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Ul. Słowiańska z nową nawierzchnią (900 m.), chodnikami i parkingami
przed... po...
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Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości – Wolin 2017
Tegoroczne obchody 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości były obchodami powiatowymi. W
uroczystości wzięli udział włodarze Powiatu. Obecni byli
Starosta, Wicestarosta, Radni Powiatowi oraz inni znamienici Goście.
Gminę Wolin reprezentował Dyrektor Muzeum
Regionalnego. Uroczystości rozpoczęły się dnia 10.11.2017
r. Mszą Świętą w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w
Wolinie. Następnie odbył się Apel Pamięci przy Grobie
Nieznanego Żołnierza. Uroczystość uświetniła obecność
kompanii honorowej z Garnizonu Dziwnów oraz Orkiestry
Marynarki Wojennej ze Świnoujścia. Po uroczystościach
na cmentarzu w asyście kompanii honorowej oraz orkiestry wojskowej odbył się przemarsz ulicami miasta do
„Dworku Wolińskiego”, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
W „Dworku Wolińskim” Gości przywitała uroczysta salwa armatnia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie
przygotowali akademię, która w przepiękny i barwny spo-

sób przedstawiła dzieje Naszej Ojczyzny od rozbiorów do
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Całości dopełnił
występ tria La Roch, który porwał zgromadzonych Gości
do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
Joanna Kulikow OKG Wolin

Ulica Słowiańska w Wolinie oddana do użytku

27 listopada 2017 r. uroczystego otwarcia ul.
Słowiańskiej w Wolinie dokonali pan burmistrz Eugeniusz
Jasiewicz, pan starosta powiatu kamieńskiego Józef Malec,
wicestarosta Marek Matys oraz wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej pani Danuta Szubert z radnymi Gminy Wolin,
radnymi Powiatu Kamieńskiego oraz wykonawcami zadania.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z stanowiącą
ulicę Słowiańską na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza
do ul. Parkowej w Wolinie została wykonana przez firmę
Strabag Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie przy nadzorze inwestorskim sprawowanym przez pana Edwarda
Drzymałę, który został sfinansowany przez Gminę Wolin.
Koszt całkowity robót wyniósł 1.590.685 zł w tym 798.091
zł– dotacja Gminy Wolin i 987 zł – wkład własny Powiatu
Kamieńskiego natomiast 791.607 zł – dotacja w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 edycja
2017.
W ramach zadania wykonane zostało min.: wycinka
drzew kolidujących z przebiegiem inwestycji; poszerzenie, profilowanie i wykonanie nawierzchni jezdni; budowa
i przebudowa ciągów pieszych, zjazdów i poboczy; wykonanie kilku miejsc parkingowych, wykonanie oznakowania
drogowego poziomego i pionowego.
Pan Burmistrz podziękował w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Wolin za zrealizowanie zadania dla
uczestników procesu inwestycyjnego, wykonawcy oraz
kierownikowi ref. BIO pani Małgorzacie Wójcik, która z ramienia gminy w interesie nas wszystkich ze szczególną
starannością pilnowała wykonalności robót oraz koordynowała przebieg całej inwestycji.
Podkreślić należy, że istotną część zadania wykonała firma z gminy Wolin FHU Sebol Sebastian Łopatowski z
Kołczewa. Burmistrz Wolina wyraził nadzieję, że mieszkańcy
– właściciele terenów przyległych do ulicy zmodernizowanej - będą dbać o tereny przyległe do swoich posesji
obejmujących tą ulicę.
Agnieszka Pawełczyk

Otwarcie drogi w Zastaniu
Mieszkańcy Zastania doczekali się poprawy infrastruktury drogowej w swojej miejscowości, w ramach
przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, do
użytkowania oddany został odcinek 0,8958km drogi
wykonanej w technologii płyt żelbetowych wielootworowych typu JOMB.

INFORMATOR NR 5 (81) grudzień 2017

3

AKTUALNOŚCI

W poniedziałek, 23.10.2017 r. odbyło się jej uroczyste otwarcie, z udziałem władz lokalnych, Wicemarszałka
Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy
oraz samych mieszkańców.
To kolejna tego typu inwestycja zrealizowana przez
Gminę Wolin, mająca na celu poprawę dostępności do
gruntów rolnych, ale pierwsza wykonana z zastosowaniem
płyt typu JOMB, jako alternatywa dla dróg z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Całkowity koszt wykonania robót drogowych
wyniósł 845.996,29zł i został sfinansowany ze środków Gminy Wolina oraz budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
Zadanie zostało wykonane przez firmę P.P.U.H. SZACH
Krzysztof Chudziak, z Goleniowa. Zakres robót obejmował
m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, mijanek z płyt żelbetowych, zjazdów z kostki brukowej betonowej, poboczy

gruntowych, zabiegów renowacyjnych istniejącego rowu
wraz z naprawą skarp.
Agnieszka Pawełczyk

Przebudowa ul. Małej w Wolinie wraz z budową miejsc parkingowych
Gmina Wolin pozyskała środki na kontynuowanie zagospodarowania przestrzeni miejskiej pomiędzy ul.
Małą, Ciasną i Kościelną w Wolinie. W dn. 23.10.2017
r. Burmistrz Wolina oraz Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisali umowę
o przyznaniu dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa
ul. Małej w Wolinie wraz z budową placu maneżowego w Wolinie”. Wsparcie pochodzić będzie ze środków
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, wdrażanych
przez Lokalną Grupę Rybacką „Zalew Szczeciński”.
Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej dojazdowej ul. Małej (na
odcinku 0,08950km), pomiędzy ul. Słowiańską i projektowanymi miejscami parkingowymi (1748m2 nawierzchni
utwardzonych) w tym: roboty rozbiórkowe, wykonanie
kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zjazdów,
chodników, nawierzchni bitumicznej, oznakowania poziomego. Przedmiotem inwestycji jest również budowa ciągu
pieszego, pieszo-jezdni oraz miejsc postojowych, montaż
elementów małej architektury oraz urządzenie zieleni, w
ramach tzw. placu maneżowego.

