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Pobiliśmy rekord  Polski w ilości 
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Drodzy Mieszkańcy,

wobec trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się mierzyć 

w ostatnich miesiącach, pragnę podziękować Wszyst-

kim, którzy aktywnie włączyli się w akcję pomocy  

Ukrainie.

 Mieszkańcy, sołtysi, uczniowie szkół, wolon-

tariusze, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, urzęd-

nicy, księża, wszyscy otworzyli swoje serca niosąc po-

moc tym, którzy jej potrzebowali i nadal potrzebują, 

tym którzy musieli i muszą nadal uciekać lub walczyć 

w okupowanym kraju w sercu Europy wschodniej. 

Dziękuję za to, że w obliczu tak wielkiej tragedii, która 

dotknęła naszych sąsiadów, również Mieszkańcy Gmi-

ny Wolin okazali serce, empatię i otwartość. To dzię-

ki Państwu, mamy z dziećmi znalazły w naszej gmi-

nie bezpieczny przystanek, dzieci mogą uczęszczać 

do szkół i przedszkoli, a ich opiekunowie zapomnieć 

o ludzkich dramatach. Nasza gmina przyjęła ponad 

300 gości z Ukrainy, w tym ok. 100 dzieci w różnym 

wieku. Ta pomoc, zrozumienie i empatia nadal są nam 

potrzebne. Wiem, że na mieszkańców Gminy i Miasta 

Wolin można liczyć, co udowodniliście Państwo także 

w obliczu pandemii. Z całego serca dziękuję każdemu, 

za każdą okazaną pomoc, nawet tą najmniejszą…

 Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za za-

angażowanie w wielu obszarach naszego życia spo-

łecznego. Mieliśmy możliwość wspólnie celebrować 

i cieszyć się świętem Konstytucji 3 maja, które w prze-

piękny radosny sposób obchodziliśmy w Wolinie, bijąc 

rekord Polski w ilości par tańczących jednocześnie Po-

loneza. Nasza obecność była dowodem patriotyzmu, 

miłości do Polski, naszych tradycji, pamięci o naszych 

przodkach, historii i wyrazem szacunku do symboli na-

rodowych. Pokazaliśmy w 231. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, że jesteśmy razem, jako Mieszkań-

cy, Polacy, Europejczycy, bo jedność jest nam dzisiaj 

szczególnie potrzebna. Tańcząc poloneza pokazaliśmy, 

jak Gmina Wolin radośnie świętuje Święto Konstytucji 

3 Maja. 

 Nasza codzienna praca przynosi efekty i 

stopniowo, krok po kroku, poprawiamy warunki ży-

cia mieszkańców gminy i miasta, docierając z inwe-

stycjami, na które czekają i czekali od dziesięcioleci.  

Z radością pragnę poinformować Państwa, że będzie-

my realizować kolejne inwestycje na terenie naszych 

sołectw. Dzięki wielu staraniom, udało nam się uzyskać 

prawie 10 mln zł dofinansowania, które przeznaczymy 

na kolejne kilometry inwestycji, których co prawda nie 

będzie widać gołym okiem, ale które znacząco popra-

wią standard życia Mieszkańców i pozwolą zaspoko-

ić ich podstawowe potrzeby. Inwestycja w Kołczewie 

oraz na odcinku Domysłów – Domysłów Kolonia, to  

budowa prawie  5 kilometrów sieci wodociągowej oraz  

ok. 6 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja 

ta zniweluje dekadowe zaniedbania infrastrukturalne 

w tym zakresie. 

 Uzyskanie, kolejnego tak znaczącego wspar-

cia finansowego nie byłoby możliwe bez zaangażo-

wania wielu osób, Przyjaciół naszej Gminy. Dlatego  
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w tym miejscu składam szczególne podziękowania nie-

ocenionemu Ministrowi, Panu Markowi Gróbarczykowi, 

który zawsze wspiera Gminę Wolin i na którego zawsze 

możemy liczyć. 

 Dziękuję również Ministrowi Panu Pawłowi 

Szefernakerowi, Wojewodzie Zachodniopomorskie-

mu Panu Zbigniewowi Boguckiemu oraz Posłom woj.  

Zachodniopomorskiego. Dziękuję Pani Annie Pawlak 

z Banku Gospodarki Krajowej, za okazaną pomoc i cen-

ne wskazówki na etapie aplikowania o środki. Dzięku-

ję Radnym Klubu "Razem Zmieniamy Gminę Wolin” za 

okazane zaufanie i pomoc w realizacji celów, jakie so-

bie wytyczyliśmy idąc do wyborów. Wraz ze mną po-

szukują ciągle nowych źródeł dofinansowania z jak naj-

mniejszym wkładem własnym, aby zapewnić racjonalne 

wykorzystanie naszych własnych środków. Podejmo-

wane starania prowadzą do pozyskania dofinansowań 

pochłaniających jedynie od 5 do 15% wkładu własne-

go. Podziękowania kieruje również do moich współpra-

cowników, bez których nie udałoby się przygotować 

stosownej dokumentacji, wyłonić wykonawców, co dziś 

wobec galopującej inflacji i trudności na rynku materia-

łów i robót nie należy do najprostszych i oczywistych 

elementów każdej inwestycji! Podziękowania należą się 

także Zarządowi Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków, 

od którego wszystko się zaczęło.   

 Oddając w Państwa ręce nasz kolejny Informa-

tor, życzę zdrowia i udanego odpoczynku w słoneczne, 

wakacyjne dni !

Ewa Grzybowska
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Inwestycje gminne szansą na rozwój gminy i lepszą jakość życia 

Mieszkańców

 Mimo trudnej sytuacji na rynku spowodowanej 

następującymi po sobie kolejnymi falami Covidowymi, 

wojną na Ukrainie oraz ciągle jeszcze rosnącą inflacją 

powodującą wzrost cen usług i materiałów budowla-

nych podejmowane są działania, by nie przerwać żadnej 

z rozpoczętych inwestycji. 

 Dotychczas przeznaczone zostało ponad 25 000 

000 zł na rozwój miasta, ponad 15 000 000 na rozwój 

obszarów wiejskich i ponad 5 000 000 zł na inwestycje 

wspólne, przebiegające przez obydwa ww. obszary.

Przeznaczyliśmy ponad

milionów złotych
na rozwój Gminy

45
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Prawie 10 mln zł dofinansowania na inwestycje w Kołczewie, 

Domysłowie, Domysłowie Kolonii

 9 900 000 zł tyle udało się pozyskać Gminie 

Wolin środków finansowych w ramach drugiej edycji 

rządowego programu Polski Ład. Uzyskane w ten spo-

sób pieniądze posłużą na budowę sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej. Po przeprowadzonej inwestycji 

odtworzone zostaną zniszczone odcinki dróg.

  To jednak nie wszystko. Z uzyskanej puli pie-

niędzy wybudowana zostanie także sieć wodociągowa  

na odcinku Domysłów - Domysłów Kolonia i rozdzielcza  

w samym Domysłowie. Zaznaczyć należy, że pierwotna 

wersja projektu z roku 2017 pomijała ok. 37% mieszkań-

ców z dostępu do sieci wodociągowej. W ciągu ostat-

nich dwóch lat przeprowadzone zostały prace związa-

ne z doprojektowaniem tak, aby wszyscy potrzebujący 

mieszkańcy Domysłowa i Domysłowa Kolonia mieli moż-

liwość korzystania z sieci wodociągowej. W ramach 

całego zadania, w Gminie Wolin powstanie dodatkowe  

5 kilometrów sieci wodociągowej oraz 6 kilometrów sieci 

kanalizacji sanitarnej.

INWESTYCJE

Miejsce na dobry wypoczynek 

Z uwagi na rozpoczęte prace na plaży w Wolinie oraz 

zakaz przebywania na placu budowy, przygotowaliśmy 

alternatywne miejsce do wypoczynku Mieszkańców. To 

urokliwe miejsce znajduje się 300 m w kierunku plaży od 

zbiegu ulic Parkowej i Rybackiej. Zapraszamy!
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INWESTYCJE

Prace przy ul. Marii Konopnickiej w Wolinie 

 Nie zwalniamy tempa! W tym roku rozpoczęliśmy  

planowane, strategiczne inwestycje drogowe. Budowa ul.  

Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami jest już moc-

no zaawansowana. Jest to jedna z najbardziej wyeksplo-

atowanych głównych ulic Wolina. 

 Inwestycja obejmuje przebudowę drogi, w tym 

ciągów pieszych wraz z przebudową infrastruktury pod-

ziemnej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 

budową systemu odprowadzania wód deszczowych  

i oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia 

prac to wrzesień 2022 r. 

 Inwestycję realizuje firma "Mazur - Specjalistycz-

ne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Ma-

zur” wyłoniona w drodze przeprowadzonego przetargu.

 Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł z czego 3,6 mln 

zł to pozyskane dofinansowanie w ramach działania 1.12 

- Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów 

rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani 

oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej 

przyczyniającej się do ochrony środowiska, w zakresie 

Priorytetu 1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważone-

go środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjne-

go, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego  

w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze”.

 Realizacja inwestycji wiąże się z utrudnieniami 

komunikacyjnymi dla mieszkańców Wolina, a szczegól-

nie posesji graniczących z terenem realizowanej inwe-

stycji, za które przepraszamy.

Łączny koszt inwestycji
wyniesie ponad

milionów złotych
5
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INWESTYCJE

Umowa na wykonanie kolejnych inwestycji drogowych  

w Wolinie podpisana! Kompleksowa modernizacja ulic 

Niedamira, Stanisława Moniuszki, Parkowa, Owocowa, Do Plaży

 Na podpisanie umowy zaprosiliśmy Ministra, 

Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. gospodarki 

wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej 

Pana Marka Gróbarczyka, który mocno zaangażował 

się w pomoc naszej gminie i dzięki któremu w ramach 

planu odbudowy polskiej gospodarki "Polski Ład” Inwe-

stycje Strategiczne, nasza Gmina uzyskała na ten cel 19 

mln złotych. Zaproszenie przyjęła też Pani Anna Pawlak, 

Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych - Menadżer 

Zespołu Północ Departamentu Współpracy z Interesa-

riuszami w Biurze Relacji Społecznych Banku Gospodar-

stwa Krajowego.

 Mocno wyeksploatowane główne ulice tj. Nie-

damira, Stanisława Moniuszki, Parkowa, Owocowa, na 

którą Mieszkańcy czekają 30 lat, oraz droga Do plaży 

zmienią wizerunek Wolina. 

 W ramach zadania w sumie przebudujemy 3000 

m dróg, 2000 m sieci deszczowej, 1000 m sieci kanaliza-

cji sanitarnej i około 1500 m sieci wodociągowej. Realiza-

cja zadania obejmie również wykonanie nowoczesnego 

oświetlenia ulicznego w postaci 70 nowych lamp LED.

 Inwestycję realizuje firma "Mazur - Specjalistycz-

ne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Ma-

zur” wyłoniona w drodze przeprowadzonego przetargu.
ul. Parkowa

ul. Owocowa

ul. Niedamira
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INWESTYCJE

Wykonane remonty i naprawy dróg

 Po okresie jesienno-zimowym wykonane zosta-

ły naprawy cząstkowe bitumiczne w miejscowościach 

Wolin, Mokrzyca, Wisełka, Domysłów, Warnowo oraz 

naprawa dróg gruntowych w miejscowościach Wolin, 

Domysłów, Warnowo, Ładzin, Kodrąbek, Zastań, Jarzę-

bowo, Kołczewo, Sierosław, Korzęcin, Wisełka, Dargo-

bądz, Troszyn, Troszynek, Płocin, Recław, Darzowice, 

Skoszewo.

 Ponadto, w ramach bieżących działań remonto-

wych na drogach wykonano nowe nawierzchnie w tech-

nologii płyt drogowych: 

w miejscowości Wolin na ulicach:

ul. Świętosławy  dł. – 305 m

ul. Św. Wojciecha   dł. – 214 m

ul. Bolesława Chrobrego dł. – 242 m

ul. Księżnej Zofii   dł. – 305 m 

oraz w miejscowości Koniewo, dojazd do szkoły  - dł. 

243 m

Dojazd do szkoły w Koniewie przed

Osiedle "Światowid” przed i po

i po
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W Wolinie powstaje sieć separatorów oczyszczających wody 

opadowe i roztopowe

 To kolejna niezbędna inwestycja, wymagana 

prawem, która pochłania wielkie środki finansowe. Re-

alizacja tego zadania, pozwoli Gminie Wolin uniknąć ko-

nieczności ponoszenia wysokich kar z tytułu korzystania 

ze środowiska, które w przypadku braku takich instalacji 

mogły by sięgać kilkuset tysięcy złotych!

 Zadanie to polega na montażu sześciu niezależ-

nych od siebie układów podczyszczających wody opa-

dowe i roztopowe na istniejącej sieci kanalizacji desz-

czowej na terenie Wolina. Każdy układ wyposażony 

zostanie w separator oraz osadnik piasku. Działanie to 

w istotnym stopniu wpłynie na poprawę ochrony środo-

wiska naturalnego poprzez wyeliminowanie niekontrolo-

wanego spływu z dróg zanieczyszczonych wód opado-

wych  i ochronę wód powierzchniowych.

 W maju podpisana została umowa i przekazano 

plac budowy wykonawcy - firmie MAZUR Specjalistycz-

ne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Hen-

ryk, która została wyłoniona zgodnie z ustawą Prawa 

Zamówień Publicznych.

 Wartość zadania: 1.629.574,26 zł

Łączny koszt inwestycji
wyniesie ponad

miliona złotych
1,6

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-

kalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dla jednostek samorządu terytorialnego  (jst), w 100%

INWESTYCJE
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INWESTYCJE

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolinie

 Wolin  przyciąga coraz więcej turystów, szcze-

gólnie takich, którzy cenią spokój, piękno przyrody 

i wspaniałe widoki. Walory te doceniają również miesz-

kańcy, którzy z zainteresowaniem śledzą postęp prac 

przy rewitalizacji parku miejskiego.  Powoli wyłaniają się 

już elementy zagospodarowania tej cennej części miasta. 

Zmianie ulega całe otoczenie: powstał parking dla sa-

mochodów osobowych i autobusów, widać już przebieg 

ścieżek spacerowych, odrestaurowany został pomnik 

Trygława. Obecnie odnawiane są schody i otoczenie 

pomnika. Trwają prace na tzw. Malcie i drodze dojazdo-

wej do niej. Wkrótce zostaną zamontowane nowe lam-

py.  Przebudowie ulegnie amfiteatr oraz jego otoczenie. 

Przy pomniku Trygława zalane zostały już fundamenty 

pod wieżę widokową – kolejną atrakcję dla mieszkańców 

i turystów. Na tym etapie trwają uzgodnienia dotyczące 

sfinalizowania budowy wieży, gdyż w związku z obecną 

sytuacją na rynku (utrudnienia w dostępie do stali kon-

strukcyjnej oraz wzrost jej cen na rynkach) muszą być 

przeprowadzone dodatkowe negocjacje z wykonawcą 

RSK Wolin Sławomir Zinow. 

 Poniżej przedstawiamy Państwu fotorelację 

z wykonanych prac. Planowane zakończenie kompleksu 

w/w inwestycji jest na październik 2022 r.
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INWESTYCJE

Rozpoczęcie prac na Przystani Morskiej w Wolinie

 Spółka Przystań Morska Wolin podpisała 1 kwiet-

nia br. umowę z firmą PHU Hydrobud Adam Dzik na 

wykonanie prac hydrotechnicznych przy nabrzeżu (pra-

ce hydrotechniczne polegające na pogłębieniu dojścia 

do nowej infrastruktury oraz akwenu w obrębie budo-

wy, wykonanie slipu, budowa pomostu pływającego, 

wzmocnienie linii brzegowej, budowie mola wzdłuż bu-

dynku głównego, zabezpieczenie infrastruktury w słupki 

z mediami itp.). 

