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„Wolińskie Światowidy 2015” 
– rozdane

Tegoroczna uroczystość ogłosze-
nia laureatów i wręczenia „Wolińskich 
Światowidów 2015” odbyła się 26 lutego 
2016 r. w „Dworku Wolińskim” w Wolinie. 

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się 
przywitaniem, przez gospodarza Gminy – bur-
mistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza licznego 
i dostojnego grona gości wśród których byli 
m.in.: pan Jarosław Rzepa – wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego, pan 
Damian Greś – dyrektor wydziału Turystyki i 
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, pan 
Józef Malec – starosta Kamieński, pan Marek 
Matys – wicestarosta Kamieński, insp. Piotr 
Krakowski – Komendant Powiatowy Policji 
w Kamieniu Pomorskim, wraz ze swoim za-
stępcą mł. insp. Krzysztofem Kronenbergiem, 
pan Ryszard Mróz – zastępca Burmistrza 
Wolina, radni Powiatu i Gminy Wolin z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Mieczysławem 
Rybakowskim na czele, sołtysi Gminy Wolin, 
dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Wolin, prezesi stowa-
rzyszeń oraz ochotniczych straży pożarnych, 
przedstawiciele prasy oraz licznie zgromadze-
ni mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęto prezentacją obra-
zującą najważniejsze inwestycje zrealizowane 
przez Gminę Wolin w roku ubiegłym oraz wy-
brane wydarzenia. Następnie dokonano 
wyłonienia laureatów w poszczególnych kate-
goriach „Wolińskiego Światowida 2015”. 

W kategorii :
„Gospodarka i przedsiębiorczość” 

laureatem został pan Daniel Kruczek pro-
wadzący Firmę Usługowo-Handlowa od 
roku 2007. W zakresie usług świadczonych 
przez laureata jest m.in. wynajmem maszyn 
budowlanych, usługi transportowe, sprzedaż 
piasku, żwiru, ziemi i kruszyw, usługi niwelacji 
terenu, wykopy, układanie polbruku, chod-
niki, parkingi, transport betonu, mobilny 
serwis opon oraz wiele innych. Ponadto firma 
wspiera finansowo wydarzenia sportowe i kul-
turalne odbywające się na terenie Gminy Wolin. 
Nominowanymi byli również: Spółdzielnia 
Socjalna Drakkar oraz pan Czesław Michałek 
prowadzący działalność gospodarczą M-X.

 „Kultura i sztuka” laureatem zo-
stał pan Dobromir Strzelczyk. Muzyk i 
animator kultury, nauczyciel w wolińskich 
szkołach, wizytówka Gminy w dziedzinie od-
twarzania muzyki dawnej oraz rekonstrukcji 
instrumentów wczesnośredniowiecznych. 
Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum 
Słowian i Wikingów prowadzi warsztaty dla 
dzieci i młodzieży, zajmuje się również mu-
zykoterapią. Nominowanymi byli również: 
Brygida Borecka prowadząca fundację Teatr 
Teatr oraz Irena Lebiedzinska - Kierownik 
Wydziału Międzynarodowego MK ART. 
CENTER.

 „Turystyka i wypoczynek” laureatem 
został Western Piknik Folk, Blues, Country 
& Bluegrass Festival Sułomino promują-
cy gminę Wolin od 19 lat. Wydarzenie dobrze 
znane w całej Polsce, propagujące muzy-
kę country, blues i folk. Nominowanymi byli 

również: Camping Tramp Świętouść oraz pani 
Lucyna Choma.

 „Sportowiec Roku 2015” laureatem zo-
stała Aleksandra Kotlewska. Zapaśniczka 
LKS UKS Albatros,  członkini kadry narodowej, 
w roku 2015 brązowa medalistka Mistrzostw 
Polski Juniorek w Siedlcach oraz brązowa 
medalistka zawodów międzynarodowych w 
Berlinie. Nominowanymi byli również: Adam 
Nagórski oraz Stowarzyszenie Ludowy Klub 
Sportowy Vineta Wolin. 

„Trener Roku 2015” laureatem został tre-
ner Vinety Wolin pan Paweł Ozga. W 2015 r. 
skutecznie przyczynił się do historycznego 
awansu Vinety do III Ligi Bałtyckiej, i to m.in. 
dzięki jego zaangażowaniu Vineta Wolin zaj-
muje II miejsce po rundzie jesiennej III Ligi 
Bałtyckiej. Nominowanymi byli również: 
pan Zbigniew Wróblewski i pan Krzysztof 
Skrzyński.

 „Społeczna i charytatywna działal-
ność” laureatem został Prezes Stowarzyszenia 
LKS „Vineta” Wolin Jacek Kowalczyk, który ca-
łym sercem oddany jest jednemu klubowi 
sportowemu, działa społecznie na rzecz klubu 
oraz wspiera go finansowo. Nominowanymi 
byli również: pani Brygida Borecka oraz 
Danuta Zwierzyńska.

 „Sołtys Roku 2015” laureatem została 
pani Barbara Ciołek, sołtys Chynowa, która 
nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa od 4 ka-
dencji tj. przez okres 16 lat. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej, 
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w 
Rozwoju”. Pani sołtys integruje mieszkańców 
i dba o poprawę infrastruktury na terenie 
swojego sołectwa, czynnie uczestniczy we 
wszystkich gminnych wydarzeniach kultu-
ralnych, jest organizatorem licznych imprez 
okolicznościowych. Nominowanymi byli rów-
nież: pan Bogdan Czaplicki oraz pani Maria 
Ratyńska. 

Statuetkę „Wolińskiego Światowida 
2015” w kategorii „Przyjaciel Gminy” otrzy-
mał pan Bogusław Olszonowicz. Rodowity 
mieszkaniec Gminy Wolin, obecnie miesz-
kający w Gdańsku. Pan Bogusław jest 
dziennikarzem telewizyjnym prowadzącym 
niezależną telewizję „TVO Gdańsk”, śpie-
wa również w religijnym zespole rockowym 
„Duval”. Laureat podziękował zebranym za 
to wyróżnienie w sposób niezwykły, ponie-
waż przygotował na tę okazję dedykowaną 
piosenkę. W 2015 r. przekazał Gminie Wolin 
prawa autorskie do dwóch filmów dokumen-
talnych o gminie Wolin „Dworek Woliński” oraz 
„Spacer po prastarym Wolinie” (zapraszamy na 
stronę www.wolin.pl).

Statuetkę „Wolińskiego Światowida 
2015” w kategorii „Wyróżnienia specjalne” 
otrzymał Günther Jikeli, który jest inicjato-
rem programu historyczno-społecznego pt. 
„Peenemünde z perspektywy ofiar” realizo-
wanego od 2012 roku przez Forum Kulturalne 
Ujścia Odry oraz Gminę Wolin. Celem nadrzęd-
nym programu „Peenemünde z perspektywy 
ofiar” jest ukazanie prawdy historycznej o 
ośrodku doświadczalnym Peenemünde, o 
jego kierowniku naukowym Wernerze von 
Braun oraz metodach bezwzględnego wyko-
rzystywania darmowej siły roboczej więźniów 

obozów koncentracyjnych do realizacji zbrod-
niczej polityki Niemiec lat 30 i 40 ubiegłego 
wieku. Pan Günther Jikeli jest bardzo aktyw-
ny w działalności na rzecz zbliżenia narodów 
Polski i Niemiec poprzez wspólne projekty, pa-
mięć i historię. Z jego inicjatywy posadowiono 
tablicę pamiątkową w Peenemünde, wykona-
ną w 6 językach, na której upamiętniono 20 
000 ofiar pracy przymusowej, które straciły 
życie przy budowie rakiet V-2. Ponadto po-
mógł Muzeum Regionalnemu im. Andrzeja 
Kaubego w Wolinie w wykonaniu wystawy pt. 
„Miejsca naszej samotności” autorstwa francu-
skich artystów. 

Burmistrz wyróżnił również dyplomem 
pamiątkowym oraz upominkiem panią 
Agnieszkę Michalską ze Świnoujścia, która 
wspiera imprezy charytatywne odbywające 
się na terenie gminy Wolin oraz świadczy usłu-
gi hipoterapii dla potrzebujących takiej terapii 
dzieci. 

Uroczystość zakończono koncertem oko-
licznościowym w wykonaniu pani Goshy 
Kowalinskiej (mezzosopran), pana Janusza 
Lewandowskiego (bas-baryton), pana Michała 
Francuza (akompaniator główny – fortepian), 
pana Tomasza Szymczewskiego (akompa-
niator – fortepian), pana Adama Vogelsinger 
(skrzypek). Koncert poprowadził pan Andrzej 
Zborowski. 

Wyróżnienie „Wolińskie Światowidy 2015” 
przyznała Kapituła spośród zgłoszonych 
kandydatur. W skład Kapituły wchodzili: a) 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie, b)
Burmistrz Wolina, c) z-ca Burmistrza Wolina, 
d) laureaci poprzedniej edycji „Wolińskiego 
Światowida”: Gospodarstwo Rolne Wiejkowo 
Katarzyna Marzec (gospodarka i przedsiębior-
czość); Zespół muzyczno-wokalny Ostromice 
Kapela (kultura i sztuka); Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr 24 w Wolinie 
(Turystyka i wypoczynek); Jakub Struski 
(Sportowiec Roku 2014); Edward Chober, pre-
zes Wolińskiego Klubu Karate KYOKUSHIN 
(Trener Roku 2014); Stowarzyszenie 
Miłośników Pojazdów Terenowych 4x4 Wyspa 
Wolin (Społeczna i charytatywna działal-
ność); Andrzej Stecewicz, dyrektor Polskiego 
Związku Głuchych Centrum (Przyjaciel 
Gminy); Ewa Stanecka, Zachodniopomorski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków (wyróż-
nienia specjalne); Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo w rozwoju” (wyróżnienia spe-
cjalne).

          Jarosław Niewinczany
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Program Rodzina 500 +
OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA

Świadczenie wychowawcze przysługuje: 
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 
albo, opiekunowi prawnemu dziecka, obywa-
telom polskim, cudzoziemcom.

Świadczenie wychowawcze przysługuje 
na pierwsze lub jedyne dziecko ww. oso-
bom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. na-
tomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne, świadczenie wychowaw-
cze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w 
cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na 
dziecko, do dnia ukończenia przez dziecko 18 
roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka, ukoń-
czenia przez dziecko 18 roku życia lub w 
przypadku gdy dziecko jest pod opieką na-
przemienną obydwojga rodziców wysokość 
świadczenia wychowawczego jest ustala-
na proporcjonalnie do liczby dni, w których 
świadczenie wychowawcze przysługuje.

KIEDY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
NIE PRZYSŁUGUJE 

Świadczenie wychowawcze   nie przy-
sługuje, jeżeli: dziecko pozostaje w 
związku małżeńskim; dziecko zostało umiesz-
czone w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w pieczy zastępczej; peł-
noletnie dziecko ma ustalone prawo do 
świadczenia wychowawczego na własne 
dziecko; członkowi rodziny przysługuje za 
granicą na dziecko świadczenie o podobnym 
charakterze do świadczenia wychowawcze-
go, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej; na pierwsze 
lub jedyne dziecko, w przypadku przekrocze-
nia kryterium dochodowego (odpowiednio 
800,00 zł lub 1200,00 zł); osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze uniemożli-
wia przeprowadzenie wywiadu (jeśli istnieją 
wątpliwości dotyczące sprawowania opieki 
nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia 
wychowawczego niezgodnie z celem lub 
marnotrawienia) lub nie udzieli podczas tego 
wywiadu wyjaśnień co do okoliczności obję-
tych wywiadem.

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 
września 2017 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego ustalane jest na podsta-
wie dochodu osiągniętego w roku 2014 z 
uwzględnieniem utraty lub uzyskania docho-
du.

W przypadku złożenia kompletnego 
wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 
2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świad-
czenia wychowawczego, na podstawie tego 
wniosku, ustala się począwszy od dnia 1 
kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wycho-
wawczego następuje w terminie 3 miesięcy 
licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo 

wypełnionymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby ubiegające się o świadczenie 

wychowawcze na drugie i kolejne dziec-
ko składają wyłącznie wniosek (z wyjątkiem 
sytuacji, gdy osoba ubiegająca się jest cudzo-
ziemcem, o świadczenie ubiega się opiekun 
prawny lub opiekun faktyczny dziecka). 

 W przypadku ubiegania się o świadczenie 
wychowawcze także na pierwsze lub jedyne 
dziecko należy dołączyć dokumenty dotyczą-
ce dochodu rodziny, a także: akt urodzenia 
dziecka/dzieci, dowód osobisty, oświadczenia 

dokumentujące wysokość innych dochodów 
niż dochody podlegające opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych, 
prawomocne orzeczenie sądu orzekające 
rozwód lub separację, orzeczenie sądu rodzin-
nego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
inne dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków do przyznania lub ustalenia wyso-
kości świadczenia wychowawczego będącego 
przedmiotem wniosku.

Opracowali Pracownicy Działu Świadczeń 
Rodzinnych

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE 

INFORMUJE, IŻ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
TJ. RODZINA 500+ BĘDĄ WYDAWANE ORAZ PRZYJMOWANE W 

TUTEJSZYM OŚRODKU OD 1 KWIETNIA 2016 R. :

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 - 15.30

      CZWARTEK - 7.30 - 18.00  (W M-CU KWIETNIU)

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
działa w Wolinie już od dwóch lat

Już dwa lata w Wolinie przy ul. Prostej 1 (budynek byłej przychodni) działa Filia 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w 
Stanominie. 

W placówce udzielana jest pomoc zarówno dla osób uzależnionych oraz ich rodzi-
nom. 

Problemy związane z alkoholem, spośród licznych problemów społecznych mają 
szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ zarówno na zdrowie 
fizyczne i psychiczne poszczególnych osób jak i członków ich rodzin, a jej konsekwen-
cje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całe społeczeństwo. 
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. przemoc w rodzinie, 
przestępczość, wypadki samochodowe, ubóstwo i bezrobocie. Alkohol jednak nie jest 
jednym problemem, coraz częściej poradnie zajmują się osobami uzależnionymi od 
narkotyków, hazardu, internetu itp. 