Planowane koszty realizacji zadnia to 584.686,40zł, z
czego 286.496,00 zł zostanie sfinansowane ze środków
unijnych.
Gmina Wolin przystąpi do rozpoczęcia inwestycji wiosną przyszłego roku.
Zaprojektowana infrastruktura stanowi dopełnienie
wykonanej uprzednio infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. W ramach dwóch poprzednich etapów ogrodzono
i urządzono plac zabaw, wykonano kanalizację deszczową, parkingi, chodniki, schody, urządzono tereny zielone,
zainstalowano oświetlenie parkowe, zamontowano elementy małej architektury (ławki parkowe oraz kosze na
śmieci). Gmina Wolin będzie informowała o uzyskaniu
wsparcia w ramach PO „Rybactwo i Morze” publikując informacje na temat projektu na swojej stronie internetowej
oraz w wydawanym przez Gminę Informatorze Burmistrza
i rady Miejskiej w Wolinie. Ponadto w miejscu realizacji
operacji zostanie umieszczona tablica informacyjna promująca projekt.
Referat BIO

Honorowa Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego dla pana Dariusza Stępnia
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Wolinie
(30.11.2017 r.) odbyło się uroczyste wręczenie Odznaki
Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego panu
Dariuszowi Stępniowi.
Srebrna
Odznaka
Honorowego
Gryfa
Zachodniopomorskiego została nadana przez Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą nr 1259/17 z dnia
31 lipca 2017 r.
Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego
nadaje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorial4

nego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej,
społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań
na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie
przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.
Pan Dariusz Stępięń na to wyróżnienie pracował przez
ostatnie 20 lat, jest on organizatorem największej imprezy country w Polsce WESTERN PIKNIK Folk, Blues, Country
& Bluegrass Festiwal w Sułominie, na który zjeżdżają się
miłośnicy muzyki country, motoryzacji, caravaningu oraz
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żeglarze. Pan Dariusz od roku 1998 rozpoczął organizować w Sułominie swoje przedsięwzięcie, które z roku na
rok cieszyło się coraz większym zainteresowaniem, aż urosło do rangi imprezy międzynarodowej. Małe ale urokliwe
Sułomino tuż pod Wolinem na kilka dni zmienia się w sto-

licę muzyki country z występami najlepszych zespołów z
całego świata.
Panu Dariuszowi życzymy kolejnych sukcesów.
Agnieszka Pawełczyk

Burmistrzowe jesienne gotowanie w Zinnowitz
4 listopada 2017 r. pan Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz
wziął udział w charytatywnym gotowaniu zorganizowanym w Zinnowitz/Wyspa Uznam, podczas którego
zorganizowano zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na cel
charytatywny. Tamtejszy burmistrz Peter Usemann wraz z
właścicielami jednego z miejscowych przedsiębiorców już
po rzaz drugi zorganizowali KONKURS BURGEMEISTER. Z
zaproszenia do wzięcia udziału w evencie skorzystali burmistrzowie min. z Heringsdorfu, Usedomu, Wolgasty,
Zinnowitz i Zempin . Przedmiotem zorganizowanego
iwentu było przygotowanie najsmaczniejszego burgera,
którego oceniało niezależne jury. Woliński burger wykonany przez burmistrza Eugeniusza Jasiewicza zrobił na
jury ogromne wrażenie ponieważ był największy spośród
wszystkich przygotowanych burgerów, nie bez powodu
nazwaliśmy go Wiking burger. Jury natomiast nagrodziło
sprawiedliwie wszystkich burmistrzów, których burgery

znalazły na miejscu konsumentów.

Agnieszka Pawełczyk

Zgłoś kandydata do wyróżnienia „Woliński Światowid 2017”
Organizatorzy gorąco zachęcają do typowania kandydatów do honorowego wyróżnienia „Woliński Światowid
2017”. Gmina Wolin liczy blisko 12 tys. mieszkańców, wśród nich jest wiele osób, organizacji i stowarzyszeń,
które na co dzień przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji naszej Gminy. Dlatego gorąco
zachęcamy mieszkańców gminy Wolin do zgłaszania kandydatur.
Zgłoszenia w każdej kategorii dokonać każdy mieszkaniec gminy Wolin.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ „WOLIŃSKI ŚWIATOWID 2017”
§ 1 Nazwa, cel, charakter wyróżnienia.
1. Wyróżnienie nosi nazwę „WOLIŃSKI ŚWIATOWID
2017”.
2. Wyróżnienie stanowi formę uhonorowania wybitnych osiągnięć osób fizycznych, organizacji, stowarzyszeń,
przedsiębiorstw, instytucji, zasłużonych dla szeroko rozumianego rozwoju miasta i gminy Wolin.
3. Wyróżnienie ma charakter honorowy i wręczane jest
w postaci statuetki w kategoriach określonych w §3, której wzorzec określa zał. nr 1 do Regulaminu.
4. W wyróżnieniu określa się nagrodzonego oraz rok
przyznania wyróżnienia.
§ 2 Organ przyznający wyróżnienie oraz sposób wyboru laureatów.
1. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę.
2. W skład Kapituły wchodzą:
1) Burmistrz Wolina;
2) Z-ca Burmistrza Wolina;
3) Przewodniczący Rady Miejskiej.
3. Każdy z członków Kapituły posiada jeden głos.
4. Laureat każdej kategorii wybierany jest zwykłą więk-

szością głosów.
5. Posiedzenia Kapituły są protokołowane, a protokół
jest podpisywany przez członków obecnych na posiedzeniach.
§ 3 Kategorie przyznawania wyróżnienia.
1. Kapituła przyznaje Wyróżnienie w dziewięciu kategoriach:
1) Gospodarka i przedsiębiorczość;
2) Turystyka i wypoczynek;
3) Kultura i sztuka;
4) Społeczna i charytatywna działalność;
5) Sołtys Roku;
6) Sportowiec Roku;
7) Trener Roku;
8) Przyjaciel Gminy;
9) Wyróżnienie specjalne.
§ 4 Zgłoszenia kandydatur.
1. Zgłoszenia Kandydatur do wyróżnienia dokonać
może każdy mieszkaniec Gminy Wolin.
2. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza (zał. nr 2 Regulaminu) w Biurze
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Obsługi Interesanta (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego
w Wolinie lub przesłać pocztą z dopiskiem „Woliński
Światowid 2017” na adres – ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin
do dnia 31.01.2018r. (decyduje data wpływu) lub wysłanie
formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@gminawolin.pl
3. Zgłoszenie musi zawierać wskazanie podmiotu oraz
kategorii do wyróżnienia „Wolińskim Światowidem 2017”
wraz z uzasadnieniem wyboru oraz podpisem osoby lub
osób zgłaszających kandydatów oraz numerem telefonu
zgłaszającego.
§ 5 Prawa do korzystania z wizerunku wyróżnienia.
Laureaci wyróżnienia otrzymują uprawnienia do posługiwania się wizerunkiem
wyróżnienia wraz z podaniem roku jego przyznania.