 Nastąpiło już  przekazanie placu budowy. Kolej-

ny zakres tej inwestycji, to wykonanie robót związanych 

z budową obiektów kubaturowych, sieci wewnętrznych 

i zewnętrznych, dróg oraz zagospodarowanie terenu. 

W przetargu nieograniczonym wyłoniono naszą rodzi-

Łączny koszt inwestycji
wyniesie prawie

milionów złotych
13

mą firmę RSK Wolin Sławomir Zinow , z którą w dniu 29 

kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie części lą-

dowej Przystani Morskiej Wolin. Obecnie trwają prace 

ziemne, prace związane z przygotowaniem terenu pod 

budowę budynków gospodarczych, oraz prace hydro-

techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinan-

sowaniu kwotą bliską 13 000 000,00 zł netto z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (koszt kwalifi-

kowany w 100%). To kolejna inwestycja, na finansowanie 

której realny wpływ miał ówczesny Minister Gospodar-

ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dziś Sekretarz stanu, 

Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji  

w gospodarce morskiej i wodnej Pan Marek Gróbarczyk.
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INWESTYCJE

Procedujemy dokumentację 

niezbędną do utworzenia 

kąpieliska – plaży miejskiej

W Mokrzycy Małej powstał 

300 metrowy chodnik

 Obok realizowanej inwestycji pod na-

zwą "BUDOWA PRZYSTANI MORSKIEJ W WOLI-

NIE” trwają przygotowania do prac, które mają na 

celu powiększenie terenu przeznaczonego na wy-

poczynek nad wodą. Przystań Morska Wolin w dniu 

23 maja podpisała umowę na wykonanie projektu 

zagospodarowania terenu na wolińskiej plaży.   

 Umowa została podpisana z firmą Piotr Baliński 

PROJEKT, która zaoferowała najniższą  cenę za wyko-

nanie tego zadania. Zakres umowy obejmuje uzyskanie 

wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na potrze-

by: 

zalądowienia części akwenu (nawiezienie odpowied-

niego piachu plażowego), poszerzenie plaży (niezbęd-

ne będzie usunięciem topól dziś niemalże wrastających  

w wody zalewu, zakrzaczenia, trzcin) 

wykonania zagospodarowania terenu o elementy 

małej architektury m.in. infrastruktura rekreacyjna, 

przebieralnie, ławki, śmietniki;

utworzenia kąpieliska;

montażu pomostów pływających; 

budowy ścieżki prowadzącej od plaży na wzgórze; 

budowy punktu widokowego; 

wykonania oświetlenia; 

zabezpieczenia skarpy.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Gminy Wolin i Powia-

tu Kamieńskiego stary, połamany i wyeksploatowany bli-

sko 300 metrowy odcinek chodnika w Mokrzycy Małej 

przeszedł do historii. Teraz Mieszkańcy zyskali bezpiecz-

ne przejście do swoich domów wzdłuż drogi powiatowej.

Koszt zadania opiewał na kwotę 200 000,00 zł, z czego 

z budżetu gminy to 150 000,00 zł a 50 000, 00 zł Po-

wiatu Kamieńskiego. 
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INWESTYCJE

W Wisełce nad jeziorem powstał kompleks rekreacyjny 

 To kolejna oddana do użytku inwestycja dzię-

ki wspólnie podjętym decyzjom radnych Klubu Razem 

Zmieniamy Gminę Wolin: Krzysztofa Czacha, Radosława 

Kaliciuka, Anity Szmit, Elżbiety Mikołajczyk, Tomasza Ha-

mali, Andrzeja Kubickiego, Roberta Lemzy, Karoliny Cac-

kowskiej, Leszka Kopańskiego, Ryszarda Rybarczyka.

 W ramach zrealizowanego projektu powstał 

pomost rekreacyjny w kształcie litery "T”, na stalowych 

palach, z pokładem drewnianym, służących do cumowa-

nia niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, 

jachty i rekreacji. Wzdłuż ul. Warnowskiej i brzegu je-

ziora Wisełka wybudowana została ścieżka spacerowa 

oraz uporządkowano teren wraz z zielenią. Dodatkowo 

zamontowane zostały elementy małej architektury takie 

jak ławki, śmietniki, urządzenia zewnętrzne rekreacyj-

no-sportowe, grille stałe wraz z towarzyszącym stołem 

z dwoma ławami, zadaszona altana ze stołem i ławkami 

oraz oświetleniem.

 Zadanie realizowane było poprzez Gminne Cen-

trum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Całkowity koszt inwestycji to 757 680,00 zł brutto

Dofinansowanie: 212.000,00 (Program Operacyjny "Ry-

bactwo i Morze”)
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W Ładzinie powstanie 1056 m 

drogi – ul. Kościelna

Świetlica wiejska w Mokrzycy 

Małej po remoncie

 Gmina Wolin to nie tylko nasze piękne miasto, 

które w ostatnim czasie zamienia się w prawdziwy plac 

budowy, to również nasze Sołectwa, o których nie zapo-

minamy.  Cieszą więc inwestycje realizowane na obsza-

rach wiejskich. 

 W Ładzinie zmodernizowany zostanie ponad  

kilometrowy odcinek drogi dojazdowej do gospodarstw 

i domów Mieszkańców tej pięknej miejscowości. W ra-

mach przebudowy wykonana zostanie droga z płyt be-

tonowych YOMB, wraz ze zjazdami oraz gruntowymi po-

boczami. 1056 metrów drogi wykonane zostanie dzięki 

dofinansowaniu w kwocie 496 tys. złotych ze środków 

Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych 

na realizację zadań określonych ustawą o ochronie grun-

tów rolnych i leśnych. Całkowity koszt inwestycji to po-

nad 956 000 zł, a więc prawie połowa kosztów to środki 

z budżetu Gminy.

Dzięki zabiegom Sołtysa Pana Ariela Mularczyka i Rad-

nego Roberta Lemzy została, w ramach środków tzw. 

funduszu sołeckiego, za kwotę 17 tys. zł wyremonto-

wana świetlica wiejska w Mokrzycy Małej. Wykonawcą  

remontu świetlicy była Spółka Gminna, tj. MPGK Sp.  

z o.o. w Wolinie.

Łączny koszt inwestycji
wyniesie ponad

tysięcy złotych
956

INWESTYCJE
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Budowa przyłączy wodno–ka-

nalizacyjnych (wraz z prze-

pompownią ścieków) dla  

budynków mieszkalnych  

w Chynowie

Kolizje wodno-kanalizacyjne 

w Wisełce usunięte

 Na zlecenie Gminy Wolin w ramach II etapu za-

dania MPGK wykonał w ubiegłym roku za kwotę ok 67 

tys. zł. instalacje i przyłącza kanalizacji sanitarnej, a w 

bieżącym roku za kwotę ok. 30 tys. zł.  przyłącza wodo-

ciągowe do budynków mieszkalnych. Powyższe pozwo-

li przyłączyć się najemcom budynku komunalnego jak 

i właścicielom sąsiednich nieruchomości do wykonanej 

instalacji.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Wolinie na zlecenie Generalnego Wykonawcy 

inwestycji pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomo-

rza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V – VII (odc. 

Wisełka – Międzywodzie) w podziale na części: Część 

1 – Etap V od miejscowości Wisełka do m. Kołczewo” 

przełożyła sieć sanitarną i wodociągową w celu zapew-

nienia odpowiedniego przykrycia sieci będącej w kolizji 

ww zadania. Wartość zadania inwestycyjnego to ponad 

140 tys. zł.
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 W celu umożliwienia realizacji zadania pn. "Budo-

wa kanalizacji sanitarnej – przejście drogi wojewódzkiej nr 

102” dla tzw. "Osiedla Molkowo” na wysokości ulicy Golfo-

wej w Wisełce MPGK wykonał przewiert sterowany z rur  

o przekroju 200 mm. Powyższe umożliwi przyłączenie 

zaprojektowanej  sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej 

do istniejącego kolektora Wisełka – Kołczewo.