Poradnia powstała staraniem gminy w pomieszczeniach, które zostały przystoso-
wane do nowej funkcji, odremontowane i wyposażone. Na całość poradni składają się  
2 gabinety do indywidualnych konsultacji lekarskich, terapeutycznych i psychologicz-
nych i do terapii grupowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się według miesięcznych 
harmonogramów i prowadzone są przez wykwalifikowany personel. Niezależnie od 
czasowych standardów określonych przez NFZ, od momentu powstania placówki 
przyjmowani są zgłaszający się pacjenci i udziela jest im pomoc terapeutyczna, psy-
chologiczna i psychiatryczna. 

W Poradni tej świadczone są usługi zdrowotne takie jak:
- indywidualne sesje terapeutyczne i psychologiczne dla osób uzależnionych  

   i współuzależnionych oraz uwikłanych w różnego typu problemy, w tym 
   problemy związane z przemocą w rodzinie,

- zajęcia grupowe z zakresu psychoterapii uzależnień obejmujące program  
   podstawowy i pogłębiony dla osób uzależnionych,

- zajęcia grupowe dla osób współuzależnionych.
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TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY PORADNI

DZIEŃ 
TYGODNIA

GODZINY RODZAJ USŁUGI

PONIEDZIAŁEK
1600 -1900

(od marca)
Świadczenia zdrowotne w rodzaju terapia 
uzależnienia i współuzależnienia

WTOREK
900 -1200

1300 -1400

1730 - 2000

Konsultacje psychologiczne
Konsultacje psychiatryczne*
Terapia dla osób współuzależnionych**

ŚRODA 1300 -1600

1300 - 1500

1600 - 2000

Konsultacje psychologiczne
superwizja***
Świadczenia zdrowotne w rodzaju terapia 
uzależnienia i współuzależnienia

CZWARTEK Poradnia
Nieczynna

PIĄTEK 1600 - 1900 Świadczenia zdrowotne w rodzaju terapia 
uzależnienia i współuzależnienia

*      wg potrzeb, nie mniej niż dwa razy w miesiącu
**     drugi i czwarty wtorek miesiąca
***    ostatnia środa miesiąca

JEŻELI:
Masz problem z uzależnieniem od środków psychoaktywnych i wszystkie Twoje 

dotychczasowe starania  by się z tego wyzwolić zawiodły…
- z powodu uzależnienia ponosisz straty…
- bliska ci osoba nadużywa substancji  psychoaktywnych a Ty wobec tego faktu jesteś bezradny/a…
- jesteś osobą doznającą przemocy…

Nie pozostawaj w osamotnieniu – korzystaj z pomocy-  
Nie zwlekaj!!! 
Zgłoś się do tej poradni

tel. 91 32 62 170 lub 500 024 738

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
PUNKT W WOLINIE 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
ul. Kolejowa 1, Wolin, tel. 91 32 61 490.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świad-
czona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i 
edukacji prawnej. 

Kto jest uprawniony do korzystania z 
nieodpłatnych porad prawnych? 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje 
osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy): 

- której w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i wo-
bec której w tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego świadcze-
nia lub 

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, 

o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o 
Karcie Dużej Rodziny lub 

- która uzyskała zaświadczenie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 24.01.1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego lub 

- która posiada ważną legitymację 
weterana albo legitymację weterana poszko-
dowanego, o których mowa w ustawie z dnia 
19.08.2011 r. o weteranach działań poza grani-
cami państwa lub 

- która nie ukończyła 26 lat lub 
- która ukończyła 65 lat lub 
- która w wyniku wystąpienia klęski ży-

wiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosła straty. 

Dokumenty potwierdzające uprawnie-
nie do korzystania z nieodpłatnej pomocy 
prawnej. 

W celu potwierdzenia uprawnienia do 

korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
należy przedłożyć następujące dokumenty 
(art. 4 ust. 2 ustawy): 

- oryginał lub odpis decyzji o przyzna-
niu świadczenia z pomocy społecznej lub 
zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o 
którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy o pomo-
cy społecznej - dotyczy osób wymienionych w 
pkt. 1 

- ważną Kartę Dużej Rodziny - dotyczy 
osób wymienionych w pkt.2 

zaświadczenie, o którym mowa w ustawie 
o kombatantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego- dotyczy osób wymienionych 
w pkt. 3 

- ważną legitymację weterana albo we-
terana poszkodowanego, o których mowa w 
ustawie o weteranach działań poza granica-
mi państwa- dotyczy osób wymienionych w 
pkt.4 

- dokument stwierdzający tożsamość - do-
tyczy osób wymienionych w pkt. 5 i 6 
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- oświadczenie, że zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7 - do-
tyczy osób wymienionych w pkt.7 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje 

(art. 3 ustawy): 
poinformowanie osoby uprawnionej o 

obowiązującym stanie prawnym, o przysługu-
jących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach lub 

wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego, lub. 

udzielenie pomocy w sporządzeniu pro-
jektu pisma w sprawach, o których mowa w 
pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

sporządzenie projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu są-
dowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu są-
dowoadministracyjnym 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, 
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  

         rozpoczęcia tej działalności. 

ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE
Termin składania zeznań podatkowych do 2 maja  2016 r.

Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b 
i jest czynny:
poniedziałki  od godz. 7:00 do godz. 18:00
wtorki, środy, czwartki  i piątki    od godz. 7:00 do godz. 15:00

UWAGA
Punkt przyjmowania zeznań rocznych w Urzędzie Skarbowym będzie dodatkowo czynny:

28 kwietnia ( czwartek )            od godz. 7:00 do godz. 17:00
29 kwietnia ( piątek)                  od godz. 7:00 do godz. 18:00

Informacje w sprawie zeznań rocznych można uzyskać pod tel. 91 38-21-554, 91 38-20-054 lub 91 38-23-544.
Dodatkowe punkty przyjmowania zeznań obsługiwane przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim w 
siedzibach Urzędów Miast:  od godziny 9:00 do godz. 14:30 w dniach:

18  kwietnia 2016 r. ( poniedziałek ) - Wolin, Międzyzdroje  
W dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota)  w godz. 9.00 – 13.00 zostanie zorganizowany dzień otwarty  w Urzędzie Skarbowym, 

będzie można złożyć zeznanie, pobrać druki zeznań oraz złożyć zeznanie droga elektroniczną
Zeznanie można również złożyć: przesłać drogą elektroniczną (informacje dotyczące sposobu wypełniania oraz prze-

syłania zeznań drogą elektroniczną są dostępne  na stronie  www.e-deklaracje.gov.pl), za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
wrzucając do skrzynki na zeznania podatkowe umieszczonej na parterze budynku Urzędu Skarbowego, ul. Mieszka I 5b,

Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego można dokonać: w ban-
kach, w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczych oraz urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Skarbowego w 
Kamieniu Pomorskim NBP O/O Szczecin 84101015990056722223000000

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającej z zeznania podatkowego następuje w for-
mie wybranej przez podatnika. W celu uniknięcia dodatkowej opłaty za przekaz pocztą oraz przyspieszenia terminu zwrotu 
nadpłaty Urząd Skarbowy będzie przekazywał nadpłaty na aktualne rachunki bankowe podatników. W tym celu należy wypeł-
nić druk NIP-7 lub ZAP-3. Nie dotyczy to podatników, którzy wcześniej poinformowali Urząd o numerze rachunku bankowego.

Formularze zeznań podatkowych można pobrać: w Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta, ul. Mieszka I  5b, ze stro-
ny internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/podatki/formularze podatkowe/, ze strony www.e-deklaracje.gov.pl

                      Naczelnik
        Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

HARMONOGRAM UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH 
PUNKT W WOLINIE 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Kolejowa 1, Wolin
Tel. 91 32 61 490

Dzień 
tygodnia

Godziny 
otwarcia

Radca prawny/adwokat Zastępstwo

Poniedziałek 11.30-15.30 Marek Białkowski – Adwokat Marcin Bręczewski -
Adwokat

Wtorek 11.30-15.30 Zdzisław Koluch – Adwokat ----------------------------------
Środa 11.30-15.30 Marcin Bręczewski - Adwokat Zdzisław Koluch – Adwokat
Czwartek -------------- ---------------------------------- ----------------------------------
Piątek 11.30-15.30 Krzysztof Adamiak – Radca prawny ----------------------------------
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Nie segregujesz odpadów? Szykuj 
się na ostre podwyżki. Stawki idą 
w górę.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 r. powstała konieczność 
dostosowania prawa polskiego do przepisów 
prawa unijnego, w tym również w zakresie go-
spodarki odpadami komunalnymi. 

W/w przepisy nakazują m. in.
-  osiągnięcie do 2020 r. recyklingu odpa-

dów papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła z gospodarstw domowych na poziomie 
co najmniej 50% wagowo. 

 W chwili obecnej na terenie naszej 
gminy aż około 60% mieszkańców nie se-
greguje odpadów. Tylko 40% mieszkańców 

zadeklarowało zbiórkę odpadów w systemie 
selektywnym. Na gminy, które nie wywiązują 
się z obowiązku zbierania odpadów segrego-
wanych na odpowiednim poziomie, zostaną 
nałożone kary finansowe. Powyższe zasady 
nakładają na wszystkich mieszkańców gmin, 
w tym naszej, obowiązek segregowania odpa-
dów w znacznie większym zakresie niż to jest 
obecnie.   

Jednym z najbardziej skutecznych spo-
sobów zwiększenia stopnia segregacji jest 
znacząco większe zróżnicowanie stawek 
płaconych przez mieszkańców za odpady 
niesegregowane w stosunku do odpadów se-
gregowanych.  

W oparciu o doświadczenia innych samo-

rządów będą dostosowane również w naszej 
gminie znacznie zróżnicowane stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
tak, aby zmotywować mieszkańców do zwięk-
szenia stopnia segregacji, co skutkować 
będzie większą czystością naszego otocze-
nia, a również szybszym dostosowaniem się 
gminy do obowiązujących norm krajowych i 
unijnych   w tym zakresie.  

Nie czekaj, bądź w grupie osób segre-
gujących odpady i nie płać zwiększonych 
kosztów za brak segregacji. Bardzo do tego 
zachęcamy.   

 
Referat Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski w Wolinie
 

Segregowanie odpadów się opłaci !!!

Szanowni Państwo ! 
Nadeszła wiosna, pora roku kiedy każ-

dy z nas wykonuje w swoich domach i 
mieszkaniach wiosenne porządki. Gorąco 
zachęcamy Państwa do takich porządków 
również na posesjach i wokół nich. Każdy z 
nas jest odpowiedzialny za wizerunek naszej 
małej ojczyzny, a wygląd   naszego miasta i 
wsi świadczy o nas wszystkich. Pielęgnacji 
wymaga nie tylko ogród czy trawnik, ale także 
chodnik przylegający bezpośrednio do po-
sesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i 
estetyczny wygląd swoich obiektów. Ponadto 
są zobowiązani do pielęgnowania i utrzy-

mywania estetycznego wyglądu terenów 
zielonych.

W związku z powyższym apeluję do 
mieszkańców o stosowanie się do obowiąz-
ków wynikających z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i regula-
minu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Wolin:

-  każda posesja powinna posiadać po-
jemnik w których gromadzone są odpady.

- odpadów nie należy spalać w pa-
leniskach domowych, podczas takiego 
spalania wytwarzane są  szkodliwe dla 
zdrowia związki chemiczne.

Jeśli zrobisz porządek wokół swojej 
nieruchomości, to cała nasza gmina będzie piękna

Burmistrz Wolina informuje, iż dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie 
unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, w związku z czym posługiwanie się takim 

dowodem może mieć negatywne konsekwencje dla jego posiadacza np. podczas przekraczania 
granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. 

W związku z powyższym prosimy o nie posługiwanie się 
unieważnionym dowodem osobistym.

- odpady wielkogabarytowe oddawać 
w   czasie okresowych mobilnych zbiórek 
lub przywozić do PSZOK w Wolinie, teren 
Oczyszczalni Ścieków ul. Mickiewicza 20.

- prosimy również mieszkańców o re-
agowania i „głośne” zwracanie uwagi 
wszystkim tym, którzy próbują uniknąć od-
powiedzialności, a wytworzone przez siebie 
śmieci podrzucają w miejsca publiczne. 

- proszę o uprzątnięcie swoich posesji oraz 
działek niezabudowanych.

Wszystkim tym, którzy już rozpoczę-
li wiosenne sprzątanie i przyczyniają się  
do estetycznego wyglądu naszej gminy 
bardzo dziękujemy.

 
Referat Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski w Wolinie

Gmina Wolin jako jedyna w wojewódz-
twie zachodniopomorskim od czterech lat 
realizuje systematyczne przesiewowe bada-
nie słuchu dzieci klas I szkół podstawowych. 
Porozumienie podpisane przez burmistrza 
Wolina Eugeniusza Jasiewicza z Polskim 
Związkiem Głuchych – Centrum Diagnozy 
i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób 
Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem po-
zwoliło przebadać prawie tysiąc dzieci w 
okresie trwania porozumienia. Celem tych 
badań było wykrycie zaburzeń słuchu, któ-
re może mieć wpływ na prawidłowy rozwój 

dziecka i jego wyniki w nauce.
Badania są realizowane w szkołach w 

gminie Wolin: Wolin, Troszyn, Koniewo, 
Kołczewo, Dargobądz, Ładzin. U ok. 10% 
badanych wyniki badań odbiegały od po-
ziomu prawidłowego słuchu. Dzieciom 
tym zapewniono kompleksową opiekę 
w Poradni Logopedycznej w Wolinie oraz 
medyczną w Centrum PZG w Szczecinie. 

Sprawny słuch jest warunkiem pra-
widłowego rozwoju każdego dziecka. 
Umożliwia komunikowanie się ze światem 
zewnętrznym i harmonijny rozwój dziec-

ka. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu i 
otoczenie dziecka specjalistyczną opieką 
zapobiega m.in. wielu problemom związa-
nym z przyswajaniem nauki w szkole. Na 
podstawie badań słuchu wykonanych w 
Polsce przez Instytut Fizjologii i Patologii 
Słuchu w Warszawie stwierdzono, ze co 
szóste dziecko w wieku szkolnym ma pro-
blemy ze słuchem. 