§ 6 Sposób i termin wręczania nagród
1. Wyróżnienie wręczane są na corocznym podsumowaniu roku poprzedniego.
2. Wręczenia wyróżnienia dokonuje Burmistrz Wolina.
3. Termin i miejsce wręczania wyróżnień ustalane są
przez Burmistrza Wolina
i publikowane na stronie
internetowej www.gminawolin.pl. Laureaci powiadomieni są również za pomocą korespondencji pocztowej.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych
w niniejszym Regulaminie określa każdorazowo Burmistrz
Wolina.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 05 grudnia 2017 r.

Formularz - zgłoszenie propozycji nominacji do Wyróżnienia
„Woliński Światowid 2017”
* Uwaga: propozycje nieczytelne, niezawierające uzasadnienia lub niepodpisane, bądź bez numeru telefonu kontaktowego nie będą rozpatrywane.
Kategorie:
1) Gospodarka i przedsiębiorczość;
2) Turystyka i wypoczynek;
3) Kultura i sztuka;
4) Społeczna i charytatywna działalność;
5) Sołtys Roku;
6) Sportowiec Roku;
7) Trener Roku;
8) Przyjaciel Gminy;
9) Wyróżnienie specjalne.
Propozycja w kategorii ………………………………………………………………
*uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
*(Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydatów.
W przypadku większej ilości osób zgłaszających podpisy należy składać na odwrocie formularza)
…………………………………………………….
(numer telefonu kontaktowego do jednej z osób zgłaszających)
6
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
1. Obowiązek zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości spoczywa na właścicielu nieruchomości wzdłuż której przebiega
obiekt.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą
Nr XXIV/283/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolin właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
a. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
b. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w sposób ręczny lub
mechaniczny, w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez
zarządcę drogi lub Gminę

Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara grzywny
Jan Szopiński kantor Kalkar
W dniach 27 – 29 października 2017 r. przebywał w
Wolinie Pan Jan Szopiński, mieszkaniec zaprzyjaźnionego
z Wolinem Kalkar. Pan Szopiński jest muzykiem, kompozytorem, dyrygentem, a przede wszystkim kantorem parafii
pw. Św. Mikołaja w Kalkar.
W trakcie spotkania z burmistrzem Wolina, Panem
Eugeniuszem Jasiewiczem, kontynuowano rozmowy zapoczątkowane w Kalkar 31 sierpnia 2017 r. nt. zasad
współpracy młodzieży wolińskiej i kalkarskiej, szczególnie
w zakresie wymiany kulturalnej. Dla przypomnienia informujemy, iż Pan Szopiński zrealizował w 2015 r. bardzo
ciekawy projekt muzyczny z udziałem uczniów (śpiewaków) Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie, a
mianowicie 12 września 2015 r. odbyło się wykonanie,
pod jego kierownictwem i przez niego skomponowanego, utworu „Msza o pokój”, poświęconego 70-tej rocznicy
zakończenia II wojny światowej. Koncert ten odbył się w
kościele pw. Św. Mikołaja w Kalkar.
W trakcie rozmów dyskutowano nt. nowych projektów
muzycznych, tym razem mających się odbyć w Wolinie.
Pełne odrestaurowanie naszej kolegiaty, wyposażenie
jej we wspaniałe organy, sprzyja tego rodzaju działalności kulturalnej. W trakcie pobytu w Wolinie Pan Szopiński

wykonał krótki koncert organowy, w obecności gospodarza parafii księdza proboszcza Leszka Koniecznego na
organach potwierdzając, iż instrument ten należy do najwyższej klasy tego rodzaju instrumentów w Europie.
Uzgodniono kontynuowanie współpracy pomiędzy
obiema gminami z zaangażowaniem możliwie szerokich
środowisk.
Ryszard Banaszkiewicz

SOŁECTWA
Halloween w Chynowie

Już tradycyjnie, 31 października w Chynowie odbyła się impreza z okazji Halloween. W upiornych strojach
dzieci wraz z rodzicami przeszły przez wioskę witając
mieszkańców hasłem „Cukierek albo psikus”. Z zebranymi słodyczami dzieci wróciły na świetlicę, gdzie czekał na
nich słodki poczęstunek, konkursy i przede wszystkim do-

bra zabawa.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim zaangażowanym Rodzicom dzieci z naszego sołectwa, a w
szczególności Pani Marlenie Szternal, która poprowadziła
tegoroczną imprezę.
Rada Sołecka i sołtys Chynowa Barbara Ciołek
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Dzień Ryby w Skoszewie – szósta edycja
21 października 2017 r., w sobotę już po raz szósty
spotkaliśmy się w Skoszewie z okazji Dnia Ryby. Przybyli
goście mogli spróbować przygotowanych przez mieszkańców na 20 sposobów potraw rybnych.
Jury wybrane z pośród sołtysów Gminy Wolin, miało
bardzo trudne zadanie aby ocenić potrawy konkursowe.
Najsmaczniejszą potrawę przygotowała Pani Ania Wolska
– była to zapiekanka szpinakowa z dorsza, 2 miejsce to sałatka krabowa przygotowana przez Danutę Cendrowicz i
3 miejsce to śledź nadziewany suszoną śliwką, którą przygotował Pan Janusz Żurawski.
Wszystkie potrawy takie jak: śledź pod pierzynką, pasztet rybny, sandacz w galarecie, szaszłyki śledziowe, fu-fu z
łososia, ryba po grecku, gołąbki z sandacza, pieczarki nadziewane sandaczem, klopsiki w sosie pomidorowym i
ryba w pomidorach zasługiwały na medal. Wszystkie osoby zostały nagrodzone.
Wśród przybyłych gości byli: Pan Burmistrz Eugeniusz
Jasiewicz, pan prezes LGD, wicestarosta pan Marek Matys,
pan sekretarz P. Banaszkiewicz, zastępca Rady Miejskiej
– pani D. Szubert, radni pan Cz. Zieliński, K. Czach i W.