 MPGK Sp. z o.o.  w celu poprawienia wydajności

i podniesienia ciśnienia wody do picia w sieci wodo-

ciągowej w Wolinie, Płocinie, Jaromierzu, Darzowicach 

i Uninie zamontował nowe pompy o większej wydajno-

ści, a mniejszym zużyciu energii elektrycznej w studniach 

nr 6 B i 10 na SUW w Wolinie przy ul. Rybackiej. 

 MPGK uzyskał dofinansowanie w kwocie 30 tys. 

zł. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie 

z Projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowni-

ków do pracy przez cały okres aktwności zawodowej.  

 W ramach powyższego Spółka zakupiła obu-

dowy wykopów BOKS, które zostaną wykorzystane na 

wszelkich robotach budowlanych w tym, w najbliższym 

czasie dokończenie kanalizacji sanitarnej w Dargobądzu.

Rozpoczęcie budowy kanali-

zacji sanitarnej w Wisełce

Poprawa wydajności na Stacji 

Ujęć Wody w Wolinie

ZUS z pomocą w poprawie 

bezpieczeństwa pracy 

w Spółce Gminnej

przy stosowaniu obudowy do 

zabezpieczenia wykopów
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 Ponad 831 tys. złotych trafi do Gmina Wolin na 

rozwój cyfrowy. Tym bardziej cieszy fakt, że aż 579 tys. 

złotych zostanie przeznaczone na zakup komputerów 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawo-

wych - dzieci z rodzin pegeerowskich, zamieszkałych na 

terenie gminy Wolin. Zadanie to zostanie zrealizowane  

w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w roz-

woju cyfrowym –”Granty PPGR”. 

 W przeprowadzonym przez Urząd Miejski w Wo-

linie naborze wniosków w październiku 2021 r. do Gmi-

ny Wolin wpłynęły 252 wnioski. Uprawnieni do wnio-

skowania byli rodzice uczniów (opiekunowie prawni) 

lub pełnoletni uczniowie szkół średnich, zamieszkali na 

terenie gminy Wolin, których krewni w linii prostej (tj. 

rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie praw-

ni) niegdyś pracowali w zlikwidowanych państwowych 

przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwali 

w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Po weryfikacji 

spełnienia kryteriów dostępu, do projektu zakwalifiko-

wano 218 wnioskodawców, tyle też komputerów zaku-

piła Gmina. Przewidywany termin przekazania kompute-

rów to wrzesień 2022 r. 

218 komputerów trafi do  

rodzin z terenu naszej gminy

 Burmistrz Wolina ponownie zaprasza do skła-

dania wniosków o przyznanie grantu w ramach projek-

tu pod nazwą "Termomodernizacja budynków jedno-

rodzinnych w gminie Wolin” wraz z wymianą źródeł 

ciepła.

 Gmina Wolin, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 otrzymała dotację ponad 2 mln. zł na reali-

zację projektu grantowego "Termomodernizacja budyn-

ków jednorodzinnych w gminie Wolin” – Działanie 2.15 

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Za-

chodniopomorski Program Antysmogowy.”

 W ramach Działania 2.15 można otrzymać grant 

w wysokości:

25 000 zł za wykonanie częściowej termomoderniza-

cji budynku jednorodzinnego ( w tym: izolacja cieplna 

ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją 

kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą 

źródła ciepła,

50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji 

budynku jednorodzinnego (w tym: izolacja cieplna 

Termomodernizacja 

budynków jednorodzinnych  

w gminie Wolin
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ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym da-

chu oraz podłogi przy gruncie) wraz z likwidacją kotła 

lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła 

ciepła.

Nabór wniosków trwa do 31.08.2022 r.
 

Wszelkich informacji udzieli pracownik Urzędu Miej-

skiego w Wolinie z  Referatu Budownictwa, Infrastruk-

tury i Ochrony Środowiska pok. 115, tel. 512348862                                                               

e-mail:bio@gminawolin.pl. 

INWESTYCJE

W Ładzinie powstanie kolejna 

Placówka Wsparcia  

Dziennego

 W związku z dużym zainteresowaniem rodziców 

dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dzienne-

go w Wolinie oraz potrzebą zapewnienia takiego wspar-

cia na obszarach wiejskich Gmina Wolin podjęła działania 

zmierzające do utworzenia drugiej placówki tego typu, 

tym razem w Ładzinie. Placówka ta rozpocznie swoją 

działalność w budynku świetlicy wiejskiej po uzyskaniu 

przez Gminę niezbędnych pozwoleń oraz wyłonieniu 

realizatora zadania na prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w drodze otwartego konkursu. 

 Gmina podjęła również działania związane 

z przeniesieniem siedziby Placówki Wsparcia Dziennego 

w Wolinie do budynku Szkół im. Św. Ottona z Bambergu 

w Wolinie. Zmiana ta ma na celu zapewnienie uczestni-

kom zajęć lepszej dostępności architektonicznej.
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 W ramach programu udzielane są dotacje na wy-

mianę źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, 

ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwio-

wej, wentylację mechaniczną czy instalacje fotowoltaicz-

ne w budynkach jednorodzinnych.

 Podstawowy poziom dofinansowania (30%) 

przysługuje osobom fizycznym, będącym właścicielami/

współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 

lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, 

o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 

000 zł.

 Podwyższony poziom dofinansowania (60%) 

przysługuje osobom fizycznym, które łącznie spełniają 

następujące warunki:

są właścicielami/współwłaścicielami budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w bu-

dynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wy-

odrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny 

dochód na jednego członka ich gospodarstwa domo-

wego nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

Program "Czyste Powietrze” w Gminie Wolin

b) 2198 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania (90%) – rozwiąza-

nia dla osób o najniższych dochodach:

Przeciętny dochód na jednego członka gospodar-

stwa domowego uprawniającego do najwyższego 

poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wie-

loosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednooso-

bowe);

Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifiko-

walności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku 

stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub 

specjalnego zasiłku opiekuńczego;

Informacje i porady w sprawie Programu udzielane są: 

drogą telefoniczną pod nr tel.: 512 348 862, 

po przez e-mail: bio@gminawolin.pl.

jak również osobiście od poniedziałku do piątku w 

godz. 10.00-12.00, w Urzędzie Miejskim w Wolinie 

przy ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w Referacie Bu-

downictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pok. 

115.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie 

internetowej www.czystepowietrze.gov.pl

Budynki wielorodzinne

W połowie tego roku Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska uruchomi nowy program dotacyjny: "Cie-

płe Mieszkanie”. Będzie on adresowany do właścicieli 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz do wspól-

not mieszkaniowych. Dotacje z niego będą przydzielane 

m.in. na wymianę okien i drzwi, wymianę źródła ciepła 

i na wentylację mechaniczną.

INWESTYCJE
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 Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któ-

remu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwi-

sach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Możesz założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za 

pośrednictwem bankowości elektronicznej lub założyć 

Profil Zaufany przez Internet i potwierdzić go w Punkcie 

Potwierdzającym – w Urzędzie Miejskim w Wolinie (Biuro 

Obsługi Interesanta pok. nr 12 lub Urząd Stanu Cywilne-

go pok. nr 101) 

Co mogę załatwić posiadając Profil Zaufany?

Zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Podpisać JPK_VAT

Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodar-

czej

Zgłosić utratę dokumentu tożsamości

Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdro-

wotnego

Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: beci-

kowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, 

Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym

Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego

Dziesiątki innych spraw

Więcej informacji na https://pz.gov.pl

 Szanując czas naszych Mieszkańców Urząd Miej-

ski w Wolinie uruchomił testowo rejestrację wizyt online. 

Dzięki temu Mieszkańcy będą mieli możliwość umówić 

się na konkretną godzinę z wybranym działem i unik-

nąć ewentualnych kolejek. System jest wykorzystywany 

równolegle z tradycyjną obsługą Interesanta.