Wolin jest jedną z niewielu gmin, które 
dbają o to aby wada słuchu nie była prze-
szkodą w prawidłowym rozwoju dziecka 
oraz aby wszystkie dzieci miały równe szan-
se w nauce szkolnej.

Jarosław Niewinczany

 

Gmina Wolin od 4 lat realizuje program 
przesiewowych badań słuchu dzieci w szkołach
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Nasi dostojni Jubilaci, pionierzy ziemi wolińskiej

Przedstawiamy Państwu dostojnych 
Jubilatów, pionierów ziemi wolińskiej, 
którzy ukończyli 90 lat i więcej oraz są 
mieszkańcami naszej gminy. Delegacja 
(w składzie burmistrz Wolina Eugeniusz 
Jasiewicz, sekretarz Gminy Roman 
Pawłowski i Sołtysi miejscowości, w któ-
rych mieszka Jubilat) odwiedziła Jubilatów 
w dniu ich święta – urodzin składając Im 
gratulacje, życzenia wielu lat życia w zdro-
wiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie 
ducha. Jubilaci symbolicznie otrzymali od 
władz bukiety kwiatów oraz drobne upo-
minki. Poniżej opisujemy bardzo bogate 
i ciekawe historie przybycia Jubilatów na 
ziemie wolińskie.

Pani Waleria Brodowska urodziła się 9 
grudnia 1925 roku w miejscowości Przełom                          
w obecnym powiecie kieleckim, gmina Minów 
w województwie świętokrzyskim., gdzie jako 
najmłodsza wychowywała się wraz z sześcior-
giem rodzeństwa: nieżyjącymi już dwoma 
siostrami i czterema braćmi. Rodzice Jubilatki 
prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. 

Po zakończeniu II wojny światowej - w la-
tach pięćdziesiątych wspólnie z pochodzącym                   
z okolic Stargardu Szczecińskiego mężem 
Stanisławem przyjechali na wyspę Wolin i 
osiedlili się w Chynowie, gdzie podjęli pra-
cę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, 
w którym pracowali do czasu przejścia na 
emeryturę. Obecnie Pani Waleria mieszka u 
córki Teresy w Uninie gdzie cała  rodzina da-
rzy Jubilatkę ogromną miłością i szacunkiem 
oraz otacza serdeczną opieką. 

Pani Waleria Brodowska wspólnie ze 
zmarłym w 2011 roku mężem Stanisławem 
wychowali sześcioro dzieci: trzy córki – Teresę 
mieszkającą w Uninie, Lucynę mieszkają-
ca w Chynowie i Małgorzatę mieszkająca w 
Łasku oraz trzech synów: Janusza mieszkają-

cego w Borucinie k/ Kamienia Pomorskiego, 
Zbigniewa mieszkającego w Chynowie i Piotra 
mieszkającego koło Głogowa.  Dochowała się 
licznej gromady wnucząt: piętnaścioro wnu-
cząt i dwanaścioro prawnucząt.

Pani Felicja Sielach urodziła się 27 grudnia 
1916 r. w miejscowości Kąty Goździejewskie 
w powiecie mińskim na Mazowszu. Pierwszy 
mąż Pani Felicji został w czasie II wojny świa-
towej wywieziony na roboty przymusowe 
do Niemiec, gdzie zmarł. Po wojnie Jubilatka 
poznała w Wesołej pod Warszawą drugiego 
męża Jerofieja – frontowego żołnierza Wojska 
Polskiego, z którym po jego demobilizacji 
przyjechali na ziemię wolińską do Domysłowa 
gdzie objęli gospodarstwo rolne. Pan Jerofiej 
Sielach oprócz prowadzenia gospodarstwa 
rolnego udzielał się społecznie, między inny-
mi był radnym w Wolinie. Po śmierci męża w 
1988 roku sprzedała gospodarstwo i kupiła 
domek w Wisełce.   

Pani Felicja wspólnie z drugim mężem 
wychowali jednego syna i dochowała się 
wnuka, który mieszka w jej domu w Wisełce. 
Jubilatka po ciężkim urazie i przebytej ope-
racji – od 4,5 roku przebywa w Zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym NZOZ „Zdrowie” 
w Międzywodziu, bardzo chwaląc warunki 
tam panujące i opiekę personelu, a towarzy-
sząca Jubilatce w czasie wizyty Burmistrza 
bardzo sympatyczna i kompetentna pielę-
gniarka z ośrodka Pani Marianna Kozłowska 
stwierdziła, że Pani Felicja pomimo swojego 
wieku jest jednym z najmilszych pensjonariu-
szy ośrodka.

Genowefa Świetlik urodziła się 6 mar-
ca 1920 r. w miejscowości Ruda w gminie 
Tuliszków w powiecie Konin. Wychowywała 
się koło Baranowicz (obecna Białoruś), gdzie 
ojciec pracował jako leśniczy u hrabie-
go Emeryka Czapskiego. Po agresji Związku 

Radzieckiego na Polskę na początku 1940 
roku z całą rodziną, ojcem, matką i trojgiem 
rodzeństwa została wywieziona na Syberię, 
gdzie do końca wojny w niewolniczych warun-
kach pracowali w lesie. Tam poznała swojego 
późniejszego męża Mikołaja, z którym jeszcze 
na zesłaniu wzięła ślub cywilny. Mąż i dwaj 
bracia Jubilatki na Syberii wstąpili do tworzą-
cego się Wojska Polskiego – mąż i brat Ludwik 
do 1. Dywizji Piechoty, z którą przeszli cały 
szlak bojowy do Berlina, a drugi brat Józef do 
armii gen. Andersa, z którą walczył na Bliskim 
Wschodzie i południowej Europie – obecnie 
mieszka w Nowym Jorku. Mundur wojskowy 
i liczne odznaczenia bojowe nieżyjącego już 
męża Jubilatki są przechowywane w naszym 
Muzeum Regionalnym im. A. Kaubego. Po za-
kończeniu II wojny światowej, w 1946 roku, 
mąż Pani Genowefy jako osadnik wojskowy 
przyjechał do Wolina, gdzie objął 10-hektaro-
we gospodarstwo rolne i następnie sprowadził 
żonę i syna. Pani Genowefa należy do Związku 
Sybiraków  i w 2005 roku została odznaczona 
przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
Krzyżem Zesłańców Sybiru. Godna podziwu 
jest obecna aktywność dostojnej Jubilatki, 
działa w Wolińskiej grupie modlitewnej, któ-
rej członkinie spotykają się systematycznie 
modląc się a później przy kawie i herbacie 
prowadzą dyskusje towarzyskie. 

Pani Genowefa wspólnie ze zmarłym w 
1967 r. mężem Mikołajem wychowali pię-
cioro dzieci: nieżyjącą już córkę Jadwigę, 
oraz 4 synów: urodzonego jeszcze na Syberii 
Stanisława, który kilka lat temu zginął w 
wypadku, Ryszarda mieszkającego koło 
Koszalina, oraz Romana i Jozefa mieszkających 
w Wolinie. Dochowała się siedemnaścioro 
wnucząt i troje prawnucząt. 

Drogim Jubilatom życzymy co najmniej 
150 lat!

ZAPOWIEDZI

Muzeum Regionalne im. Andrzeja 
Kaubego w Wolinie uprzejmie zaprasza 
wszystkich miłośników historii Wolina 
na Noc Muzeów, która odbędzie się 
14 maja 2016 roku (sobota). Początek 
zwiedzania przewidujemy na godz. 
19.00.

Noc Muzeów to impreza o charakterze 
ogólnoeuropejskim. Pierwsze tego typu 
wydarzenie odbyło się w Berlinie w 1997 
roku. W roku 2001 przekształciło się w im-
prezę o zasięgu ogólnoeuropejskim, w 
którym aktualnie bierze udział około 180 
miast Europy. Każdego roku ich liczba zna-
cząco rośnie. 

Głównym celem Nocy Muzeów, odby-
wającej się pod patronatem Europejskiej 
Rady Europy, jest utworzenie płaszczyzny 
spotkań dla muzeów i  prezentowanych 
przez nie zabytków oraz zwiedzających 
gości. Noc Muzeów w Polsce zainauguro-

wał Poznań w 2003 roku. Włączały się do niej 
sukcesywnie  nie tylko muzea, ale i galerie 
sztuki, które przygotowują na tą noc specjalne 
wystawy i wydarzenia kulturalne, prezentowa-
ne w szczególnie ciekawy sposób, które cieszą 
się bardzo dużym zainteresowaniem. 

W wolińskim Muzeum Noc Muzeów bę-
dzie organizowana po raz siódmy. Bazując na 
doświadczeniach z lat ubiegłych pracownicy 
placówki, poza stałymi ekspozycjami, przy-
gotowali atrakcyjny program, który łączy w 
sobie historię, sztukę, odtwórstwo historycz-
ne czy też pokaz działań służb ratowniczych. 
W tym roku głównym punktem programu bę-
dzie „Powrót Światowida do Wolina” tj. 
po raz pierwszy zostanie zaprezentowany w 
naszym Muzeum oryginalny, legendarny, po-
sążek Światowida, datowany na schyłek IX w., 
(miniaturowa figurka czterotwarzowego bóstwa 
niektórych plemion słowiańskich), znalezio-
ny podczas badań archeologicznych w naszym 

Noc Muzeów 2016
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mieście 30.08.1973 r. Pokazowi towarzyszyć 
będzie prelekcja wygłoszona przez pracownika 
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział 
w Szczecinie.

Równie ciekawym punktem programu 
będzie otwarcie sali poświęconej Eilhardowi 
Lubinusowi, twórcy największego dzieła kar-
tograficznego początków XVII w. tj. mapie 
Pomorza i wyspy Rugii pt. Eilhardus Lubinus 
Nova Illustrissimi Principatus Pilhardus 
Lubinus, Nova Illustrissimi Principatus 
Pomeranie Descriptio Com Adiuncta 
Proncipum Genealogia Et Principum Veris Et 
Pottorum Uribum Imaginibus Et Nobilium 
Insignibus.

Sponsorem wydarzenia jest Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.

Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, 
serdecznie zapraszamy!

Ryszard Banaszkiewicz

Podsumowanie 24. 
finału WOŚP w Wolinie 

Wolin po raz kolejny grał razem z 
Fundacją WOŚP zbierając fundusze na za-
kup urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia god-
nej opieki medycznej seniorów. Woliński 
sztab  uzbierał w tym roku rekordową kwo-
tę tj. 18  339,96 zł (kwota deklarowana). 
Dziękujemy wszystkim hojnym ofiarodaw-
com, bez których nie byłoby to możliwe!

Jak to się zaczęło? 
Organizację finału, poprzedziło założe-

nie sztabu. Już po raz drugi Wolin zwrócił się 
do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy z wnioskiem o utworzenie sztabu w 
Wolinie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji 
sztab przystąpił do rekrutacji wolontariuszy 
oraz planowania finałowych wydarzeń.

Tuż przed finałem…

Przedfinałowy tydzień, to ogrom prac 
związanych z przygotowaniem całego wyda-
rzenia, na które składa się wiele odrębnych 
działań m.in.: promocja wydarzenia, przygo-
towanie różnorodnych atrakcji, dekoracja sali 
czy też koordynacja wolontariuszy dla zapew-
nienia sprawnej i bezpiecznej zbiórki.

Finałowe szaleństwo
Po raz czwarty dzięki gościnności 

Publicznego Gimnazjum w Wolinie, mogliśmy 
zrealizować wszystkie zamierzone atrakcje, 

dlatego w tym miejscu pragnę złożyć szcze-
gólne podziękowania dla pani Dyrektor 
Joanny Wojtczak za możliwość organizacji fi-
nału.  

Finał rozpoczęliśmy od rozda-
nia identyfikatorów, puszek, naklejek 
– atrybutów WOŚP-owych wolontariuszy 
oraz od wykonania pamiątkowych zdjęć. W 
tym roku rekordowo zebrana kwota, była 
zbierana przez pięćdziesięcioosobową rekor-
dową liczbę wolontariuszy. Wolontariuszami 
24. Finału WOŚP w Wolinie byli: Klaudia 
Aftewicz, Natalia Buca, Artur Czajkowski, 
Kornelia Gajewska, Wiktoria Jarnutowska, 
Onellia Jarnutowska, Amelia Jasińska, 
Szymon Juszczyk, Julia Kleszcz, Justyna 
Kubat, Wiktoria Kulikow, Joanna Kuźmińska, 
Sebastian Lebiedziński, Emilia Lenczewska, 
Natalia Linko, Roksana Maksymczuk, Julia 
Marzec, Sara Maślak, Weronika Michalska, 
Wiktoria Michalska, Jan Mieleszkiewicz, 
Kacper Mietluk, Jessika Młynarczuk, Wiktoria 
Mortek, Łukasz Mucha, Wiktor Nowak 
(Radny Rady Miejskiej w Wolinie), Jarosław 
Nowak, Kacper Nowicki, Oliwia Nowowiejska, 
Szymon Panachida, Weronika Perucka, Kacper 
Pietryniak, Luiza Prokop, Wiktor Pukowski, 
Alicja Rolińska, Natalia Saletra, Karina 
Skrzyńska, Ola Stochniałek, Irena Stolarek, 
Weronika Strzelczyk, Jan Szadkowski, Natalia 
Szczepaniak, Natalia Szcześniak, Weronika 
Szymczak, Kamila Szymczak, Oliwia Urbańska, 
Marietta Witkowska, Szymon Wojtasiak, 
Kacper Wolski, Klaudia Znyk.

To oni w tym dniu mimo niesprzyjającej 
aury dzielili się swoją energią  i wywoływali 
uśmiech na twarzach wszystkich spotkanych 
ofiarodawców. 

 Program artystyczny i działania 
sportowe odbyły się w sali gimnastycznej – a 
dodatkowe atrakcje, słodka uczta dla podnie-
bienia, gorące przekąski, w drodze do niej.  