Judkiewicz oraz Sołtysi Gminy Wolin.
Dziękuję Pani M. Gajewskiej, Koralii Demkowicz i
Krzysztofowi Olek za przygotowanie części artystycznej
oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom za przygotowanie tego spotkania.
Sołtys Danuta Demkowicz

OŚWIATA
Odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
24 października 2017 roku w Sali Rycerskiej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz
i Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena
Zarębska-Kulesza wręczyli pracownikom oświaty odznaczenia i nagrody.
Naszą szkołę na tej uroczystości reprezentowały panie:
Małgorzata Symonowicz, Barbara Kołodzińska i Jolanta

Leszczyńska, które zostały odznaczone przez Prezydenta
Pana Andrzeja Dudę Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę. Pan Adam Wielechowski otrzymał natomiast
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczonym serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy
zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.
Dyrektor Szkoły
Mgr Urszula Wołowicz

Spotkanie z misjonarzem

Naszą szkołę odwiedził ks. Jeremy Cabuga z parafii Kipsing diecezji Isiolo w północnej Kenii. Misjonarz
8

przyjechał do Polski na zaproszenie katechetów Diecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej. Chciał w ten sposób podziękować naszym uczniom za udział w akcji „Adopcja Ucznia na
odległość”. Mogliśmy poznać warunki jego pracy i życie
dzieci w parafii Kipsing, skąd pochodzi Joyce Kathure –
dziewczynka adoptowana przez nas w styczniu 2017 roku.
Podczas trzech spotkań w Publicznej Szkole
Podstawowej w Wolinie opowiadał o kłopotach
związanych z brakiem wody, o budowie kościołów, o prymitywnych warunkach do nauki, o trudnym codziennym
życiu afrykańskich rodzin mieszkających na obszarze działalności misji.
Ksiądz Jeremy chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez dzieci, chwalił polskie jedzenie i gościnność.
Składamy serdeczne podziękowania pani Alicji
Grochowczak, ks. Damianowi Rogoży, ks. Piotrowi
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Sobczyńskiemu, ks. kanonikowi Leszkowi Koniecznemu
oraz pani dyrektor Urszuli Wołowicz za umożliwienie spotkania z misjonarzem z Afryki.
Podziękowania należą się również Klaudii Paś i

Kacprowi Kwaśniewskiemu, którzy pod okiem pani Izy
Jackowskiej tłumaczyli opowieść ks. Jeremiego.
D. Felisiak

Polsko-Niemieckie Bożonarodzeniowe Warsztaty Plastyczne Wolin-Troszyn 2017
W dniach 18-19.12.2017 r w „Dworku Wolińskim”
odbędzie się kolejna edycja Polsko- Niemieckich
Bożonarodzeniowych Warsztatów Plastycznych.
W projekcie weźmie udział 100 dzieci ze szkoły podstawowej z Usedom (Niemcy) oraz ze szkół podstawowych
z Koniewa i Troszyna, a także liczna grupa dzieci z OREW
Ostromice.
Przez dwa dni będziemy, pod okiem instruktorów, wykonywać ozdoby świąteczne różnymi technikami.

Po zakończeniu warsztatów wystawimy prace w
Wolinie i Usedom aby mieszkańcy mogli podziwiać nasz
wysiłek.
Serdecznie
dziękujemy
Panu
Burmistrzowi
Eugeniuszowi Jasiewiczowi za wsparcie finansowe i merytoryczne naszego kolejnego przedsięwzięcia.
Piotr Karliński

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

SPORT
Historyczny sukces naszych dziewcząt
19 października w Tychowie odbył się Finał Wojewódzkich
Igrzysk Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt i Chłopców. Startowało 21 najlepszych szkół z poszczególnych powiatów. Zawody rozpoczęły się od startów
dziewcząt. Trasa była trudna ze względu na urozmaicony i
mokry teren. Jednak, mimo trudnych warunków i zaciętej rywalizacji dziewczynki po raz pierwszy w historii Naszej Szkoły
zdobyły brązowy medal Mistrzostw Województwa.
Największą odwagą musiała wykazać się pierwsza
zawodniczka – Ewa Kozaczuk wyprowadzając sztafetę na
czołową pozycję, dając motywację do walki kolejnym koleżankom: Laurze Czach i Mai Gabryszak. Po odebraniu
pałeczki od Oli Bogdanowicz na 4 pozycji w zawodach debiutowała Wiktoria Stasal. Po jej biegu wszyscy odetchnęli z ulgą
bo później pałeczkę przejęła doświadczona zawodniczka –
Bibiana Zienkiewicz, która z 5 pozycji wyprowadziła drużynę
na 3 miejsce. Dalej w kolejności biegały: Julita Andruszkiewicz,
Amelka Mazur, Estera Przybylinska i piękną walką na 3 pozycji
finiszowała Ola Kozaczuk.
Cała drużyna wraz z zawodniczką rezerwową –
Natalią Rybarczyk otrzymała brązowe medale i puchar dla
Szkoły.
Chłopcom w tym roku szczęście nie dopisało i uplasowali się na 15 pozycji. Byli to: Miłosz Gałwiaczek, Bartek

Nowak, Kuba Pawełczuk, Adam Południak, Miłosz Struski,
Maciej Lewandowski, Kuba Dominik, Hubert Trawniczek,
Mateusz Przybylski, Igor Pałosz, Bartek Welsz.
Opiekunowie Joanna Wielechowska, Katarzyna Hędrzak
dziękują swoim podopiecznym za wysiłek, wolę walki i życzą
im dalszych sukcesów, a rodzicom dziękują za współpracę,
szczególnie Państwu Czach, którzy dopingowali drużynom i
wykonali pamiątkowe zdjęcia.
Joanna Wielechowska
Katarzyna Hędrzak
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Miłosz Gałwiaczek drugi w biegu ulicznym w Policach
Dnia 14.10.2017 r. odbył się 39 Ogólnopolski
Ćwierćmaraton Policki w różnych kategoriach wiekowych
na różnych dystansach. W kategorii chłopców na 1000m
bardzo dobre II miejsce zajął zawodnik UKS ,, Kormoran”
Miłosz Gałwiaczek.