 Aby skorzystać z rejestracji online wejdź na stro-

nę www.bip.gminawolin.pl wybierz dział, kliknij "Umów 

się na wizytę” lub wejdź na stronę www.gminawolin.pl 

i kliknij w ikonę "Rejestracja wizyt w Urzędzie”.

Profil zaufany ePUAP 

potwierdzisz w Urzędzie  

Miejskim w Wolinie

Nie trać czasu na kolejki, 

umów się online
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie w związku  

z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polity-

ki Społecznej Programem "Korpus Wsparcia Seniorów” 

na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Fundu-

szu Przeciwdziałania COVID-19, informuje o możliwości 

skorzystania z w/w Programu, który będzie realizowany 

do 31.12.2022 r.

 Celem programu jest zapewnienie usługi wspar-

cia na rzecz samotnych seniorów w wieku 65 lat i więcej 

przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych 

potrzeb poprzez: 

Wsparcie społeczne:  

uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego 

spędzania czasu z seniorami, w szczególności samot-

nie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne 

sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom 

przebywającym na kwarantannie itp.).

wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w 

miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezie-

niu seniora na wizytę lekarską, w tym również asysto-

wanie podczas wizyty, 

pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, 

pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w 

zależności od możliwości osoby udzielającej wspar-

cia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora 

jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w do-

wiezieniu seniora do urzędu. 

Wsparcie psychologiczne: 

Wspieraj seniora

informowanie o dostępie do ogólnopolskich "telefo-

nów zaufania” dla seniorów, 

informowanie o możliwości objęcia wsparciem z za-

kresu pomocy społecznej, np. usług opiekuńczych.

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego: 

pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadze-

niu psa itp., 

pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem po-

rządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę 

możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, 

dostarczanie seniorom zakupów obejmujących arty-

kuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożyw-

cze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych 

produktów pokrywa senior), 

zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty 

zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego ro-

dzaju nie jest już finansowana z innych źródeł, 

pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw 

urzędowych czy przy realizacji recept, 

pomoc świadczona przez osoby mieszkające w naj-

bliższym sąsiedztwie seniora.

 W związku z powyższym zapraszamy wolonta-

riuszy i zainteresowanych mieszkańców Gminy Wolin do 

kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolinie w 

celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. Do 

programu w pierwszej kolejności będą kwalifikowane 

osoby samotne i samotnie gospodarujące.

 Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Prosta 1 w Wolinie lub 

telefonicznie pod numerami: 091 32 61 176; 500 024 833; 

500 024 836

INWESTYCJE
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 Informujemy, że Gmina Wolin, jako jedna z 43 na 

134 gminy województwa zachodniopomorskiego, uzy-

skała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego 

przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej naboru 

wniosków na realizację Programu "Opieka Wytchnienio-

wa”– edycja 2022 na ogólną kwotę 68 544 złote. Pro-

gram finansowany jest ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin 

lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawują-

cych bezpośrednią, całodobową opiekę nad członkiem 

rodziny posiadającym orzeczenie. Ma umożliwić im od-

ciążenie od codziennych obowiązków, pozwolić na od-

poczynek i regenerację. 

 Program adresowany jest do członków rodzin 

lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub oso-

bami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności albo równoważne, którzy wymagają 

usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej "uczestnika-

mi Programu”.

 Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przy-

padku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we 

wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełno-

sprawną i sprawowaniem osobistej całodobowej opieki 

nad osobą niepełnosprawną.

 W Gminie Wolin Program realizowany będzie do 

grudnia 2022 roku  w formie świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu 

zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit usług 

opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Fun-

duszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestni-

ka wynosi nie więcej niż 240 godzin rocznie. Nie prowa-

Program "Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

dzimy pobytu całodobowego.

 W celu rzetelnej kwalifikacji osób niepełnospraw-

nych, na podstawie załącznika do Programu, będzie do-

konywana ocena ograniczeń w codziennym funkcjono-

waniu oraz zakres niezbędnego wsparcia, którą wypełni 

lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjotera-

peuta albo  pielęgniarka.

 Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc 

w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności 

za usługę.

 Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisa-

nego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej 

deklaracji, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, Dział Usług Opiekuń-

czych - pok. 211.

 Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwa-

lifikowane osoby, które spełniają założenia określone w  

Programie, który dostępny jest na stronie: https://niepel-

nosprawni.gov.pl/a,1309,program-opieka-wytchnienio-

wa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepel-

nosprawnosciami-edycja-2022 

 Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. 

Programie zależna będzie od wysokości środków finan-

sowych przyznanych na realizację.

 Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia 

dostępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1. Pok. 211.

 wOsoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu 

z Ośrodkiem pod numerem 500 024 833, e-mail:  ops@

gminawolin.pl 
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 Informujemy, że wniosek Gminy Wolin, jako jednej 

z 54 na 134 gminy województwa zachodniopomorskie-

go, uzyskał dofinansowanie w ramach przeprowadzo-

nego przez Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej 

naboru na realizację Programu "Asystent osobisty oso-

by niepełnosprawnej”– edycja 2022 na ogólną kwotę 

97 002 złotych. Program finansowany jest ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-

sprawnych. Zauważyć należy, że jest to kolejna edycja, 

w której gmina Wolin otrzymała wsparcie, albowiem w 

2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie pro-

wadził takie działania dla 4 osób. 

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie 

usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjono-

waniu w życiu społecznym.

 W ramach Programu bezpłatnym wsparciem 

asystenta objęte zostaną:

dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełno-

sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności sta-

łej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samo-

dzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współ-

udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub

powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o nie-

pełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacz-

nym lub orzeczenie równoważne.

Program realizowany będzie do grudnia 2022 roku i 

obowiązują limity godzin przypadające na 1 uczestni-

ka, nie więcej niż:

 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych po-

Program "Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 

2022

siadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-

sprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (przez 

niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie 

orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przy-

czyn niepełnosprawności),

720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych po-

siadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-

sprawności,

360 godzin dla:

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełno-

sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej oso-

by w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w pro-

cesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługi asystenta będą polegać w szczególności 

na pomocy w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynno-

ści samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospo-

darstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Pro-

gramu w wybrane przez uczestnika miejsce,

załatwieniu spraw urzędowych,

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, 

galerie sztuki, wystawy),

zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełno-

sprawności do placówki oświatowej lub przyprowa-

dzaniu ich z niej.

 

INWESTYCJE
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INWESTYCJE

 W pomoc osobom uciekającym przed wojną 

w Ukrainie zaangażowała się ogromna ilość Mieszkań-

ców. Prężnie działają w tym zakresie strażacy, stowa-

rzyszenia, instytucje pomocowe, sołtysi, szkoły, parafie, 

przedsiębiorcy i nasz Ośrodek Pomocy Społecznej. Za-

angażowanie w niesienie pomocy osobom w potrzebie 

jest niewiarygodne!

 Obecnie na terenie naszej gminy przebywa 304 

uchodźców. 475 osobom nadano nr PESEL. Do woliń-

Wolin pomaga Ukrainie

skich szkół obecnie uczęszcza 68 dzieci. 

Zbiórka darów rzeczowych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie – od poniedział-

ku do piątku w godz. 8.00-15.00 tel. 500 024 836, 500 

024 833 

Darowizna na rachunek Urzędu:

(środki pochodzące z darowizny przeznaczone zostaną 

m.in. na posiłki dla dzieci z Ukrainy) 

Bank Spółdzielczy Wolin numer rachunku 28 9393 0000 

0000 0156 2000 0170

Przelewy zagraniczne: SWIFT/BIC:GBWCPLPP PL 80 

9393 0000 0000 0156 2000 0010

Tytuł przelewu:  DAROWIZNA NA RZECZ UCHODŹCÓW 

Z UKRAINY – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.

 Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc 

w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełno-

sprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

 Aktualnie prowadzony jest nabór osób chętnych 

do skorzystania z usług osobistego asystenta osoby 

niepełnosprawnej.   Osoby zainteresowane uzyskaniem 

wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złoże-

nie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem 

w Programie, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1, Dział Usług Opie-

kuńczych - pok. 211.

 Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwa-

lifikowane osoby, które spełniają założenia określone  

w Programie, który dostępny jest na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-o-

sobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.

 Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. 

Programie zależna będzie od wysokości środków finan-

sowych przyznanych na realizację.

 Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia do-

stępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1. Pok. 211.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu  

z Ośrodkiem pod numerem 500 024 833, e-mail:  ops@

gminawolin.pl 
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Z KULTURĄ NAM PO DRODZE 

 3 maja 2022 roku w Wolinie, na błoniach nad 

Dziwną, zebrały się setki ludzi aby wspólnymi siłami 

pobić Rekord Polski na najwięcej osób tańczących po-

loneza jednocześnie. Inicjatywa zorganizowana przez 

Bibliotekę Publiczną Gminy Wolin przyciągnęła nie tylko 

mieszkańców Powiatu Kamieńskiego, ale także osoby 

z różnych części kraju!

 Aby podjąć próbę pobicia rekordu należało speł-

nić dwa warunki. Po pierwsze, wszystkie osoby musia-

ły znać układ, polonez musiał być wykonany w rytmie, 

a ruchy musiały być zsynchronizowane. Po drugie, ta-

niec musiał trwać przez co najmniej 5 minut. Ponadto, 

taniec musiał być wykonany w schludnym stroju. Te wy-

Wolin ustanowił nowy Rekord Polski w tańczeniu poloneza

magania spełniło 530 par!

 W pierwszej parze zatańczyła Pani Burmistrz 

Ewa Grzybowska z Kornelem Przybyłkiem - tancerzem 

TKS Jantar Wolin. Do tańca przyłączyli się również  Pan 

Wicewojewoda Mateusz Wagemann z małżonką oraz 

Pan Starosta Józef Malec.

 Specjalnie na próbę pobicia rekordu, choreogra-

fię układu tanecznego przygotowała pani Anna Zjawiń-

ska z Tanecznego Klubu Sportowego JANTAR Wolin. 

Podczas wydarzenia odbył się również piknik, kiermasz 

ciast przygotowanych przez rady rodziców ze szkół gmi-

ny Wolin i przetworów sołeckich oraz koncert zespołu 

jazzowego "Kawuś Music Project”.

 To historyczne wydarzenie nie miało by miejsca 

gdyby nie ogromna pomoc i zaangażowanie dyrektorów 

szkół, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich mieszkań-

ców gminy a także gości i sympatyków Wolina. 

  Całe to przedsięwzięcie możliwe 

było dzięki dofinansowaniu z Fundacji 

PZU. Pracownikom biblioteki udało się 

pozyskać dofinansowanie w kwocie 

18 900 zł. 
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Z KULTURĄ NAM PO DRODZE 

 Doskonałą okazją do uczczenia polskiego roman-

tyzmu w 2022 jest 200. rocznica pierwszego wydania 

dzieła "Ballady i romanse” autorstwa Adama Mickiewicza, 

które wyznaczyły początek polskiego romantyzmu. Zro-

dziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele 

i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej nie-

woli stworzyli kraj duchowej wolności, a zarazem wy-

nieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi 

czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Romantyzm 

przyniósł genialne dokonania w literaturze.

Ballady i romanse w Wolinie

 W ramach Programu Ballady i romanse ogło-

szonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 18 

000,00 złotych na realizację zaplanowanych działań. 

Całkowita wartość projektu to 20 000, 00zł.  

 Działania projektowe rozpoczęliśmy już w lutym, 

ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla uczniów wszystkich 

szkół gminy Wolin. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-

mali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 22 

zwycięskie i wyróżnione prace zostały umieszczone  

w wydanym ściennym kalendarzu literackim, którego 

egzemplarz otrzymał każdy uczestnik konkursu. Kalen-

darze są jeszcze dostępne w bibliotece. Wszystkie pra-

ce mieszkańcy gminy mogli również oglądać na wysta-

wie umieszczonej w przestrzeni miejskiej oraz szkołach 

i kolegiacie. Biblioteka wraz z Pocztą Polską  S.A. wydała 

kartkę bez nominałową poświęcona jubileuszowi 200- 
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lecia wydania "Ballad i romansów”. 

 5 czerwca w wolińskiej kolegiacie odbył się kon-

cert z okazji 200 – rocznicy wydania "Ballad i roman-

sów” Adama Mickiewicza, zorganizowany przy ogrom-

nym wsparciu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. B. Krzywoustego w Wolinie, Publicznej Szkoły Pod-

stawowej im. B. Chrobrego w Kołczewie, Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Z. Kossak- Szczuckiej w Dar-

gobądzu, Publicznej Szkoły Podstawowej Troszynie,  

Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Wolinie,  Szkoły 

św. Ottona  w Wolinie, Przedszkola Miejskiego "Kraina 

uśmiechu” w Wolinie, wychowanków Ośrodka-Reha-

bilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Ostromic.  

 W koncercie wystąpiły również dwie solistki, Pani 

Paulina Serokos i Pani Paulina Socka. Zależało nam na do-

stępności koncertu dla osób niedosłyszących, w związku 

z tym wszystko było tłumaczone na język migowy. Całe 

wydarzenie zostało zarejestrowane cyfrowo i zostanie 

wydana płyta po koncertowa, która będzie bezpłatnie 

dostępna w bibliotece od 30 czerwca. Montaż słowno- 

muzyczny miał na celu przypomnienie znaczenia pierw-

szego wydania Mickiewiczowskich "Ballad i romansów” 

poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowa-

ne tą publikacją. Koncert był podsumowaniem wszyst-

kich działań, jakie prowadziliśmy w ramach projektu. Na 

zakończenie koncertu poczęstowaliśmy uczestników 

i wykonawców jubileuszowym torem. 

 Jeszcze raz pragniemy bardzo serdecznie po-

dziękować wszystkim, którzy pomogli nam w zorgani-

zowaniu całego wydarzenia: Uczniom, nauczycielom, ro-

dzicom i dyrektorom, a także solistkom i wolontariuszom 

oraz pracownikom biblioteki. 

Z KULTURĄ NAM PO DRODZE 

 Również w lipcu Mieszkańcy naszej gminy  

i turyści zaproszeni zostaną na cykl sobotnich koncer-

tów ”Wolin Wyspa Dźwięku”, które odbywać się będą 

na terenie wolińskiej Mariny. 

 W pierwszy weekend sierpnia w ramach Festi-

walu Słowian i Wikingów odbędzie się tradycyjny Jar-

Zapowiedzi kulturalne
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 Biblioteka Publiczna Gminy Wolin zaprasza 

wszystkich chętnych na zajęcia warsztatowe dla dzieci 

i młodzieży w dniach od 9 do 19 sierpnia 2022 r. ( 4 go-

dziny dziennie). Warsztaty będą miały formę otwartą, 

każdego dnia organizować będziemy przed biblioteką 

inną formę aktywności. 

 Zaplanowaliśmy m.in. zajęcia muzyczno- rucho-

we, zajęcia plastyczne, gry i zabawy stolikowe, wspól-

ne czytanie, modelowanie balonów, zajęcia sportowe  

z elementami rywalizacji. Zajęcia będą prowadzone 

przez wychowawców z pedagogicznym wykształce-

niem,  absolwentkę KUL na wydziale historia sztuki oraz 

bibliotekarzy z wieloletnim stażem pracy. 

Zachęcamy do śledzenia strony biblioteki www.bibliote-

ka.gminawolin.pl i profilu biblioteki na Facebook.

Warsztaty dla dzieci 

i młodzieży

 28 maja 2022 r. w Usedom odbyła się 18. edycja 

polsko-niemieckiego wydarzenia kulturalnego -  Jarmark 

Owczy. 