Występ zespołu wokalnego „WIOLINKI” 
działającego przy Ośrodku Kultury Gminy 
Wolin, pod kierunkiem Przemysława 
Krawczyńskiego, otworzył tegoroczny finał. 
Po nim wystąpił chór „JULIN” pod kierun-
kiem Józefa Romanowskiego. Pokaz Tańca 
Towarzyskiego w wykonaniu tancerzy 
Tanecznego Klubu Sportowego „JANTAR” w 
Wolinie pod kierunkiem Anny Zjawińskiej było 
kolejnym punktem programu, po nim mogli-
śmy usłyszeć występ koła kobiet „PEREŁKI Z 
WISEŁKI”.                                                                                                            

 Jednocześnie w tym samym cza-
sie, drugą część sali opanowali najmłodsi, 
którzy najpierw podziwiali  zapaśnicze po-
kazy sportowe swoich kolegów, a potem 
mogli wspólnie poćwiczyć pod okiem do-
świadczonych instruktorów  UKS ALBATROS 
SEKCJA ZAPAŚNICZA WIKING WOLIN. KLUB 

SPORTOWY SZCZEREK FIGHT TEAM WOLIN 
przejął młodych sportowców i poprowadził 
sportowe animacje, a dla najlepszych uczestni-
ków sportowych zmagań ufundował medale i 
upominki, za co sztab w Wolinie pragnie szcze-
gólnie podziękować. Dzięki szczypcie zdrowej 
rywalizacji, ten dzień pozostanie długo w 
pamięci wszystkich uczestniczących w zma-
ganiach dzieci. Sportowy duch walki wykazali 
także młodzi zawodnicy LKS „VINETA” Wolin, 
podczas Dziecięcego Turnieju Piłki Nożnej. 
W tej części na dzieci czekały również takie 
atrakcje jak  MALOWANIE BUZIEK w wyko-
naniu Karoliny Gołębiowskiej z Dargobądza 
oraz  Magdaleny Kucharczyk z Muzeum 
Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie,   
„KOCIOŁ WYOBRAŹNI” – działania plastycz-
ne nie tylko dla najmłodszych przygotowane 
przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin  oraz 
OWSIAKOWE SERDUSZKA – twórcze zabawy 
zdobnicze przygotowane przez BIBLIOTEKĘ 
PUBLICZNĄ GMINY WOLIN, a także na dzieci 
czekała KRAINA FANTAZJI – dmuchany plac 
zabaw, który sprawił mnóstwo radości.

W przeciwności do beztroskiej zabawy 
dzieci, w pierwszej części sali rozgrywała się 
walka o WOŚP-owe gadżety, vouchery, za-
proszenia, słodkości. Dzięki niezastąpionemu 
konferansjerowi Danucie Zwierzyńskiej uda-
ło się upolować wszystkie z nich. Najcenniejsze 
zaproszenie na fotel Burmistrza Wolina 
– czyli jeden dzień w Ratuszu za biurkiem 
Włodarza Miasta upolował młody mieszka-
niec Wolina, któremu serdecznie gratulujemy 
i życzymy podjęcia w tym dniu samych owoc-
nych decyzji. „Beligjka” – bo tak nazywa się ten 
integracyjny taniec – rozruszał zgromadzoną 
publiczność, która pod czujnym okiem pro-
wadzącej  Katarzyny Lis z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wolinie, szybko nauczyła się 
nowego tańca. Publiczność była świadkiem 
niecodziennego pokazu mody ekologicz-
nej zarówno dziecięcej przygotowanej przez 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Dargobądzu poprowadzonych przez 
Aleksandrę Brzezicką, jak i młodzieżowej 
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przygotowanej przez uczennice Publicznego 
Gimnazjum w Wolinie. Ostatnim elementem 
sportowym podczas tego finału były pokazy 
sprawnościowe przygotowane przez mło-
dych piłkarzy LKS „VINETA” Wolin. Podczas 
finału nie zabrakło także dobrych i pozy-
tywnych brzmień w wykonaniu ZESPOŁU 
„CENTRALA 57 (blues, rock)” oraz ZESPOŁU 
4INT (rock/covery).

 Finał uświetniły także następujące 
atrakcje: KARYKATURA NA ŻYWO – w wyko-
naniu Daniela Strzelczyk, który co roku gra 
razem z Orkiestrą,  CIASTECZKO SZCZĘŚCIA 
– pod opieką Samorządu Szkolnego 
Publicznego Gimnazjum w Wolinie – Iga 
Prokop, Gabriela Rajtak, Dariusz Felisiak, 
STRZELNICA SZCZĘŚCIA – nad którą czu-
wał Mariusz Kulikow i Ośrodek Kultury Gminy 
Wolin, „MOJA PIERWSZA ŁĄCZNOŚĆ”  
oraz „ŚWIATEŁKO W ETER” -   stanowi-
sko łączności przygotowane przez Klub 
Krótkofalowców Viking Wolin SP1PKW, 
UCZTA DLA PODNIEBIENIA – słodkie prze-
kąski - Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów Koło  w Wolinie, UCZTA DLA 
PODNIEBIENIA – gorące przekąski – OSP 
WOLIN, PREZENTACJA ORAZ PRZEJAŻDŻKI 
AUTAMI TERENOWYMI – Stowarzyszenie 
Miłośników Pojazdów Terenowych 4x4 
Wyspa Wolin, PRZEJAŻDŻKI WOZAMI 
STRAŻACKIMI – OSP WOLIN.

Finałowe szaleństwo zakończył przepięk-
ny pokaz sztucznych ogni

Po finale…
24. Finał WOŚP już za nami, każdy zor-

ganizowany finał wzbogaca nas o nowe 
doświadczenia, które wykorzystamy podczas 
organizacji kolejnego finału.

Pragniemy złożyć szereg podziękowań, 
ponieważ należy się to wszystkim, którzy ze-
chcieli włączyć się                           w organizację 
24 finału w Wolinie.

Przede wszystkim pragnę podkreślić, iż or-
ganizatorami tegorocznego finału byli:

Ośrodek Kultury Gminy Wolin,  
Publiczne Gimnazjum w Wolinie,  
Ochotnicza Straż Pożarna  w Wolinie, 
Gmina Wolin

Partnerami tegorocznego finału byli:
FH „WIKING” Wanda Manke Wolin, 

która umożliwiła zorganizowanie kąci-
ka plastycznego, Paweł Manke,  Piekarnia 
- Cukiernia „Błachnio” P.H.U. Bojarun 
Wanda Wolin – ofiarodawca przecudnych 
tortów, pieczywa i słodkiego poczęstun-
ku dla wolontariuszy, Katarzyna Rolińska 
– ofiarodawca gadżetów na polowanie, 
Klub Sportowy SZCZEREK FIGHT TEAM 
WOLIN – ofiarodawca medali i upomin-
ków dla najmłodszych, Stolarnia Płocin 
Mariusz Kulikow, która wykonała strzel-
nicę,  Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Koło                             w Wolinie, 
,  Klub Krótkofalowców Viking Wolin 
SP1PKW, Danuta Zwierzyńska, Karolina 
Gołębiowska,  Daniel Strzelczyk,  
Magdalena Kucharczyk, UKS ALBATROS 
Sekcja Zapaśnicza WIKING WOLIN, 
Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, 
Taneczny Klub Sportowy  „Jantar w Wolinie” 
, SLKS „Vineta” Wolin,                       „Pizzeria 
Z innej Bajki” – Janusz Rzezak, Katarzyna 
Stranc, Margaretta Judkiewicz, Anna 
Czajkowska, Katarzyna Lis, Biblioteka 
Publiczna Gminy Wolin, Stowarzyszenie 
Miłośników Pojazdów Terenowych 4x4 
Wyspa Wolin, Aleksandra Brzezicka, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Dargobądzu, Sklep Spożywczo-
przemysłowy Wanda Peplińska,  Natalia 

Szczechowska, K&B&A Rzeczyn, Centrum 
Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-
Vineta Wolin Muzeum Regionalne im. 
A. Kaubego w Wolinie, Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w Wolinie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wolinie,  Judyta 
Romanowska, Anna Osieleniec, Ireneusz 
Serokos, Kazimierz Przydryga, którym pra-
gnę szczególnie podziękować za okazane serce, 
ofiarność i zaangażowanie. 

Ukłony kieruję do wolontariuszy i ich 
opiekunów - za wytrwałość podczas finału i 
pomoc  w strojeniu sali.   W gronie opiekunów 
wolontariuszy znaleźli się: Wiktor Nowak, 
Jacek Jarnutowski, Elżbieta Chocian,                          
Iga Prokop, Tamara Pukowska, Agnieszka 
Szymańska.

Na koniec
Niezmiernie pragnę podziękować tym 

często zapomnianym, ale niezmiernie waż-
nym osobom bez których żadna impreza 
by się nie odbyła – dziękuję Referatorowi 
Gospodarczemu Urzędu Miejskiego                                  w 
Wolinie, a w szczególności Emilii Kwiecińskiej, 
Wojciechowi Mazurkiewiczowi, Romanowi 
Rzepek za dźwiganie i transport wszystkich 
akcesoriów oraz pracę do późnych godzin.

Podziękowania składam pracownikom 
gimnazjalnej kuchni  - Ewa Krzemieniecka, 
Małgorzata Olko, Monika Pawlaczyk, któ-
re przyrządziły gorący poczęstunek dla 
wolontariuszy oraz pracownikom szkoły – 
konserwatorowi – Wojciechowi Gamus,  a 
nade wszystko dziękuję paniom dbającym o 
czystość i porządek                   w tym dniu, Renata 
Pająk, Joanna Zapłata, Marta Jarnutowska, 
Marlena Szymańska, Monika Madera, Elżbieta 
Naszydłowska, które pracują w tym dniu naj-
dłużej z nas i wychodzą jako ostatnie.

Na koniec pragnę podziękować moim ko-
leżankom – pracownikom Ośrodka Kultury 
Gminy Wolin, za pomoc we wszystkich dzia-
łaniach, które umożliwiły zorganizowanie i 
rozliczenie tegorocznego finału WOŚP. Do zo-
baczenia za rok.   

Siema Szef Sztabu #3315 WOŚP Wolin
Luiza Prokop 

 

Historia największej orkiestry świata z serduszkiem w tle w Wolinie
Kiedy 24 lata temu Jurek Owsiak roz-

począł akcję o nazwie Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, nikt nie wierzył, że 
ta impreza charytatywna przyciągnie taką 
rzeszę ludzi, jak się później okazało- ludzi 
dobrej woli.

Wolin przystąpił do tego przedsięwzię-
cia 15 lat temu, dokładnie 7 stycznia 2001r. 
Zebrała się wtedy grupa zapaleńców: Gabriela 
Rajtak, Ewa Niciejewska, Mariola Łukaszewicz i 
Danuta Zwierzyńska, która zaraziła swoją cha-
ryzmą młodych ludzi.

Pierwszymi wolontariuszkami były m. 
in. Ewa Jasiewicz, Kornelia Szulińska, Dorota 
Krupa, Karolina Krzemień oraz grupa malusz-
ków ze szkoły podstawowej. Dziś są to dorośli 
ludzie, którzy zapewne mile wspominają tam-
te szaleńcze chwile. Nie posiadaliśmy wtedy 
sztabu, warunki były bardzo ciężkie, bo nie 
mieliśmy lokum, ludzi wspierających, spon-
sorów. Zbieraliśmy datki na ulicach Wolina, 

które potem zawoziliśmy na własny koszt do 
Dziwnowa, ponieważ tam mieścił się główny 
sztab, a pieniądze wpłacaliśmy bezpośrednio 
do banku w Dziwnowie. Panowała niesamo-
wita atmosfera, ludzie byli zaangażowani, 
rzucali każdą złotówkę pomimo zimna i pada-
jącego śniegu. Okazało się, że suma zebrana 
przez nas była jedną z największych w okoli-
cy – 1696,45!

I tak ruszyła ,,maszyna” WOŚP w Wolinie, 
która w XII finale zachęciła już do udziału pra-
wie wszystkie szkoły i placówki oświatowe 
w naszej gminie. Po raz pierwszy zapalono 
,,Światełko do nieba” przygotowane przez 
Ochotniczą Straż Pożarną. Zebrano wówczas 
ponad 7 tysięcy złotych. Całą akcję zaczął ko-
ordynować Miejski Ośrodek Kultury w Wolinie 
z p. Ewą Grzybowską na czele. Od tamtej pory 
WOŚP znalazła się w kalendarzu stałych im-
prez gminnych. Co roku przystępowało do 
akcji coraz więcej darczyńców, sponsorów i 

przyjaciół, dzięki którym całe przedsięwzięcie 
nabierało kolorytu. 

Rokrocznie przeprowadzane były licytacje 
rzeczy dziwnych. Znalazły się tam m. in. pił-
ka z autografem polskiego bramkarza, Jana 
Tomaszewskiego, karykatury burmistrzów, 
radnych miejskich czy portrety Jurka Owsiaka.

Scenariusz imprezy się zmieniał, ale jed-
no pozostawało bez zmian- ludzie o wielkich 
sercach, którzy co roku wspomagali swoją 
aktywnością WOŚP. Zawsze można było sko-
rzystać z przejażdżki bryczką u p. Wiktora 
Nowaka, zjeść pyszne zupy i bigos przyrzą-
dzane przez p. Wandę Peplińską, spróbować 
przepysznych ciast przygotowanych przez pa-
nie ze Związku Emerytów i Rencistów, czy też 
wylicytować torty ufundowane przez panią 
Wandę Bojarun. Wszystkich atrakcji nie spo-
sób wymienić, jak i osób zaangażowanych w 
tę inicjatywę.

Przybywało też wolontariuszy. W 2010 r. 
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ich liczba wzrosła do 20, a w latach później-
szych do ok. 30. Zebranych pieniędzy też było 
coraz więcej. W XVI finale zebraliśmy ponad 7 
tysięcy złotych, ale już w XX- 12 tysięcy zło-
tych, w XXI- ponad 13 tysięcy, aż pobiliśmy 
rekord w tym roku, zbierając kwotę ponad 18 
tysięcy złotych.

Finały WOŚP zawsze są dla mnie ,,ła-
dowaniem akumulatorów” do następnego 
działania, gdyż za każdym razem doświad-
czam czegoś nowego. Najbardziej utkwiła mi 
w pamięci licytacja, na którą młoda mama 

ze łzami szczęścia ofiarowała swój złoty łań-
cuszek, gdyż sama doświadczyła ciężkiej 
choroby dziecka. Dzięki aparaturze zakupio-
nej przez Jurka Owsiaka uratowane zostało 
życie jej maleństwa, które dzisiaj jest już w 
wieku nastolatka.