Zawodnikowi życzę dalszych sukcesów a rodzicom
dziękuję za przejazd na zawody.
Prezes UKS ,,Kormoran”
Renata Łuczak-Arys

Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Wolina

W dniach 18-19.11.2017 r. w sali konferencyjnej OSiR
w Wolinie odbył się 7-rundowy Ogólnopolski Turniej w
szachach klasycznych. W turnieju startowali zawodnicy z
Gryfic, Kołobrzegu, Choszczna, Stargardu, Połczyna Zdroju,
Świnoujścia, Szczecina, Gorzowa Wlkp. oraz Wolina.
Sędzią głównym zawodów była Pani Grażyna Turzyńska

sędzia międzynarodowy z województwa pomorskiego.
Pierwsza trójka turnieju otrzymała puchary oraz nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymali także czwarty i
piąty zawodnik, najlepszy z Gminy Wolin, najstarszy i najmłodszy zawodnik oraz najlepsza kobieta.
Klasyfikacja nagrodzonych:
I miejsce Kajetan Przysiecki klasa CM - Gorzów Wlkp.
II m Tadeusz Twarogiel klasa I - Wolin
III m Kazimierz Łaszewski klasa II+ - Gryfice
IV m Jan Kwiatkowski klasa III - Połczyn
V m Sławomir Kopertowski klasa II - Kołobrzeg
Najstarszy zawodnik - Jan Dajerling klasa II - Świnoujście
Najmłodszy zawodni - Bartłomiej Hryniewski klasa III Gryfice
Najlepsza kobieta - Nadzieja Jezikowska klasa II Stargard
Najlepszy z Gminy Wolin - Przemysław Łukasiewicz klasa II
Edward Arys Dyrektor OSiR

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Wolina
Dnia 04.12.2017r. w sali gimnastycznej PSP w Wolinie
odbył się Mikołajkowy Turniej o Puchar Burmistrza Wolina
w 4 kategoriach wiekowych: Dziewczęta i Chłopcy rocznik
2005 i młodsze/si oraz dziewczęta i chłopcy rocznik 2004
i starsze/si. Pierwsza trójka we wszystkich kategoriach
otrzymała puchar oraz nagrody rzeczowe.
Wyniki w poszczególnych kategoriach: Dziewczęta
młodsze - I miejsce Julianna Strzelczyk, II m Natalia
Woźniak Chłopcy młosi - I miejsce Adam Południak, II
m - Filip Król, III m - Kacper Romanow, Panie- I miejsce- Katarzyna Hędrzak, II m - Agnieszka Szambelan, III
m - Karolina Pietryniak, Chłopcy starsi- I- miejsce Oliwier
Gałwiaczek, II m- Jan Bukała, III m- Mateusz Woźniak
Organizator OSiR - Edward Arys,
współorganizator PSP Wolin

IX Tydzień Sportu dla Wszystkich-XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin
Dnia 08.12.2017r. w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach
odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich w roku 2017. Miasto Wolin startowało w tym turnieju w Grupie pierwszej do 5 tys.
mieszkańców . Na 50 startujących miejscowości w Polsce
zajęliśmy 11 miejsce a w Województwie zachodniopo10

morskim VI miejsce.Za w/w osiągnięcia otrzymaliśmy z
rąk Prezesa TKKF w Szczecinie Pana Krzysztofa Szyszlaka
pamiątkowy talerz oraz puchar. Dziękuję wszystkim za
pomoc w organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu i zapraszam do udziału w roku 2018.
Dyrektor OSiR Edward Arys
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Kordian Skrzyński w 18. urodziny zdobywcą Pucharu Polski Juniorów w zapasach
Od 1 do 3 grudnia 2017 r. w Koronowie koło Bydgoszczy
odbył się Puchar Polski Juniorów. W zawodach wystartowali zawodnicy z całej Polski. Bardzo dobrze spisał się
Kordian Skrzyński, który w 18. swoje urodziny zrobił sobie prezent zdobywając złoty medal. Przypomnijmy, iż
Kordian Skrzyński to wielokrotny Mistrz Polski 5. zawodnik Mistrzostw Europy uczestnik Mistrzostw Świata.
Zarząd PTZN Albatros Sekcja Zapaśnicza Wiking Wolin
wraz z trenerami składają Kordianowi Skrzyńskiemu z

okazji 18. urodzin jak najlepsze życzenia życząc zdrowia
oraz dalszych sukcesów sportowych na arenie krajowej i
na matach całego świata.
W tym samym dniach w Białogardzie walczyła grupa dzieci i młodzików. Bardzo dobrze spisał się Alan
Klamborowski zdobywając brązowy medal a Norbert
Przybylski w grupie młodzików zdobył srebrny medal.
Wiking Wolin

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18 Polskiej Federacji Kyokushin Karate
W sobotę 02 grudnia 2017 r. w Mielcu odbyły się
„Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18 Polskiej Federacji
Kyokushin Karate”. W mistrzostwach udział wzięli zawodnicy z 37 klubów karate z całej Polski. W kategorii kata i
kumite wystartowało 202 zawodników.
Organizatorem turnieju był Mielecki Klub Karate
Shinkyokushin Saiha kierowany przez Sensei Andrzeja
WOLSKIEGO.
Zmagania zawodników w konkurencji kata i kumite

prowadzono na trzech matach. Poziom walk był bardzo
wyrównany a większość z nich kończyła się po zaciętych
dogrywkach.
W Mistrzostwach udział wzięli także zawodnicy
Wolińskiego Klubu Karate Kyokushin zajmując następujące miejsca:
1. Wioleta CHARÓW – VII miejsce w kategorii kata juniorek 16 lat.
Woliński Klub Karate Kyokushin