 Jest to wydarzenie organizowane w ramach 

partnerstwa Gmin Wolin i Usedom. Było co podziwiać: 

traktory, zwierzęta gospodarskie, rękodzieło. Był to też 

pierwszy jarmark w wydaniu nowego Burmistrza - Olafa 

Hagemann’a, który zastąpił na stanowisku wieloletniego 

- Jochena Storrera. Gminę Wolin reprezentowała p. Ewa 

Deląg Sekretarz Gminy. 

 Artystycznie jarmark uatrakcyjniły wy-

stępy uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Koniewie oraz zespołu wolińskiego artysty Dobromira 

Strzelczyka. 

Jarmark owczy w Usedommark Wikinga, a na scenie zobaczymy Zenka Martyniu-

ka, zagrają również zespoły: Mitra i Dikanda.  

 To jednak nie wszystko, bo w letnie sierpniowe 

wieczory powróci w Wolinie Sobotnie Kino w Plenerze.  

Z kolei dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostaną 

dwutygodniowe letnie półkolonie. 

 Szczegóły dotyczące wszystkich planowanych 

wydarzeń będą pojawiać się na profilu GCKSTiR na  

Facebook - facebook.com/okgw1.

Z KULTURĄ NAM PO DRODZE 
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Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

w Wolinie

 Zajęcia teatralne i ruchowe, multimedialne, two-

rzenia obrazu i dźwięku, robotki lego, plastyczne i spor-

towe podczas ferii zimowych z Gminnego Centrum Kul-

tury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. 

 "Nie tylko w powiecie mówią o kobiecie”, czyli 

woliński Dzień Kobiet po roku przerwy powrócił do tra-

dycyjnej formy. Po raz kolejny Panie, nierzadko w towa-

rzystwie swoich partnerów licznie przybyły do "Woliń-

skiego Dworku”. Tam czekał na nie niesamowity koncert 

Konrada Słoki oraz wystawa prac Pań z Pracowni "3 

Kropki” pod kierownictwem Daniela Strzelczyka. 

Z KULTURĄ NAM PO DRODZE 

 01.04.2022 r. podczas Dnia Humoru i Satyry 

można było w Wolinie usłyszeć najbardziej znany ko-

biecy śmiech w Polsce. Na scenie "Wolińskiego Dworku” 

wystąpiła bowiem Katarzyna Pakosińska, która swoim 

występem bawiła licznie przybyłych gości wydarzenia.  

 "Bądź sobą! Nie daj się nałogom!” to hasło  

tegorocznego Majowego Marszu po Zdrowie. Malow-

nicza trasa Marszu biegła z Domysłowa do Warnowa, 

gdzie na jego uczestników czekał przygotowany przez 

mieszkańców sołectwa Warnowo poczęstunek. Następ-

nie uczestnicy marszu przez Rabiąż wrócili do Domysło-

wa. Tam odbył się majówkowy piknik z grillem, słodkim 

poczęstunkiem i animacjami dla dzieci. Współorgani-

zatorami tego rekreacyjnego wydarzenia byli: Gmina  

Wolin, Ochotnicza Straż Pożarna w Wolinie, sołectwo 

Domysłów oraz sołectwo Warnowo.
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 W maju miał miejsce powrót Wiosny Muz Wo-

lin-Grodno 2022. Była to jubileuszowa X edycja tego 

wydarzenia. Jej program obfitował w różnorodne wy-

darzenia artystyczne, które podzielone zostały na 7 dni 

i odbywały się w "Wolińskim Dworku” oraz w Centrum 

Współpracy Międzynarodowej w Grodnie. 

 Wiosnę Muz poprzedziły dwa 3-dniowe warszta-

ty dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w dwóch 

Filiach GCKSTiR. W Filii w Troszynie dzieci wzięły udział 

w warsztatach "Mamy eMOCJE”. Każdy dzień warszta-

tów poświęcony był konkretnym grupom emocji, a efek-

ty prac (słuchowisko, video-art i kolaż) zaprezentowane 

zostały podczas wydarzenia finałowego. Z kolei w Filii 

GCKSTiR w Wisełce odbywały się warsztaty ”MAGNES…

Połączenie…Rozłączenie”, których efektem był perfor-

mance zaprezentowany w Wolinie.

 X edycja Wiosny Muz Wolin-Grodno 2022 roz-

poczęła się z przytupem. Pierwszego dnia (13.05.2022 

r.) na scenie w Dworku w Wolinie pojawili się inicjato-

rzy pierwszej edycji tego wydarzenia – Burmistrz Woli-

na Ewa Grzybowska oraz artyści Tomasz Kubik i Daniel 

Strzelczyk.  Zabrali oni jego uczestników w podróż do 

przeszłości pełnej cudownych i zabawnych wspomnień. 

Występy sceniczne rozpoczął monodram "Pewniak”  

w wykonaniu Sebastiana Cybulskiego. Piątkowy wieczór 

zakończył Daniel Strzelczyk, który zabrał uczestników 

Wiosny Muz na spacer po Wolinie prezentując wystawę 

swoich grafik ”Spacer”.

 Drugi dzień tego wydarzenia (14.05.2022 r.) był 

dniem wyjątkowo ekscytującym. Wszystko zaczęło się 

tego dnia w Centrum Współpracy Międzynarodowej  

w Grodnie, gdzie Daniel Strzelczyk wraz z zespołem The 

Best Freaks zaprezentowali publiczności niesamowity 

teatr obrazu. Po nim otwarto wystawę fotografii "Wio-

sna monodramu / Muz wspomnienia”. Finałem dnia był 

niesamowity występ w wykonaniu Soni Bohosiewicz 

"Domówka”, który można było zobaczyć w "Wolińskim 

Dworku”. Aktorka zabrała widzów w sentymentalną 

i pełną humoru podróż do czasów PRL-u. 

 W kolejnych dniach Wiosna Muz przeniosła się 

do Centrum Współpracy Międzynarodowej  w Grodnie 

i zabrała jej uczestników w muzyczną podróż po różnych 

gatunkach muzycznych. Na scenie wystąpili Dair z udzia-

łem formacji tanecznej Sedinum Celiticum, Osada Pieśni 

Grodno, Dagadana i Raz Dwa Trzy. 

Z KULTURĄ NAM PO DRODZE 





"Wolin na morskiej mapie Europy”

5-7 sierpnia

więcej inforamcji: www.jomsborg-vineta.com



32

Z KULTURĄ NAM PO DRODZE 

 Wiosna w wolińskim Muzeum to od zawsze czas 

bogaty w wydarzenia. Również w tym roku zaowoco-

wała serią wydarzeń skupionych wokół lokalnej historii 

i dziedzictwa.

 Myśląc o tegorocznych aktywnościach Muzeum, 

z całą pewnością nie można pominąć wystawy "Wolin 

Słowian czy Wikingów” w Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie, którą można zobaczyć do 27 lipca. 

W rolach głównych zabytki prosto z Wolina. Współauto-

rami wystawy są Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego 

w Wolinie i Pracownia Archeologiczna w Wolinie przy 

Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyc-

kich IAE PAN.

  W tym roku w ramach obchodów trzeciomajo-

wych Muzeum zorganizowało wystawę plenerową "Kie-

dy jak i po co 3 maja stało się świętem państwowym?”. 

Finał wieczoru należał do Piotra Oleksego z Instytutu  

Europy Środkowej i Instytutu Historii UAM, który wygło-

sił wykład pt: "Ukraina: godność i tożsamość”. Tego dnia 

ruszyła także akcja "Słoneczniki za piórniki” w ramach 

której do końca czerwca 2022 r., wymienicie artykuły 

szkolne na pakiety do uprawy słoneczników. Wszystkie 

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kabuego w Wolinie

zebrane przedmioty trafią do Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Kołczewie, która przyjęła w swoje progi dzie-

siątki dzieci z Ukrainy.

 Na 3 maja się jednak nie skończyło, a przedłu-

żony weekend majowy stał się już w Wolinie nową tra-

dycją. 4 maja obchodziliśmy 77. rocznicę zakończenia 

walk o Wolin. Z tej okazji przedstawiciele władz i insty-

tucji, oraz mieszkańcy wzięli udział w uroczystym zło-

żeniu kwiatów na Cmentarzu Komunalnym w Wolinie. 