Cieszy też fakt, że nigdy WOŚP nie opusz-
czają, a wręcz pomagają, włodarze miasta 
i wiele osób dorosłych, pokazując młodym 
pokoleniom, że można coś od siebie dać, 
nie biorąc w zamian nic prócz uśmiechu 
i radości drugiego człowieka. Wśród nich 

jest także dyrektor szkoły podstawowej w 
Troszynie przebrany za Mikołaja, który pod-
czas XVII finału wraz z elfami zbierał datki na 
nowo wybudowanym moście od przejeżdża-
jących tamtędy kierowców.

Mam wielką nadzieję, że ten duch społeczny 
nie zgaśnie i że serca wolinian będą zawsze otwarte. 
Uczmy empatii i szacunku do drugiego człowieka, 
gdyż ,,Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie 
innym”. Jestem przekonana, że Orkiestra w Wolinie 
będzie grała do końca świata, a może i o jeden dzień 
dłużej.

Danuta Zwierzyńska

W sobotę 30 stycznia 2016 r., w atmosferze 
przyjaźni, życzliwości dla wykonawców i ser-
deczności dla ich opiekunów, Ośrodek Kultury 
Gminy Wolin zorganizował Miejsko Gminny 
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Wolinie.

Wydarzenie to zainicjowane zostało przez 
wieloletniego nauczyciela-polonistę, a tak-
że pełniącego przez kilka kadencji funkcję   
Przewodniczącego Rady Miejskiej w  Wolinie, 
Pana Jana Frankowskiego. 

Do udziału w Konkursie zostało zgło-
szonych 30 uczestników szkół gminy i 
miasta Wolin w  trzech kategoriach wieko-
wych. W repertuarach recytatorów znalazły 
się mi in. utwory J. Tuwima, W. Szymborskiej, 
J. Brzechwy, a także fragmenty utworów Lucy 
M. Monntgomery, A. Chylińskiej,  Z. Herberta.  
Do prac w jury tegorocznej edycji zaproszeni 
zostali: Pan Jan Frankowski jako przewodni-
czący jury oraz jak wspomniane było wyżej 
inicjator tego wydarzenia, Pani Hanna Stecz-
Babczyńska  oraz Pani Katarzyna Strzelczyk 
wieloletnie nauczycielki języka polskiego. 
Podczas przesłuchań obecni byli rodzice, na-
uczyciele, opiekunowie. Nagrody wręczali  
Pani Danuta Szubert, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskie w Wolinie, Pan Krzysztof Czach, 
przewodniczący Komisji Oświaty, oraz  Pani 
Lucyna Siedzielnik wiceprzewodnicząca 

Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Wolinie oraz 
członkowie Jury.

Laureatami XXIII edycji Konkursu, w po-
szczególnych kategoriach wiekowych zostali:

Kategoria klasy I-III: 
I miejsce Julia Miętkiewicz - PSP Wolin   
II miejsce Kornel Przybyłek -   PSP Dargobądz 

III miejsce Amelia Rózycka - PSP Koniewo 
Wyróżnienie Maja Kowalska - PSP Dargobądz 
Wyróżnienie Mikołaj Dajlid – PSP Kołczewo

Kategoria klasy IV-VI: 
I miejsce Martyna Dajlid   – PSP Kołczewo 
II miejsce Wojciech Sitek– PSP Wolin 
III miejsce Nikola Czach – PSP Koniewo 
Wyróżnienie Kamila Muszkiet – PSP Koniewo 
Wyróżnienie Krzysztof Tabor – PSP Troszyn

Kategoria klasy gimnazjalne: 
I miejsce Julia Kleszcz – PG Wolin 

II miejsce Patrycja Roślik– PG Wolin 
III miejsce Paulina Szydlewska – PG Wolin 

Wyróżnienie Zuzanna Dubrawska – PG 
Sierosław

Zwycięscy poszczególnych katego-
rii zakwalifikowali się do Małego Konkursu 
Recytatorskiego, który odbędzie się dnia 
5.03.2016 r. w Kamieniu Pomorskim.

Organizatorzy składają podziękowania 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolinie 
oraz Burmistrzowi Wolina za ufundowanie 
atrakcyjnych nagród. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do nauczycieli i rodziców 
wszystkich recytatorów i tych, którzy zajęli na-
gradzane miejsca, jak i tych, którzy byli poza 
tzw. „podium”, ponieważ udział tak licznej gru-
py dowodzi o dbałości o nasz ojczysty język, 
o kulturę słowa, co nie jest łatwym zadaniem 
w dobie wszechobecnej i agresywnej kultury 
obrazkowej. Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i zapraszamy do udziału w  kolejnym, 
XXIV Konkursie Recytatorskim w roku 2017.

Joanna Kulikow

XXIII Miejsko Gminny Konkurs Recytatorski 
o Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Wolinie rozstrzygnięty

Nie tylko w powiecie 
mówią o kobiecie

W sobotę 5.03.2016 r. w „Dworku 
Wolińskim”  odbyły się cykliczne obchody 
Dnia Kobiet pod nazwą „Nie tylko w powiecie 
mówią o kobiecie”. Spotkanie rozpoczęło się 
od nastrojowego koncertu duetu Jackpot. Po 
lirycznym występie licznie przybyłe Panie zo-
stały obdarowane symbolicznym czerwonym 
goździkiem oraz  zaproszone na słodki poczę-
stunek w postaci „babeczki dla babeczek”. 

W imieniu Organizatorów czyli Gminy 
Wolin, Ośrodka Kultury Gminy Wolin, Muzeum 
Regionalnego im Andrzeja Kaubego w Wolinie 
oraz Biblioteki Publicznej Gminy Wolin, ser-
decznie dziękuję wszystkim Paniom, że 
zechciały swoje święto spędzić razem z nami. 

Joanna Kulikow

W  dniu 10.03.2016 r. w „Dworku Wolińskim” 
odbył się koncert podsumowujący półroczną 
pracę uczestników zajęć artystycznych prowa-
dzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin. 
Spotkanie młodych wykonawców, plastyków, 
pianistów, gitarzystów, perkusistów ich opie-
kunów, rodziców, zaproszonych gości miało 
bardzo uroczysty charakter. 

Koncert rozpoczął występ zespołu wokal-
nego „Wiolinki”, który jest prowadzony przez 
Pana Przemysława Krawczyńskiego, młode 
wokalistki wykonały piosenkę pt „Skrzypi 
Wóz”. Zaprezentowano również wystawę prac 
plastycznych naszych młodych plastyków, któ-
rych nauczycielem jest Pan Daniel Strzelczyk, 
oto autorzy prac: Ania Frankowska, Estera 
Kubisiak, Weronika Michalak, Maja Stolarczyk, 
Boguś Kłosowski, Martyna Brzezicka, Ola 

Podsumowanie zajęć artystycznych prowadzonych przez 
Ośrodek Kultury Gminy Wolin

Batorowicz, Amelia Temkowicz, Julianna 
Kaliciuk, Jula Marchewka, Tola Kubicka, Kacper 
Kubicki, Karina Ciołek,Jakub Winnicki, Justyna 
Skorupińska, Clementine Albert, Zbigniew 
Błasiak, Natalia Żabińska, Julia Południak, 
Karolina Maciejewska, Wiktoria Kulikow, Sara 
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Drzymała,     Karolina Stelmachowicz, Marta 
Stelmachowicz, Martyna Kruczek, Mateusz 

Jakimiak, Patrycja Sech, Alicja Rolińska, 
Julianna Strzelczyk, Nikola Śladewska, Zosia 
Linert, Martyna Frąckowiak „Wanda”, Julia 

Glejzner, Maja Kucharczyk, Zuzia Kościelak, 
Julia Krużyńska, Lena Pałosz.

Pianiści rozwijający swój talent pod 
okiem Pana Przemysława Krawczyńskiego i 
Pana Jarosława Mielcarka wykonali m.in. ta-
kie utwory, jak „Nie Płacz Dziewczę”, „Mały 
Chińczyk”, „Kołysanka” oraz wiele innych. 
Wśród młodych pianistów wystąpili: Amelka 
Mazur, Lena Pałosz, Hania Banak, Kornelka i 
Emilka Zużewicz, Wiktoria Stasal, Tola Kubicka, 
Julianna Kaliciuk, Maria Fedorowicz, Marta 
Ładniak, Miłosz Gałwiaczek, Milena Michalska, 
Julianna Strzelczyk.

Swoimi umiejętnościami popisywa-
li się też młodzi gitarzyści, podopieczni Pana 
Macieja Kazuby, a byli to: Piotr Kołakowski, 
Borys Roszak, Mateusz Jakimiak, Basia 

Kołakowska, Karolina Maciejewska, Oliwier 
Gałwiaczek, Aleksandra Rutkowska, Kacper 
Pacholski, Jakub Winnicki.

Na zakończenie wieczoru mocnym 
uderzeniem zaprezentowali swój dorobek ar-
tystyczny młodzi perkusiści i perkusistka pod 
kierunkiem Pana Tomasza Kubika: Wiktoria 
Kulikow, Kuba Manke, Kacper Słowikowski, 
Hubert Michalczyk. 

Składam serdeczne podziękowania dla 
dzieci i młodzieży za piękne zaprezentowanie 
swoich talentów oraz dla wszystkich obec-
nych osób za uczestnictwo w tym ważnym dla 
Ośrodka Kultury Gminy Wolin wydarzeniu. 

Joanna Kulikow
OKGW

Uczono pamięć osób, które zginęły na morzu
W dniu 14 stycznia 2016 r. przy tablicy pamiątkowej „Tym, którzy nie powrócili z 

morza” w Wolinie odbyła się uroczystość oddania hołdu ludziom, którzy zginęli na mo-
rzu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Wolinie, Ośrodka Kultury Gminy Wolin, Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wolinie oraz mieszkańcy naszego miasta.

- 13 stycznia 1993 r. w swój ostatni rejs wypłynął ze Świnoujścia gdyński prom „Jan Heweliusz”. 
Portem docelowym był szwedzki Ystad. Zatonął na drugi dzień nad ranem u wybrzeży niemieckiej 
wyspy Rugia. W katastrofie zginęło 35 pasażerów i 20 marynarzy, w tym kapitan. Z 64 osób ocalało 
tylko 9 marynarzy – przypomniała zebranym prowadząca uroczystość pani Sylwia Borkowska.

Wspomniała ona również o wielu innych ofiarach, które straciły życie na morzu. Minutą ci-
szy oraz złożeniem kwiatów zebrani oddali hołd osobom, dla których był to już ostatni rejs. 

Dnia 24 stycznia 2016 roku o godzi-
nie 12.30 w świetlicy wiejskiej w Ładzinie  
w Gminie Wolin spotkały się, w społecz-
nym przedsięwzięciu pn. Pastorałki dla 
Jezuska,  Szkoła Społeczna, Stowarzyszenie 
Rozwoju  Wiosek Wyspy Wolin, Sołtys Ładzina 
 i Fundacja Teatr Teatr. Z inicjatywy fundacji 
podmioty te, już na początku października 
2015 roku, rozpoczęły próby do przedstawie-
nia, w którym swoje miejsce znaleźli uczniowie 
szkoły w Ładzinie i grupa aktorów społeczne-
go teatru. Zdjęcia z przygotowań do Pastorałek  
dla Jezuska obejrzało w internecie 12 636 osób, 
co wskazuje na duże zainteresowanie działa-
niami społecznymi i kulturalnymi w obszarze 
wsi.  Dziś w dniu Premiery w Sali Wiejskiej w 
Ładzinie  kolędowali z nami mieszkańcy Ładzina  
i okolicznych miejscowości. Relację z przed-
stawienia można obejrzeć w TVP Szczecin. 

Dziękujemy partnerom przedsięwzięcia 
za współpracę i rodzicom uczniów Szkoły 
Społecznej w Ładzinie za przygotowanie po-
częstunku.  Zapraszamy za rok. (autorka: 
Brygida Borecka - Prezes Fundacji Teatr Teatr) .

Udział wzięli: Maryja – Katarzyna 
Sech; Józef – Ireneusz Czajkowski; Anioł 

Pastorałki dla Jezuska 2016 w Ładzinie – Agnieszka Lambrecht; Diablica - Aneta 
Czajkowska; Babcia – Ewa Wiśniewska; Herod- 
Jarosław Rugała; Dworzanin I – Zofia Mimier; 
Dworzanin II – Krystyna Rytlewska; Stachu 
- Wiesław Muszyński; Bartek - Wiesława 
Muszyńska; Sowula – Joanna Strzelczyk; 
Maciek – Julia Czajkowska; Kuba Święcek - 
Małgorzata Żak; Rita – Berneński Pies Pasterski; 
Gwiazda Betlejemska - Krystyna Marchewka  
Recytacja – Barbara Drzewińska i 
Ilona Osmałek; Bartosz Sech – Gitara 
Daniel Lambrecht – Gitara; Agata Rogowska 
– Gitara; Waldemar Borecki – Gitara; Akustyka 
– Maciej Borecki; Dekoracje i stroje – Agnieszka 
Lambrecht; Kolędy i pastorałki w wykonaniu 
uczniów Szkoły Społecznej w Ładzinie - przy-
gotowanie Krystyna Marchewka; Reżyseria 
– Brygida Borecka.

Organizatorzy: Szkoła Społeczna w 
Ładzinie, Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek 
Wyspy Wolin, Sołtys Ładzina, Fundacja 
Teatr Teatr

„Dzień Babci i Dziadka” 

Zarząd Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów koło w Wolinie zorganizował „Dzień 
Babci i Dziadka”, który odbył się 23.01.2016 r. w 
sali ZGKiM. W spotkaniu udział wzięło 60 osób 
oraz goście zaproszeni: Burmistrz E. Jasiewicz, 
M. Mróz, J. Pietrzak oraz dzieci z przedszkola 
wraz z opiekunami: Panią dyrektor J. Perlińską 
oraz A. Skrzyńską. Przybyłych na spotkanie 
powitała przewodnicząca B. Marzec składając 

życzenia z okazji ich święta. Miłym akcentem 
były występy przedszkolaków, które wręczyły 
babciom i dziadkom piękne kwiaty wykona-
ne przez siebie. Babcie i Dziadkowie otrzymali 
drobny upominek w postaci czekolady. Dzieci 
po występie zostały nagrodzone gromkimi 
brawami oraz słodyczami. Wszyscy bawili się 
w miłym gronie, rozkoszując się przygotowa-
nymi potrawami. 