Mikołajkowy Turniej Karate Dzieci i Młodzieży
W dniu 09 grudnia w sali sportowej Ośrodka Sportu i
Rekreacji Wyspiarz odbył się „Mikołajkowy Turniej Karate
Dzieci i Młodzieży”. Organizatorem turnieju był Świnoujski
Klub Karate Kyokushin, a współorganizatorem OSiR
Wyspiarz.
W zawodach udział wzięli zawodnicy z województwa
zachodniopomorskiego prezentując różne style walki. Był
to turniej przeznaczony dla najmłodszych zawodników.
Zawodnicy Wolińskiego Klubu Karate Kyokushin
zajęli następujące miejsca:
1. Karolina CHARÓW – I miejsce w kumite dziewcząt
7/8 lat, II – miejsce w kata do 8 lat ;
2. Dominika DOPADŁO – II miejsce w kumite dziewcząt 9/10 lat
3. Adam ZARZYCKI – II miejsce w kumite chłopców

8/9 lat, I miejsce w kata chłopców do 8 lat oraz II miejsce
w grapplingu chłopców 8/9 lat;
4. Piotr PAWŁOWSKI – III miejsce w grapplingu chłopców 8/9 lat;
5. Mikołaj KLUSZCZYŃSKI – I miejsce w kumite
chłopców 9/10 lat, III miejsce
w grapplingu chłopców 8/9 lat;
6. Julia KRZOS – II miejsce w grapplingu dziewcząt
7/8 lat;
7. Anna KRZOS – III miejsce w kumite dziewcząt 9/10
lat, III miejsce w grapplingu dziewcząt 8/9 lat;
8. Marcin DURKOWSKI – I miejsce w kumite juniorów
13/14 lat OPEN.
Zarząd Wolińskiego Klubu
Karate Kyokushin

STOWARZYSZENIA
IV Międzyszkolny konkurs wiedzy o Polsce
Dnia 15.11.2017r. w Dworku w Wolinie odbył się IV
Międzyszkolny konkurs wiedzy o Polsce pt.: „Jestem
Polakiem i znam swój kraj”. Organizatorem konkursu był OREW z Ostromic działający przy Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Wolinie.
Celem konkursu było wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, kształtowanie
szacunku do własnego państwa i jego symboli narodowych, pogłębienie wiedzy o regionie oraz wdrażanie do

współzawodnictwa i godnej rywalizacji. Udział wzięli uczniowie klas drugich szkoły podstawowej z Wolina,
Kołczewa, Koniewa, Dargobądza, Troszyna oraz podopieczni z OREW z Ostromic i Przybiernowa.
Swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Wolina p.
Eugeniusz Jasiewicz, przewodniczący PSONI Koło w
Wolinie p. Adam Jasiewicz, dyrektor Muzeum w Wolinie
p. Ryszard Banaszkiewicz oraz dyrektor OREW Ostromice
p. Agnieszka Grudzińska. Dzieciom towarzyszyli rodzice
i nauczyciele.
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Zanim uczniowie przystąpili do konkursu p. Ryszard
Banaszkiewicz przedstawił prezentację multimedialną o
historii Wolina.
Konkurs zakładał trzy etapy, podczas których doszło
do remisu i do dogrywki. Konkurs był na wysokim poziomie, dlatego zwycięzcy wykazali się ogromną wiedzą
na temat swojego kraju. W ostatecznej klasyfikacji wyłoniono zwycięzców:
1. Aleksander K. ze Szkoły Podstawowej w
Troszynie
2. Daniela Ch. z OREW Przybiernów
3. Kornela W. z OREW Ostromice.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie
gratulujemy..
Serdeczne podziękowania kierujemy do p. Ryszarda
Banaszkiewicza za możliwość poprowadzenia konkursu

w tak pięknym miejscu jakim jest Dworek w Wolinie.
OREW Ostromice

Wędkarze zarybili jezioro Ostrowo
W dniu 5 grudnia 2017 r. członkowie Koło PZW nr 24
w Wolinie we współpracy z Okręgiem Polskiego Związku

Wędkarskiego w Szczecinie zarybili narybkiem szczupaka
w ilości 200 kg jezioro Ostrowo.
Waldemar Wrona

Strzelanie o Puchar Burmistrza Wolina
z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Ładzin, 12.11.2017 r.
Wyniki Współzawodnictwa w Poszczególnych
Kategoriach:
Kategoria Młodzieżowa
Strzelanie z Wiatrówki kal. 4.5 mm do zapadek na dystansie 10m.: I - miejsce - Orłowska Emilia; II - miejsce
- Cudo Piotr; III - miejsce - Rury Jakub.			
Kategorie dla Członków Bractwa
Strzelanie z karabinka kalibru .22LR do Tarczy
Okolicznościowej na dystansie 50m.: I - miejsce - Kawiak
Jerzy; II - miejsce - Ziojła Stefan; III - miejsce - Rybczyńska
Monika.		
Kategorie dla Gości oraz Członków Bractwa
Strzelanie z karabinka kalibru .22LR do Zapadek na
dystansie 50m.: I - miejsce - Branicki Leszek; II - miejsce - Cenzartowicz Wojciech; III - miejsce - Rybczyńska
Monika.
Strzelanie z karabinka kalibru .22LR do Kura na dystansie ca. 10m.: I - miejsce - Kur Zloty – Ziojła Stefan; II

- miejsce - Kur Srebrny – Cackowska Karolina; III - miejsce
- Kur Brązowy – Cenzartowicz Wojciech.			
Hetman KBS Wolin
Cenzartowicz Wojciech