B. Marzec 

Podsumowanie roku 2015

Dnia 1.03.2016 r. w Oddziale Rejonowym 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów w Wolinie odbyło się zebranie spra-
wozdawcze z działalności za 2015 r. W zebraniu 
uczestniczyli członkowie związku oraz osoby 
zaproszone: burmistrz Wolina Pan Eugeniusz 
Jasiewicz wraz z asystentem Jarosławem 
Niewinczanym oraz Przewodniczący Oddziału 
Okręgowego ze Szczecina Pan Jerzy Mędrek. 
Zebranie poprowadziła Przewodnicząca 
Związku Pani Bożena Marzec.

 Po przywitaniu przybyłych go-
ści oraz członków naszego związku, 

Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Wolinie
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Przewodnicząca Związku przedstawiła spra- wozdanie finansowe. Komisje Kulturalna, 
Socjalna oraz Rewizyjna przedstawiły spra-
wozdanie z działalności za 2015 r. 

Burmistrz złożył wszystkim członkom 
Związku najserdeczniejsze podziękowania za 
ogromny wkład pracy oraz pełne zaangażowa-
nie w życie społeczne i kulturalne gminy Wolin 
w roku 2015. Dodał, że twórcza współpraca 
Związku z samorządem, stowarzyszeniami, 
uczestnictwo w gminnych uroczystościach 
świadczą o tym, że jesteśmy środowiskiem 
bardzo aktywnym i nastawionym na działanie. 

Pan Przewodniczący Oddziału Okręgowego 
ze Szczecina rozmawiał z członkami na temat 
współpracy z Urzędem Gminy oraz pomy-
słu założenia Rady Seniorów przy Radzie 
Miejskiej w Wolinie. Zebranie zakończyło się w 
miłej i przyjaznej atmosferze. Przewodnicząca 
podziękowała przybyłym na zebranie i ży-
czyła wszystkim dużo zdrowia oraz zaprosiła 
wszystkie panie na „Dzień Kobiet”

Przewodnicząca B. Marzec

W Zastaniu była 
nielada gratka, odbył się 

Dzień Babci i Dziadka 
W dniu 23 stycznia 2016r. jak co roku, jed-

nak po raz pierwszy w nowej świetlicy odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z 
tej okazji wnukowie wraz z rodzicami przygo-
towali wspaniały występ recytując wierszyki 
i śpiewając piosenki, który został nagrodzo-
ny gromkimi brawami ze strony dziadków. 
Po występie wręczyli swoim dziadkom wła-
snoręcznie wykonane laurki i kwiatki oraz 
zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek i 
do wspólnej zabawy. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za przybycie i za wkład 
pracy w przygotowanie tak podniosłej uroczy-
stości jakim jest Dzień Babci i Dziadka. 

     
Sołtys i Rada Sołecka

Dzień Babci i Dziadka 
w Recławiu

Uroczysty Dzień Babci i Dziadka 
(25.01.2016 r.) zorganizowany przez Sołtysa 

i Radę Sołecką Recławia upiększony został 
pokazem tanecznym w rytmach latynoame-
rykańskich przez sportową parę taneczną 
Macieja Przybylińskiego oraz Hanię Banak. 
Pokaz przyjęty był gromkimi brawami. Po 
prezentacji tanecznej Sołtys Waldemar 
Judkiewicz  zaprosił tancerzy wraz z rodzica-
mi  na smakowity poczęstunek. 

Waldemar Judkiewicz 

Bal karnawałowy 
w Chynowie

Dnia 30.01.2016 r. odbył się bal karna-
wałowy dla dzieci w sołectwie Chynowo. Z 
tej okazji maluchy poprzebierały się w różne 

stroje, główne postacie z bajek. Była pszczół-
ka maja, królewna śnieżka, Elza z krainy lodu 
oraz supermen. W czasie zabawy były or-
ganizowane liczne konkursy i zabawy z 
nagrodami. Maluchy cieszyły się z pomalowa-
nych twarzy. Na stołach czekały pyszne ciasta 
upieczone przez rodziców dzieci. Gościem im-
prezy był Przewodniczący Rady Miejskiej pan 
Mieczysław Rybakowski. Całą imprezę wraz z 
udekorowaniem sali poprowadził: Małgorzata 
Bysiak i Marlena Szternal, za co im serdecznie 
dziękuję.

Sołtys z Rada Sołecką Chynowa

Karnawałowe Przygody 
Elfa  w PSP Wolin

Karnawał to miła tradycja przepełnio-
na muzyką i zabawą, a ważnym elementem 
tego okresu są bale karnawałowe. W naszej 
szkole  dnia   12 stycznia  odbyły się takie 
bale dla uczniów klas 0-III oraz uczniów klas  
IV-VI. W tym dniu sala gimnastyczna za-
mieniła się w salę balową, która wyglądała 

zjawiskowo. Uczniowie klas młodszych licz-
nie przybyli w fantastycznych i pomysłowych 
strojach, wcielając się w różne postacie z ba-
jek i filmów. Przebierańcy świetnie bawili się, 
uczestnicząc z wielką ochotą we wspólnych 

zabawach i konkursach, a skoczna i rytmicz-
na muzyka zachęcała do tańca. W przerwie 
uczniowie udali się do swoich klas na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Po raz kolejny zabawa prowadzona była 
przez jeden z najlepszych w Europie duetów 
clownów cyrkowych, zdobywców wielu 
prestiżowych nagród na festiwalach sztuki 
cyrkowej, przeglądach teatrów ulicznych i 
konkursach cyrkowych. Ruphert i Rico przez 
niepowtarzalną zabawę przynoszą uśmiech 
wszystkim dzieciom. Super wesołe piosen-
ki, dynamiczna akcja, malowanie  włosów, 
deszcze baniek mydlanych i deszcze confet-
ti sprawiły, iż wszyscy bawili się doskonale. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
aby nasza wspólna zabawa karnawałowa 
udała się -  bardzo serdecznie dziękujemy! 

 Joanna Kleszcz

Dzień Kobiet 
na sportowo

Dnia 8.03.2016 r. w PSP w Wolinie od-
były się zawody sportowe „na wesoło”  
z okazji Dnia Kobiet. Brały w nich udział: 
Urzędniczki, Panie Sołtys, Nauczycielki oraz 

Mamy dzieci uczęszczających do naszej szko-
ły. Swoją obecnością zaszczycili nas również: 
Pani Małgorzata Wróblewska – Dyrektor 
Gminnego Biura Administracji Szkół, Pan 
Roman Pawłowski – Sekretarz Gminy, Radni 
Rady Miejskiej – Pan Krzysztof Czach i Pan 
Waldemar Judkiewcz oraz Pani Małgorzata 
Ożyńska i Pani Marta Miętkiewicz.

Głównym celem tych zawodów mia-
ła być integracja ze środowiskiem lokalnym 
oraz dobra zabawa. Impreza odbywała się 
pod patronatem Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych 
i Organizacyjnych Rady Miejskiej w 
Wolinie – Pana Krzysztofa Czacha. Zawody 
prowadziły nauczycielki wychowania fizycz-
nego: Katarzyna Lis i Joanna Wielechowska. 
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Rywalizacja poprzedzona była krótką, ryt-
miczną rozgrzewką. Większość konkurencji 
odbywała się w formie sportowej ale były też 
inne, np. konkurencja pt. „Obudź mnie mamo”, 

której zadaniem było przebudzenie śpiące-
go dziecka i zmobilizowanie go do pójścia do 
szkoły. Inne konkurencje to: „Najpiękniejsza 
rabatka”, w której uczestniczki miały za zada-
nie zebrać porozrzucane po całej sali kwiaty. 
Atrakcją było zadanie pod nazwą „Master 
Chef” – należało rozbić jajka i ubić pianę, w 
tym wszystkie panie były niezastąpione. „Bieg 
kelnera” również wzbudzał wiele emocji. Panie 
biegały z tacą, na której znajdował się kubek 
z gorącą kawą. Kolejnym sprawdzianem dla 
uczestniczek było ubieranie dziecka na czas. 
Panie wykazały się również umiejętnością 
posługiwania się mopem. Próbowały rów-
nież dorównać mężczyznom w wędkarstwie. 
Zacięta rywalizacja doprowadziła do sytuacji,  
w której trzy wędki walczyły o tą samą 
„grubą rybę”. Bezkonkurencyjne okaza-

ły się „Urzędniczki”, które oddając najdalszy 
rzut kapciem w wykonaniu Pani Agnieszki 
Struskiej uplasowały się na najwyższej 
pozycji. Do zabawnych należała również kon-
kurencja dotycząca stworzenia wizerunku 
„idealnego mężczyzny”. Wyobraźnia uczestni-
czek wykreowała postacie na wzór kulturystów 
i aniołów. Wysiłek został nagrodzony oko-
licznościowymi dyplomami, kwiatkiem oraz 
słodkim poczęstunkiem. Wszystkie Panie 
stwierdziły zgodnie, że to była dobra zaba-
wa i zapowiedziały swój udział w zmaganiach  
w przyszłym roku. 

     
Organizatorzy

PSP Wolin

Uczennica PSP w Koniewie 
laureatem konkursu 

j. niemieckiego

Uczennica  Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Koniewie, Lara Rura, odniosła sukces w 
Konkursie Języka Niemieckiego, który został 
zorganizowany przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty.

18 lutego 2016 r. w Gimnazjum nr 5 w 
Szczecinie odbył się finał Konkursu Języka 
Niemieckiego. Nasza uczennica Lara, zdo-
bywając maksymalną ilość punktów, została 
Laureatem konkursu. Gratulacje oraz  dalszych 
sukcesów.

Aneta Makowska-Truszkiewicz

Ferie w Sudetach
W dniach od 5 do 11 lutego 2016 r. gru-

pa 30 dzieci ze szkół podstawowych Troszyna, 
Kołczewa, Ładzina, Wolina oraz z Gimnazjum 
spędzała ferii zimowe w Karkonoszach. Emocji 
i radości było bardzo dużo, co prawda śniegu 
mogłoby być więcej ale i tak wycieczkę należy 
uznać za bardzo udaną. 

Pierwszego dnia pojechaliśmy do Jakuszyc 
aby potrenować narciarstwo biegowe. Śniegu 
było tam pod dostatkiem. Wynajęliśmy panią 
instruktor która pomogła dzieciom opano-
wać podstawy techniki jazdy na nartach. Było 
ciężko i upadków co niemiara lecz udało się 
wszystkim dotrzeć do celu. Jeszcze tego sa-
mego dnia mimo zmęczenia powędrowaliśmy 
do wodospadu Szklarki i tak zakończyliśmy 
swój pierwszy dzień pobytu.

Kolejny dzień to wyjazd do Kamiennej 
Góry. Tam zanurzyliśmy się w podziemia kom-
pleksu Arado, miejsca gdzie w czasie II Wojny 
Światowej Niemcy produkowali łożyska do 
najnowszego samolotu, którego, na szczęście, 
nie zdążyli wprowadzić do walki. Przez chwilę, 
dzięki przewodnikowi, mogliśmy się poczuć 
jak przymusowi robotnicy, którzy tam praco-
wali. 

Kolejnym etapem wycieczki było zwie-
dzanie klasztoru w Krzeszowie gdzie dzieci 
mogły podziwiać architekturę sakralną zako-
nu Cystersów i zobaczyć grobowce władców 
Śląska, Bolków. Jeszcze tego samego dnia 
po kolacji wybraliśmy się na stok, gdzie dzie-

ci przy wsparciu instruktorów uczyły się jazdy 
na nartach. To była ciężka i żmudna nauka ale 
większość dosyć szybko opanowała techni-
kę jazdy a niektórym to się tak spodobało że 
nawet nie mogli spać. Szkoda że warunków 
nam zabrakło. Następnego dnia rano wybra-
liśmy się na pieszą wycieczkę do wodospadu 
Kamieńczyka i mimo to, że szlak był bardzo 
oblodzony dotarliśmy na miejsce bez żad-
nych kontuzji. Po zejściu do Szklarskiej Poręby 
udaliśmy się do Leśnej Huty gdzie podziwiali-
śmy pracę hutników wyrabiających ozdoby ze 
szkła. Nawet naszej Pani Małgosi Zabrockiej, 
pielęgniarce, udało się zrobić ze szkła piękny 
kwiatek. 

We wtorek wczesnym rankiem wyruszy-
liśmy na wycieczkę do Pragi. Pogoda nam 
dopisała a i przewodnik bardzo ciekawie opo-
wiadał. Zobaczyliśmy pałac prezydencki na 
Hradczanach, Katedrę Św. Wita oraz Stare 
Miasto z arcyciekawym zegarem Orloy na ra-
tuszu. Ostatnim etapem był, jak zwykle Most 
Karola, gdzie przy posągu Św. Nepomucena 
dzieci mogły Świętemu przekazać swoje ciche 
życzenia dotykając jego posągu. 

We środę podzieliliśmy się na dwie gru-
py. Jedna, zapalonych narciarzy pojechała do 
pobliskich Czech na narty, zaś druga udała się 
wyciągiem na Szrenicę jeden z najwyższych 
szczytów Karkonoszy. Na górze była prawdzi-
wa zima, śniegu po pachy i mróz jak trzeba. 
Po zwiedzeniu najbliższej okolicy zjechaliśmy 
do miasta. I tak zakończył się nasz krótki po-
byt w górach. Szkoda, że śniegu było tak mało 
i tak mało okazji do szusowania na nartach ale 
może jeszcze przyjdzie taki czas, że pojedzie-
my tylko na narty.

Dziękuję wszystkim dzieciakom za super 
zachowanie a rodzicom za pomoc w czasie 
wycieczki. Naszej Pani Pielęgniarce Małgosi 

PSP Koniewo 
najlepsze w rozgrywkach 

matematycznych, przyrodniczych 
i wychowania fizycznego

Dnia 24.02.2016 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Wolinie odbył się „VI Gminny 
Turniej Matematyczno-Przyrodniczy z 
Elementami Ruchowymi” pod Patronatem 
Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza.

W turnieju wzięły udział wszystkie szko-
ły naszej Gminy. Uczniowie podczas turnieju 
odkrywali prawidłowości matematyczne, ob-

liczali średnią matematyczną, symetrię, pola 
figur, czytali mapę, budowali układ słoneczny, 
rozpoznawali głosy zwierząt oraz wykazy-
wali się dużą sprawnością w konkurencjach 
sportowych – celuj w balon, tor przeszkód i 
wyścigi rzędów.

Nad przebiegiem konkursu czuwała 
komisja, w której zasiedli przybyli goście – 
dyrektor p. Urszula Wołowicz, dyrektor GBAS  
p. Małgorzata Wróblewska, Przewodniczący 
Komisji Oświaty RM p. Krzysztof Czach, 

Zabrockiej dziękuję za opiekę nad wszystkimi 
chorymi i zdrowymi. Cieszę się że jak zwykle 
wróciliśmy do domu cali i zdrowi. Serdecznie 
dziękuję Panu Burmistrzowi Eugeniuszowi 
Jasiewiczowi za pomoc i wsparcie.

Dzieci oraz organizatorzy wy-
cieczki szczególnie dziękują firmie 
ubezpieczeniowej MAXIMUS BROKER Sp z.o.o 
z Torunia za finansowe wsparcie transportu, 
bez którego wycieczka by się nie odbyła. 

Piotr Karliński
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Inspektor UM p. Agnieszka Struska, pracow-
nik Nadleśnictwa Międzyzdroje p. Beata 
Ptaszyńska-Krasa, Przyjaciel Szkoły – p. 
Małgorzata Ożyńska. Nagrody na konkurs 
ufundował p. Burmistrz Wolina oraz człon-
kowie Komisji. Słodkim poczęstunkiem 
uczniowie zostali obdarowani przez panią 
dyrektor PSP w Wolinie, a nauczyciele przygo-
towujący uczniów do konkursu częstowali się 
pysznym sernikiem wypieku Pani Magdaleny 
Alberskiej. Klasyfikacja końcowa konkursu 
przedstawia się następująco:

I m-ce PSP Koniewo
II m-ce PSP Wolin
III m-ce PSP Troszyn
IV m-ce PSP Kołczewo
V m-ce SSP Ładzin
VI m-ce PSP Dargobądz
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują 

wszystkim za przybycie, nagrody, wspólną pracę, 
zabawę, rywalizację oraz twórczo spędzony czas.

Nauczyciele przygotowujący konkurs: 
Renata Łuczak-Arys, Maria Łukaszewicz, 
Ewa Żelewska, Katarzyna Lis, Joanna 
Wielechowska

I Gala Mody w PSP Kołczewo
W Publicznej Szkole Podstawowej w 

Kołczewie odbyła się I Gala Mody, która w 
szczególny sposób zakończyła pierwszy se-
mestr nauki. Myślą przewodnią tej Gali 
było – „RAZEM PRZEZ NAUKĘ TWORZENIA”. 
Autorami strojów były dzieci, które inspirowa-
ły się swoimi pomysłami pod bacznym okiem 
nauczycieli i rodziców. Pokaz ten był poka-
zem integracyjnym, nie był rywalizacją, a jego 
wyjątkowość polegała na tym, że uczniowie 
na wybiegu mogli poczuć się jak prawdziwe 
gwiazdy i miały doskonałą okazję obcowania 
ze sztuką i modą. 

Przeżyliśmy wspaniałe chwile pełne wzru-
szeń, uśmiechu, a dzieci zostały nagrodzone 
gromkimi brawami i słodkościami. Całość Gali 
uświetniła niespodzianka, będąc zarazem za-
gadką, w której główną rolę odegrała sama 
Pani Dyrektor Szkoły w przepięknym stroju w 
brzmieniach muzyki przygotowanej przez DJ 
Jrkos-a. Pomysłodawcą i organizatorem pro-
jektu była Pani Ewa Szkólnik z Rady Rodziców 
wraz z ogromnym i bezinteresownym zaan-
gażowaniem rodziców: Agnieszki Masojć, 
Sylwi Papis, Wiolety Mitury, Bogumiły Balcer, 
Andżeliki Szkut i Małgorzaty Helwich. 

Rada Rodziców PSP Kołczewo   

Szkoła Podstawowa w Dargobądzu została 
otwarta dla polskich dzieci 8 kwietnia 1946 roku. 
Była to niewielka szkółka. Na początku miała 
tylko cztery klasy, w których uczyło się dzie-
więtnaścioro uczniów w różnym wieku. Wojna 
uniemożliwiła im zdobycie wykształcenia w 
normalnym trybie. Pierwszym kierownikiem 
szkoły był Brunon Dąbrowski. W dniu 7 grud-
nia 1948 roku otwarto świetlicę szkolną, a 16 
stycznia 1949 roku uruchomiono bibliotekę. 
Szkoła brała czynny udział w organizowaniu  
życia kulturalnego wsi, integrowaniu miesz-
kańców. Uroczyście, z bogatym programem 
artystycznym, obchodzono święta państwowe i 
wielkie rocznice. W marcu 1951 roku kierow-
nikiem szkoły została Maria Kolasa. Do szkoły, 
do 6 klas uczęszczało wówczas 34 uczniów.  
Rok później stanowisko to objęła Zofia 
Kaczmarek a następnie Jerzy Iwanowicz. W la-
tach 1965-69 niewielka szkoła tętniła życiem. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych miała czterech 
pedagogów i sto dziewięcioro uczniów. Jedną 
z najważniejszych dat w historii szkoły jest 1 
września 1969 roku, w tym dniu otwarto bo-
wiem nową, piękną placówkę. Wybudowano 
ją częściowo z funduszy państwowych, czę-
ściowo ze składek społeczeństwa. Nowa 
szkoła wyposażona była we wszystko, co jest 
potrzebne, aby pracownicy i uczniowie czuli 
się dobrze. Brakowało tylko sali gimnastycznej. 
W 1972 roku obowiązki dyrektora szkoły obję-
ła Danuta Piotrowska. Był to okres upiększania 
otoczenia szkoły oraz intensyfikacji współpra-
cy ze środowiskiem lokalnym. W 1974 roku, 
w związku z reorganizacją szkolnictwa pod-
stawowego w Polsce, powołane zostają do 
życia zbiorcze szkoły gminne. Wskutek tych 
zmian ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w 
Dargobądzu też uległa reorganizacji. Zmieniła 
swój status i funkcje. Uczniowie klas V-VIII 
przeszli do Zbiorczej Szkoły Gminnej w 
Wolinie. W Dargobądzu utworzono filię Szkoły 
Podstawowej dla klas I-IV i Państwowy Zakład 
Wychowawczy z internatem dla uczniów z te-
renu całego województwa. Kolejni dyrektorzy 
nowej placówki to Stefan Urbański i Andrzej 
Kmita. Zakład działał 10 lat – do 15 czerwca 
1984 roku, kiedy to trzydziestu jeden absol-
wentów ukończyło szkołę i wraz z młodszymi 
uczniami opuściło likwidowany właśnie Zakład 
Wychowawczy. W dniu 1 września 1984 roku 
reaktywowana została działalność ośmiokla-
sowej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu. 
Obwód szkoły obejmował miejscowo-
ści: Dargobądz, Mokrzyca Mała, Mokrzyca 
Wielka, Sułomino, Karnocice, Płocin, Jagienki 
i Czaplino. Dyrektorem szkoły został  Andrzej 
Kmita. Do szkoły uczęszczało 141 uczniów, 
najliczniejszą była 24 osobowa klasa piąta. 
W Dargobądzu pojawili się nowi mieszkańcy 
– nauczyciele podejmujący pracę w reaktywo-
wanej placówce. W szkole działało harcerstwo, 
koło PCK i LOP, spółdzielnia uczniowska – 
prowadząca sklepik, liczne koła zainteresowań. 
W roku 1987 stanowisko dyrektora szkoły ob-
jął Wojciech Kochanek, który w 1990 roku 
ze względów zdrowotnych przekazał swoje 
obowiązki Zbigniewowi Ziemiańskiemu. We 

wrześniu 1991 roku nadeszły ciężkie czasy 
dla oświaty i dla szkoły. Zlikwidowane zostały 
wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla klas star-
szych, zamknięta zostaje stołówka. W lutym 
1992 roku odchodzi Zbigniew Ziemiański, a 
obowiązki dyrektora placówki obejmuje  Jolanta 
Ziemiańska.  W latach 1992-98 prowadzone są 
działania mające na celu poprawę stanu tech-
nicznego obiektu: wykonano nową elewację, 
wymieniono część okien, zmodernizowano ko-
tłownię szkolną, blok kuchenny, reaktywowano 
stołówkę, urządzono małą salę gimnastyczną . 
W 1999 r. następuje kolejna zmiana w systemie 
oświaty – ośmioklasowe szkoły podstawowe 
zostają przekształcone w szkoły sześcioklaso-
we. W 2000 roku szkołę podstawową żegnają 
ostatni  ósmoklasiści. Część nauczycieli odcho-
dzi. Trudna sytuacja finansowa szkół mobilizuje 
do szukania sponsorów, pozyskiwania dodatko-
wych środków finansowych: w okresie letnim 
z działalności schroniska młodzieżowego (do 
roku 1994), w kolejnych latach z wynajmu 
obiektu organizatorom kolonii letnich, z umów 
na dzierżawę terenu. Uzyskiwane środki służą 
cały czas realizacji priorytetowych zadań pla-
cówki - tworzeniu dzieciom jak najlepszych 
warunków nauki. W 2011 roku, dzięki po-
zyskaniu środków z europejskiego funduszu 
społecznego, otwarty zostaje w szkole Punkt 
Przedszkolny „Pod Daglezją”. Obejmuje swo-
im działaniem dzieci w wieku od 3 do 5 lat i 
cieszy się ogromną popularnością. Szkoła ma 
ambicję być centrum kulturalnym sołectwa i 

okolicy. Organizuje wiele imprez kulturalnych 
stałych i okazjonalnych. Do tradycji weszły or-
ganizowane corocznie jasełka, Orszak Trzech 
Króli w Wolinie, „Dzień Rodzinki”- impreza 
środowiskowa połączona z promocją osiągnięć 
uczniów, Gminny Konkurs Ortograficzny dla 
uczniów klas III, Gminny Konkurs Piosenki 
„O Złotą Nutkę”, szkolne koncerty muzyczne. 
Uczniowie i absolwenci prezentują wysoki po-
ziom wiedzy i umiejętności, odnoszą sukcesy w 
wielu różnorodnych konkursach, uzyskują wy-
sokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasistów 
organizowanym przez CKE. 

Pracownicy szkoły starają się  integrować 
lokalne środowisko wokół spraw ważnych dla 
dzieci. W ostatnich latach wspólnie z rodzica-
mi uczniów i mieszkańcami sołectwa  zebrali 
środki na organizację placu zabaw przy szko-
le. Dzięki temu najmłodsze dzieci zyskały 
nowe, bezpieczne miejsce do  rekreacji i wy-
poczynku. W minionym roku, znów dzięki 
ogromnemu wsparciu rodziców, mieszkańców 

Jubileusz 70-lecia 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu
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Dargobądza oraz Burmistrza Wolina  i Rady 
Sołeckiej Dargobądza zmodernizowaliśmy te-
reny sportowe przy szkole. Wierzymy, że tak 
przygotowany obiekt pomoże dzieciom i mło-
dzieży z sołectwa osiągać coraz lepsze wyniki 
sportowe, a także zachęci do konstruktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Przez 70 lat istnienia szkoły w Dargobądzu 
zrealizowano wiele programów, akcji na 
rzecz dzieci i młodzieży, skorzystano z pa-
sji, zainteresowań, pomocy i życzliwości 
wielu ludzi. Za to wszystko serdecznie dzięku-
jemy. Dziękujemy też rodzicom działającym w 
Komitecie Rodzicielskim, w Radzie Szkoły  i 
Radzie Rodziców. W historii szkoły zapisały 
się postacie Mikołaja Stalija, Sabiny Szczęsnej, 
Bożeny Trzebiatowskiej, Jerzego Łukowskiego, 
Marianny Jankowskiej, Marianny Łukowskiej, 
Moniki Kapicy, Ewy Jankowskiej, Jolanty 

Mazur, Elżbiety Krzemień, Beaty Szulińskiej, 
Małgorzaty Wołoszyk, Beaty Mularczyk, 
Agnieszki Szambelan, Andrzeja Kozłowskiego, 
Bogumiły Tokarz i wielu, wielu innych, dzięki 
którym udało się zrealizować wiele projektów 

służących dzieciom. 
W ostatnim okresie czasu z żalem poże-

gnaliśmy dwóch byłych dyrektorów naszej 
szkoły – pana Andrzeja Kmitę i pana Zbigniewa 
Ziemiańskiego. Na zawsze pozostaną w naszej 
wdzięcznej pamięci.

W dniu 11 czerwca 2016 r. organizujemy 
obchody jubileuszu 70-lecia istnienia Szkoły 
Podstawowej w Dargobądzu. Chcemy uczcić 
pamięć wszystkich, którzy przyczynili się do 
powstania placówki, jej funkcjonowania, pozy-
tywnie zapisali się w historii szkoły. Serdecznie 
zapraszamy na naszą uroczystość absolwen-
tów, byłych pracowników, przyjaciół szkoły i 
wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami 
uczcić ten jubileusz.

Zuzanna Kowalska 

Jolanta Ziemiańska

Sukcesy wolińskich zapaśników

Aleksandra Kotlewska trzecia 
w Austrii, Kordian 

Skrzyński drugi w Rosji  

W mocno obsadzonym międzynaro-
dowych zawodach zapaśniczych w Austrii 
i Rosji Reprezentację Polski reprezento-
wała dwójka zawodników Aleksandra 
Kotlewska i Kordian Skrzyński   wy-
chowankowie trenerów Krzysztofa 
Skrzyńskiego i Zbigniewa Wróblewskiego. 
Kordian Skrzyński (Junior Młodszy) zdobył w 
Kaliningradzie w Rosji srebrny medal w fina-
le uległ nieznacznie na punkty z zawodnikiem 
Rosji.