PIONIERZY ZIEMI WOLIŃSKIEJ
Przedstawiamy Państwu dostojnych Jubilatów,
pionierów ziemi wolińskiej, którzy ukończyli 90 lat i
więcej oraz są mieszkańcami naszej gminy. Burmistrz
Wolina Eugeniusz Jasiewicz, podinspektor ds. promocji Agnieszka Pawełczyk Sołtysi miejscowości,
w których mieszka Jubilat odwiedzili Jubilatów w
dniu ich święta – urodzin składając Im
12

gratulacje, życzenia wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. Jubilaci
symbolicznie otrzymali od władz bukiety kwiatów
oraz drobne upominki. Poniżej opisujemy bardzo
bogate i ciekawe historie przybycia Jubilatów na
ziemie wolińskie.
Pan Aleksander Bosiacki z Wolina urodził się
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4 listopada 1927 roku w Moglinie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny miał czterech braci i trzy siostry,
niestety nikt z rodzeństwa już nie żyje. W okresie okupacji został zmuszony do pracy w folwarku
u Niemca. Potem wraz z rodzicami i rodzeństwem
przeprowadził się na ziemie zachodnie do Kamienia
Pomorskiego. Tam poznał swoją żonę Annę, z którą zawarł związek małżeński 26 marca 1951 r. W
tym samym roku przeprowadzili się do Wolina.
Pracował początkowo w szkole traktorzystów,
gdzie był instruktorem, potem w Elewatorze Wolin
oraz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,
która przekształciła się w Spółdzielnię Transportu
Wiejskiego. W 1974 roku uległ bardzo poważnemu wypadkowi, którego skutki odczuwa do dnia
dzisiejszego. Nie wrócił już do pracy zawodowej
przechodząc na rentę chorobową, a uzyskując wiek
emerytalny na emeryturę.
Pan Aleksande Bosiacki z pierwszą żoną Anną,
która zmarła w 1991 roku, dochował się trojga dzieci: Mirosława, Lidii i Janusza, sześciorga wnuków i
siedmiorga prawnuków.
Obecnie wraz z drugą żoną Katarzyną mieszkają
wspólnie w niewielkiej miejscowości koło Wysokiej
Kamieńskiej i wiodą spokojne życie wspólnie się
wspierając.
Pani Eugenia Jankowska z Warnowa urodziła się 17 listopada 1927 r. koło Wielunia. Rodzice
pani Eugenii pochodzili z Krakowa, ojciec pracował jako nadleśniczy. Pani Eugenia miała 4 siostry
i dwóch braci, jeden z nich mieszka w Wolinie i ma
85 lat. Ze swoim mężem Piotrem poznała się w
Warnowie. Do Warnowa pani Eugenia przyjechała
z całą rodziną ponieważ ojciec dostał tu przeniesienie i pracował jako nadleśniczy (w Warnowie). Mąż
Pani Eugenii, Piotr został w czasie okupacji wywieziony do Lubiewa na roboty, a pochodził z Grójca.
Po 3 latach narzeczeństwa pobraliśmy się. Pani
Eugenia prowadziła małe przydomowe gospodarstwo rolne. Od 2011 r. Pani Eugenia jest wdową i
mieszka z córką w Warnowie. Przez 40 lat Jubilatka
działała w Kole Gospodyń Wiejskich i udzielała się
społecznie na rzecz wsi, ale również pomagając
dzieciom z Domu Dziecka. Udało się wspólnymi siłami jednemu wychowankowi założyć książeczkę
oszczędnościową i w finale kupić mu mieszkanie.
Pani Eugenia wraz z mężem wychowali dwoje
dzieci córkę Marię i syna Ireneusza. Pani Eugenia
ma dwie wnuczki Agatę, która jest weterynarzem i
Magdalenę, która wyjechała do Hiszpanii i mieszka

tam już 18 lat.
Pan Czesław Proszko z Wolina urodził się 17 listopada 1920 r. w miejscowości Morozowszczyzna
w powiedzie Grodno (obecnie Białoruś). Miał czworo rodzeństwa – same siostry, z których jedna jako
dziecko zmarła, a pozostałe mieszkają w Wolinie,
Szczecinie i Olecku. Pan Czesław w 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej do 85. Oddziału Leśnego,
który był zalążkiem 24. Brygady AK „Dryświaty”. W
lipcu 1944 roku po operacji „Ostra Brama” Brygada
została rozformowana i jej żołnierze zostali internowani w Kupczelach, a później trafili do obozów
pracy pod Kaługą na Zakaukaziu. Po zwolnieniu
w styczniu 1946 roku przyjechał do rodziców na
ziemię wolińską, którzy po wojnie objęli gospodarstwo rolne w Koniewie. Bojąc się aresztowania przez
Urząd Bezpieczeństwa (za przynależność do AK), w
1947 roku wyjechał do Węgorzewa na Mazurach,
gdzie podjął pracę w Powszechnym Zakładzie
Ubezpieczeń jako aprobant szacunkowy. Później
pracował w Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego
– przygotowując mieszkania dla przesiedleńców,
między innymi w miejscowości Kuty. Tam poznał
Panią Honoratę, z którą w 1948 roku wziął ślub i
do dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem. W 1956
roku z żoną przyjechał i osiadł w Wolinie, gdzie
podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”, działając aktywnie w Polskim Związku
Pszczelarskim.
Pan Czesław wspólnie z żoną Honoratą wychowali dwie córki, z których jedna mieszkająca w
Kanadzie już nie żyje, druga mieszka w Wolinie.
Dochowali się dwojga wnuków i dwóch wnuczek
oraz jednego prawnuka.
Pani Cecylia Choroszkiewicz z Kodrąbka urodziła się 10 grudnia 1927 r. w Wycinkach koło
Konina. Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny,
miała ośmioro rodzeństwa, a rodzice prowadzili gospodarstwo role. W wieku 17 lat pani Cecylia
została wywieziona na służbę do Niemiec gdzie
wcześniej zabrana została jej starsza siostra Irena.
Jak wspominała Jubilatka na służbie była bardzo
ciężka fizyczna praca i jako nastolatka musiała wykonywać wszystkie obowiązki dorosłych. Siostra
pani Cecylii Irena postarała się o to aby mogły służyć na jednym majątku i tak spędziły ze sobą 3
kolejne lata ciężkiej pracy na majątku w miejscowości Kolno. Po zakończeniu wojny siostry zostały
przewiezione do Domu Wojskowego, a potem statkiem do Szczecina. Ze Szczecina wróciły do domu
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rodzinnego do Konina. gdzie po przebywaniu w
Rosji starsza siostra pani Cecylii też wróciła wraz z
mężem, który służył w wojsku, a ona pracowała na
majątku. Mąż siostry znalazł w Kodrąbku domu i
przeprowadzili się w te strony, a jubilatka po jakimś
czasie się do nich sprowadziła i już została na stałe.
Tu pani Cecylia poznała swojego męża Władysława,
który pochodzi ze Stefankowic koło Hrubieszowa, a
mieszkał w Kodrąbku. W wieku 22 lat pani Cecylia
przyjęła oświadczyny pan Władysława i w lipcu
1949 roku wzięli ślub w Ładzinie. Obecnie małżonkowie mieszkają we wspólnym domu z córką Haliną
i zięciem Karolem, o którym pani Cecylia wypowiada się bardzo życzliwie z szacunkiem i miłością. W
niedzielę pani Cecylia będzie obchodziła swój jubileusz 90 lat w gronie całej swojej najbliższej rodziny,
przyjadą synowie Henryk i Tadeusz oraz druga córka Renata ze swoimi rodzinami.
Pani Cecylia wraz z mężem wychowali czwórkę
dzieci córki Halinę i Renatę oraz synów Henryka i
Tadeusza. Państwo Choroszkiewicz mają siedmioro
wnuków i czwórkę prawnuków, czekają na jeszcze
jednego prawnuka, który niebawem powiększy rodzinę.
Pani Antonina Sokołowska (z domu Leinweber
) z Piask Wielkich urodziła się 4 grudnia 1927 roku
w ukraińskiej wiosce Zaborol. Ojciec pani Antoniny,

Kazimierz był kowalem prowadził kuźnię. Po wojnie w roku 1946 cała rodzina przeniosła się do
Terebinia w woj. lubelskim jako repatrianci. W zachodniopomorskie pani Antonina przeprowadziła
się w 1947 roku mieszkała u cioci w Jatkach, w tym
samym roku wyszła za mąż za swojego kolegę ze
szkoły, wzięli ślub cywilny w Kozielicach i ślub kościelny w Kamieniu Pomorskim. Mąż pani Antoniny
pracowała jako budowlaniec, doczekali się pięcioro dzieci - córek Eurali i Grażyny oraz trzech synów
Waldemara, Lesława i Jarosława. Z Jatek przeprowadzili się do Chrząszczewa gdzie mieli niewielkie
gospodarstwo. Jubilatka przez 10 lat pracowała w
Polskiem Górnictwie Naftowym i Gazownictwie
w Kamieniu Pom., a później przez kolejne 10 lat
w Wolińskiej Mleczarni. W roku 1983 małżeństwo
przepisało gospodarstwo na dzieci i zamieszkali w Kamieniu Pomorskim do roku 1993. Po śmierci
męża pani Antonina znalazła się pod opieką swojej
córki Grażyny i mieszka w Piaskach Wielkich.
Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny miała trzech braci i siostrę niestety wszyscy już nie żyją.
Doczekała się dziewięciu wnuków i ośmiu prawnuków. Obecnie mieszka ze swoją córką Grażyną i
jej mężem Henrykiem w Piaskach Wielkich, którzy
opiekują się Jubilatką.
Drogim Jubilatom życzymy co najmniej 150 lat!

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego Państwa Haliny i Wincentego Puchała
Dnia 06.11.2017r. odbyła się uroczystość uświetniająca Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz wręczył Państwu Halinie i Wincentemu Puchała
zamieszkałych w Wolinie przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Do Wolina przyjechali 15 czerwca 1967r. z Częstochowy, ponieważ p.Wincenty
otrzymał staż w Mleczarni w Wolinie wraz z ofertą otrzymania mieszkania. Po przyjeździe do Wolina
okazało się, że mieszkanie otrzymał ktoś inny i nie
mieli gdzie zamieszkać. Pierwszą noc spędzili u
Państwa Stefanii i Jana Przybylskich, którzy bardzo
im pomagali i byli podporą w tych dla nich trudnych
czasach. Pani Halina pracowała na zastępstwie przez
parę miesięcy w kasie w Mleczarni w Wolinie. Miała
propozycję pracy na stałe, ale urodziła dziecko i zajęła
się domem. Pan Wincenty cały czas pracował i późno wracał do domu. Było trochę ciężko, gdy urodził
się drugi syn, dlatego aby polepszyć swoją sytuację
rodzinną wzięli w 1972r. działkę. Uprawiali warzy14

wa, zaczęli hodować króliki i kury, życie było coraz
lepsze i barwniejsze. Pani Halina urodziła trzeciego
syna, cały czas zajmowała się domem i dziećmi, Pan
Wincenty pracował w Mleczarni. Po przeprowadzce
na Osiedle powiększyli swoje gospodarstwo hodując
krowy a potem kupili konia, mieli więcej miejsca ale i
więcej pracy. Dzieci rosły, chodziły do szkoły, dobrze
się uczyły, jako rodzice nie mieli z nimi problemów.
W 1988r. urodził się najmłodszy syn. Życie toczyło się dalej, starsi synowie zaczęli po kolei zakładać
swoje rodziny, przyszedł czas, że najmłodszy syn po
skończeniu Politechniki Szcz. również założył swoją
rodzinę. Państwo Puchałowie doczekali się sześcioro
wnuków, są szczęśliwi, że dzieci zgodnie żyją, szanują się wzajemnie, że dobrze wychowują swoje dzieci
w szacunku do innych. Jubilaci przyjęli życzenia długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu, niegasnącej
miłości bliskich i doczekania kolejnych jubileuszy.
Miłym akcentem były kwiaty, prezent, symboliczny
toast oraz pamiątkowe zdjęcia.
Grażyna Krupa Kierownika USC
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