W tym samym czasie 
Aleksandra Kotlewska (Juniorka) 
zdobyła brązowy medal w Austrii uległa nie-
znacznie na punkty  zawodniczce gospodarzy.   
                                                                                                                       

Zbigniew Wróblewski 
Krzysztof Skrzyński

Aleksandra Kotlewska 
i Krzysztof Wróblewski 
powrócili z medalami 

Mistrzostw Polski

Do Siedlec Trener Zbigniew Wróblewski 
wraz z podopieczną Aleksandrą Kotlewską 
udali się na mistrzostwa Polski Juniorek w za-
pasach. Aleksandra Kotlewska w kat 67 kg nie 

miała sobie równych zdobywając złoty me-
dal i tym samym tytuł Mistrza Polski na Rok 
2016r.

W tym samym czasie trener Krzysztof 
Skrzyński wraz z Krzysztofem Wróblewskim 
i Bartoszem Banaszczakiem   udał się na 
Mistrzostwa Polski młodzieżowców do 
lat 23. Bardzo dobrze spisał się Krzysztof 
Wróblewski który w kat 57 kg zdobył brą-
zowy medal Mistrzostw Polski a Bartosz 
Banaszczak uplasował się na VII miejscu w 
kat 70kg.

Zbigniew Wróblewski 
Krzysztof Skrzyński

Najmłodsi zapaśnicy 
z Wikinga Wolin powrócili 

z medalami z Poznania  

W dniu 12-03-2016 r. pod okiem Trenera 
Krzysztofa Skrzyńskiego i Kierownika sek-
cji zapaśniczej   Zbigniewa Przybylskiego 
najmłodsi zapaśnicy z Wikinga Wolin 
powrócili z medalami z Poznania.

Bardzo dobrze spisali się nasi zapaśni-
cy z Wikinga Wolin w turnieju Młodzików i 
Młodziczek oraz mini zapasy dzieci w Poznaniu 
zdobywając 10 medali: 4 złote, 5 srebrnych   i 
1 brązowy.

WYNIKI: Skrzynki Nikodem 1 miej-
sce; Skrzynka Klaudia 2 miejsce; Przybylski 
Norbert 2 miejsce, Dyzma Marcel 1 miejsce; 

Klamborowski Alan 1 miejsce; Kaczmarek 
Erwin 1 miejsce; Krupa Zuzanna 2 miejsce; 
Hanc Nikola 2 miejsce; Południak Adam 2 
miejsce; Krupa Jakub 3 miejsce.  

Pani Prezes Grażyna Laskowska wraz za-
rządem PTZN Albatros sekcja zapaśnicza 
Wiking Wolin składają serdeczne gratulacje 
zawodnikom i ich rodzicom oraz trenerom  za 
wychowanie kolejnych młodych zapaśników.

Wolin na zawodach 
karate

W sobotę, 20 lutego 2016 r. w miejscowo-
ści Choszczno odbył się „Młodzieżowy Turniej 
Kyokushin Karate Choszczno Cup 2016”. W 
zawodach udział wzięli zawodnicy z róż-
nych Federacji karate z Polski. W zawodach 
tych udział wzięło ponad 100 zawodników  
startujących w koronnej konkurencji jaka w 
karate jest kumite. Uczestniczyła w nich rów-
nież skromna grupa zawodników Wolińskiego 
Klubu Karate Kyokushin, zajmując miejsca me-
dalowe:

Julianna STRZELCZYK – II miejsce w 
kumite kadetek 10-11 lat w kategorii powy-
żej 40 kg;

Jakub WALASZCZYK – II miejsce w 
kumite juniorów 12-13 lat w kategorii poni-
żej 50 kg;

Kamil WRZESIEŃ – IV miejsce w kumi-
te kadet 10-11 lat w kategorii poniżej 35 kg.

Andrzej Sawicki
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Jak co roku, lekkoatleci z 
Publicznego Gimnazjum w Wolinie 
przebywali na obozie sportowo-re-
kreacyjnym w Szklarskiej Porębie w 
okresie ferii zimowych, tj. od 30 stycz-
nia 2016 r. do 9 lutego 2016 r.

      Szklarska Poręba uznawana jest 
za mekkę polskich biegów, zarówno 
średnich, jak i długich i stąd w okresie 
zimy zjeżdżają się do Szklarskiej 
Poręby biegacze z całej Polski, w 
celu przygotowań kondycyjnych do 
letniego sezonu lekkoatletycznego. 

     Nie mogło również zabraknąć w 
Szklarskiej Porębie uczniów z naszego 
gimnazjum.

Treningi prowadzone były na duk-
tach leśnych w drodze pod Reglami, w 
Górach Izerskich oraz na karkonoskich 

szlakach. Choć śniegu w tym roku jak 
na lekarstwo, to niemal na każdym z 
treningów udało się go napotkać, co 
widoczne jest na załączonych zdję-
ciach. 

      Ponadto młodzi gimnazjaliści 
poznawali historię oraz piękne zakątki 
Szklarskiej Poręby odwiedzając Chatę 
Walońską, Hutę Szkła „Julia”, Muzeum 
Minerałów, a także schroniska na tere-
nie Karkonoskiego Parku Narodowego 
i w Górach Izerskich.

         Pozostaje życzyć młodym 
lekkoatletom z naszego gimnazjum, 
przełożenia tej ciężkiej pracy na wyniki 
sportowe w najbliższych zawodach.

Adam Wielechowski

„W poszukiwaniu śniegu”
- klasa sportowa o profilu LA na obozie 

sportowym w Szklarskiej Porębie

XVII Edycja Grand Prix Gryfina 
w Biegach Górskich

Dnia 9 stycznia 2016 r. na gryfińskiej 
,,Górce Miłości” odbyło się zakończenie XVII 
edycji Grand Prix w Biegach Górskich. Był to 
już trzeci a zarazem ostatni bieg tej edycji. 

Mroźna aura spowodowała, że na trasie biegu 
było bardzo ślisko i trzeba było walczyć nie tyl-
ko z zawodnikami ale także z lodem na trasie. 
Po raz trzeci w roczniku 2003-2004 na dystan-
sie 1000m wygrał zawodnik UKS ,,Kormoran” 
Wolin – Oliwier Gałwiaczek, przygotowywany 
przez trenera Edwarda Arysa. W trzech bie-
gach w sumie w jego roczniku wystartowało 
26 zawodników.

Klasyfikacja końcowa Grand Prix w 
Gryfinie: 1.Oliwier Gałwiaczek-Wolin 45pkt.; 
2.Staś Glański-Szczecin 34pkt.; 3.Bartek 
Zakrzewski-Gryfino 32pkt.

Dziękuję Oliwierowi za wygranie XVII 
edycji biegu górskiego w Gryfinie, życząc 
dalszych sukcesów, rodzicom Oliwiera za do-
wożenia na biegi.

Obóz w Szklarskiej Porębie
W dniach 30.01.2016 r. - 7.02.2016 r. za-

wodnicy UKS ,,Kormoran” przebywali na 
obozie sportowo-rekreacyjnym w Szklarskiej 
Porębie. Obóz miał na celu przygotowa-
nie zawodników do udziału w zawodach 
lekkoatletycznych klubowych i szkolnych za-
kończonych finałem w czerwcu w Łodzi.

Treningi odbywały się 2 razy dziennie, 
raz w terenie a raz na stadionie. Ponadto za-
wodnicy uczestniczyli w zajęciach na basenie, 
wycieczkach na Halę Szrenicką i  Wodospad 
Kamieńczyk oraz spacerach po Szklarskiej 
Porębie. 

Mistrzostwa Województwa 
w Gryfinie

Dnia 5.03.2016 r. w Gryfinie odbyły się 
Klubowe Mistrzostwa Województwa w bie-
gach przełajowych w różnych kategoriach 
wiekowych.  W biegu na 600 m w roczni-
ku 2005 Olaf Roszak zdobył brązowy medal 

zajmując III miejsce, a w biegu na 800 m w 
roczniku 2003 Oliwier Gałwiaczek zdobył zło-
ty medal zajmując I miejsce. Gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów.

Renata Łuczak-Arys 
Prezes UKS ,,Kormoran”

Sukcesy UKS „Kormoran” Turniej Szachowy
Wolin Open 2016

Dnia 6.03.2016 r. w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w  Wolinie odbył się turniej gry w 
szachy, w którym wystąpiło 29 zawodników 
z różnych rejonów naszego województwa a 
także z Gorzowa Wielkopolskiego i Żnina koło 
Bydgoszczy. Rozegrano 9 rund po 13 minut.

Turniej wygrał Pan Mirosław Grabarczyk ar-
cymistrz z klubu Baszty Żnin koło Bydgoszczy, 
drugie miejsce zajął Piotr Styliński z UKS 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Kołobrzeg, a trze-
cie Kamil Dzida z Klubu „Stilon” z Gorzowa 
Wielkopolskiego. Najlepszym zawodnikiem z 
Gminy Wolin był Pan Tadeusz Twarogiel, któ-
ry zajął  7 miejsce. Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju liczącym 8 lat był Andrzej Procek z 
Karnic - 29 miejsce, a najstarszym 85 letni Jan 
Dajerling ze Świnoujścia plasujący się na 18 
miejscu.

Wszyscy w/w otrzymali pamiątkowe pu-
chary i nagrody rzeczowe.

Edward Arys
Dyrektor OSiR
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Turniej Brydża Sportowego 
Par w Marinie

Dnia 18.03.2016 r. w Marinie w Wolinie 
odbył się „Turniej Brydża Sportowego Par o 
Puchar Dyrektora OSiR w Wolinie”, w którym 
startowało 14 par ze Świnoujścia, Goleniowa, 
Międzyzdrojów i Wolina.

Turniej par [maksy]:1. Cezary Jarmuł, 
Dariusz Piątek; 2. Radosław Szopiński, Andrzej 

Wójcik; 3.Mariusz Kuźma, Jerzy Romańczuk; 
4. Stanisław Charkot, Zbigniew Ogrodnik; 5. 
Edward Arys, Jerzy Świderski; 6. Ryszard Gaca, 
Krzysztof Małolepszy; 7. Tadeusz Leszczyński, 
Andrzej Szczodry; 8. Franciszek Świderski, 
Sławomir Zwierzyński; 9. Roman Dulko, 
Stanisław Kulesza; 10. Ireneusz Feldman, 
Adam Michalczyk; 11. Lucjan Buława, Jan 
Damazyn; 12. Franciszek Albekier, Kazimierz 
Lisicki; 13. Lech Nurkowski, Roman Pawłowski;  
14. Jan Dajerling, Jerzy Neukampf.   

Edward Arys
Dyrektor OSiR

Podsumowanie 
VI edycji Turnieju

,,O Najbardziej Usportowione 
Sołectwo w Gminie Wolin 

w 2015 r.”

Dnia 5.03.2016 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Koniewie odbyło się podsu-
mowanie sołeckiego turnieju ,,O Najbardziej 
Usportowione Sołectwo w Gminie Wolin w 
2015 r.”. W VI edycji turnieju startowało 14 
sołectw, które rywalizowały w tenisie sto-
łowym, wieloboju sprawnościowym, piłce 
nożnej, lekkoatletyce, piłce koszykowej, ręcz-
nej i siatkowej. Turniej wygrało Sołectwo 
Koniewo przed Recławiem i Chynowem. 
Dalsze miejsca zajęły następujące sołectwa: 
Kodrąb, Warnowo, Ostromice, Mokrzyca Mała, 
Zagórze, Unin, Dargobądz, Rzeczyn, Kołczewo, 
Kodrąbek, Dobropole.

Pierwsze 5 sołectw otrzymały od Burmistrza Wolina bony rzeczowe, pozostałe sołectwa 
przybyłe do Koniewa piłki nożne. Pan Burmistrz podziękował wszystkim startującym za udział 
w VI Edycji oraz gospodarzom  za piękne przygotowanie podsumowania.

Edward Arys
Dyrektor OSiR

TKS „Jantar” w Wolinie  
rozpoczął  nowy sezon 

taneczny

W sobotę 27 lutego 2016 r.  Taneczny Klub 
Sportowy „Jantar”  w Wolinie uczestniczył  w 
turnieju sportowym pn. Ogólnopolski Turniej 
Tańca AMBER CUP 2016 w tańcach standardo-
wych i latynoamerykańskich zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie  „AMBER” – Kołobrzeg. 
Turniej  przeprowadzony został w profesjonal-
nej hali sportowej MILENIUM  w Kołobrzegu. 
W rywalizacji sportowej uczestniczyli zawod-
nicy  tanecznych klubów sportowych: FOCUS 
-Kamień Pomorski, AKTT -Szczecin, TKS 
„Jantar” Wolin, Jantar Międzyzdroje, PRESTIGE 
Goleniów, Klub Tańca Omen Świdwin, TKS 
Jantar Świnoujście, PASJA-Koszalin, FOCUS 
Dziwnów, FLESZ Nowogard, ISKRA Piła, 
DANCE ACADEMI  Bydgoszcz.  

TKS „Jantar” reprezentowały  trzy pary 
sportowe zajmując lokaty:  

w kategorii 14-15  D w stylu standar-
dowym  Urbańczyk Radosław  i  Klonowska 
Laura 4  miejsce, w stylu latynoamerykańskim 
5 miejsce. Przybyliński Maciej i  Banak Hanna  
w stylu standardowym 6 miejsce, w stylu la-
tynoamerykańskim 7 miejsce, w kategorii 
powyżej 15  C Strugała Kacper i Szafranowska 

Klubowicze TKS „Jantar”
na specjalistycznym obozie 
szkoleniowym w Choszcznie

W terminie 1-7 lutego 2016 r. tance-
rze TKS „Jantar” w Wolinie uczestniczyli w 
obozie zimowym w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym w Choszcznie. Był to okres 
intensywnej nauki tańca sportowego, pod-
noszenia sprawności fizycznej oraz zajęć 
integracyjnych rozwijających relacje inter-
personalne między młodymi adeptami tańca. 
Obóz szkoleniowy dofinansowany został przez 
Burmistrza Wolina w ramach zadania publicz-
nego WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE 
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
„Popularyzacja tańca sportowego wśród 
dzieci i młodzieży”. Celem obozu było przy-
gotowanie tancerzy do kolejnego sezonu 
tanecznego w roku kalendarzowym 2016. 

Marzena Mróz

Nina w stylu standardowym 5 miejsce, w stylu 
latynoamerykańskim 8 miejsce.

Marzena Mróz



 
 