Wieczorem, w podziemiach wolińskiego dworku mie-

liśmy przyjemność dokonać kolejnej odsłony projektu 

"Wolin. Wyspa Pamięci”. W ramach promocji wydanego  

w zeszłym roku katalogu odbyło się spotkanie autorskie 

z dr Ewą Grochowską – autorką tego niezwykłego przed-

sięwzięcia. Spotkaniu towarzyszyła wystawa portretów 

osób, które podzieliły się swoimi historiami w ramach tej 

inicjatywy. Mieliśmy także przyjemność gościć dr Mag-

dalenę Semczyszyn z Instytutu Pamięci Narodowej i wy-

słuchać jej wykładu pt. "Bezpieczeństwo przedstawia się 

katastrofalnie” czyli o pierwszych miesiącach polskiego 

Wolina’. 
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  Maj to również Europejska Noc Muze-

ów, którą  w tym roku obchodziliśmy 14 maja. Podczas 

tego wydarzenia mogliśmy w Muzeum zobaczyć po 

raz pierwszy jedyną tego typu w Polsce wikińską bro-

szkę z X w., znalezioną przez Wolińską Grupę Poszu-

kiwaczy Historii. Ponadto w ramach "nocnych” atrak-

cji i akcji ”Artysta poszukiwany” zaprezentowaliśmy 

niezwykłą twórczość wolińskich artystów i rzemieśl-

ników w składzie: Elżbieta Piguła, Daniel Strzelczyk, 

Arek Masiukiewicz (Kaphorn – Skórzana Manufak-

tura) i grupa wyspiarskich mydlarzy. Wieczór do-

pełniło zwiedzanie Muzeum po zmroku, oczywiście  
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z latarkami!

 Terminarz nadchodzących miesięcy wygląda 

równie obiecująco. Trwa rekrutacja na warsztaty cera-

miczne, które zrealizujemy w ramach inicjatywy "Cera-

miczne dziedzictwo wyspy Wolin”. Projekt ma na celu 

zainteresowanie mieszkańców rzemiosłem, które wieki 

temu było jednym z głównych wolińskich towarów eks-

portowych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022 

i jest to już drugie dofinansowanie w ramach tego pro-

gramu pozyskane dla naszego muzeum. Rok 2022 to 

jednak przede wszystkim imponująca rocznica – 70 lat 

polskich badań archeologicznych w Wolinie. O wydarze-

niach związanych z obchodami rocznicy informować bę-

dziemy już wkrótce.

 31 maja przed gmachem Muzeum Regionalnego 

im. A. Kaubego w Wolinie odbyła się uroczystość odsło-

nięcia tablicy upamiętniającej losy Romany i Krzysztofa 

Wilkowskich.

 Tablicę odsłonili członkowie rodziny Państwa 

Wilkowskich w towarzystwie przedstawicieli gminy: Bur-

mistrz Wolina Ewy Grzybowskiej, Zastępcy Burmistrza 

Wolina Pana Jarosława Mikołajczyka oraz Pani Sekre-

tarz Ewy Deląg. Wśród gości znaleźli się również Ksiądz 

Proboszcz Leszek Konieczny, mieszkańcy gminy Wolin 

i co najważniejsze, inicjatorzy całego wydarzenia - mło-

dzież wraz z nauczycielami z Gymnasium Carolinum 

w Neustrelitz i I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Szczecinie.

 W ramach projektu "Upamiętnić ludzi – mło-

dzież tworzy przyszłość“, uczniowie z wcześniej wspo-

mnianych szkół opracowali losy ludzi represjonowanych 

przez Niemcy hitlerowskie w obu krajach, którzy nie 

funkcjonują na kartach historii pisanej. Pod kierownic-

twem nauczycieli uczestnicy projektu odtwarzali losy 

pojedynczych ofiar i podczas wspólnych spotkań w Pol-

sce i w Niemczech śledzili ich trudne życiorysy.

 Polscy uczniowie wybrali małżeństwo Romany 

i Krzysztofa Wilkowskich. Romana była uczestniczką Po-

wstania Warszawskiego i więźniem obozów koncentra-

cyjnych Ravensbrück i Bendorf, jej przyszły mąż, Krzysz-

tof – więźniem obozów koncentracyjnych na Majdanku 

i w Stutthof. Po II Wojnie Światowej byli oni prześlado-

wani przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa Polski 

Ludowej. Z ich wojennym i powojennym losem niemieccy 

uczestnicy projektu mogli zapoznać się podczas pierw-

szego spotkania w Polsce w październiku 2019 roku.

 Polska grupa podzieliła się swoją wiedzą i do-

świadczeniem podczas uroczystego zakończenia pro-

jektu, którego pierwsza część odbyła się 30 maja 

w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Centrum Dia-

logu Przełomy i kontynuowana była dnia następnego, 

w Wolinie. Po odsłonięciu tablicy, która zawisła na fasa-

dzie Muzeum, w piwnicach dworku odbył się wernisaż 
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wystawy i promocja publikacji przybliżającej losy na-

szych bohaterów oraz projekcja filmu o całym przedsię-

wzięciu.

Koordynatorami projektu są nauczycielki języka niemiec-

kiego Jolanta Leśnik i Dorota Jardzioch, a merytorycznie 

wspierali je nauczyciele historii – Grzegorz Czapski i Da-

riusz Szerszeń, zaś autorką publikacji książkowej "Oca-

lić od zapomnienia” jest nauczycielka języka polskiego 

– Mirosława Piaskowska-Majzel.

W projekcie w sumie brało udział około 40 uczestników 

z Polski i Niemiec.

Mimo, że projekt został już zakończony, wciąż można za-

poznać się z niezwykłymi życiorysami bohaterów. Wy-

stawę obejrzycie przez najbliższy miesiąc w Muzeum Na-

rodowym w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy oraz 

w piwnicach wolińskiego dworku do 22 czerwca.

Z KULTURĄ NAM PO DRODZE 

 Celem projektu, współfinansowanego  przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 7.7 Regionalny Program Opera-

cyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

jest minimalizacja negatywnych skutków związanych 

z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie 

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane 

działania mają na celu zapobieganie negatywnym skut-

kom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów 

uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placó-

wek prowadzonych przez jednostki samorządu teryto-

rialnego.

 W ramach Projektu prowadzone przez Gminę 

Wolin szkoły podstawowe, tj. Publiczna Szkoła Pod-

388 uczniów bierze udział w zajęciach z projektu grantowego 

Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne 

stawowa w Koniewie,  Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Kołczewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobą-

dzu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie zrealizują 

zajęcia logopedyczne, specjalistyczne korekcyjno-kom-

pensacyjne, specjalistyczne rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne, dydaktyczno-wyrównawcze, 

rozwijające uzdolnienia, rozwijające umiejętność uczenia 

się oraz porady i konsultacje. 

 Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, re-

alizowane grupowo lub indywidualne obejmuje 388 

uczniów. Projekt realizowany jest od listopada poprzed-

niego roku do końca sierpnia br. 

Wartość grantu: 76 410,60 zł, w tym: 

ze środków UE: 64 345,36 zł,

ze środków budżetu państwa: 12 065,24 zł.

wkład własny Gminy Wolin: 4 447,18 zł.
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Wszystkie nasze placówki oświatowe wyraziły chęć skorzystania z mobilnego gabinetu stomatologicznego, z którego skorzystało 353 uczniów. 

PSP Wolin

Spotkanie z powstańcem warszawskim panem Zbigniewem Grochowskim

 5 maja 2022 roku uczniowie klas ósmych Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Wolinie wzięli udział w spotka-

niu z uczestnikiem powstania warszawskiego, członkiem 

Szarych Szeregów - panem Zbigniewem Grochowskim. 

Zbigniew Grochowski urodził się w 1926 roku w Lubli-

nie. Z rodzicami zamieszkał najpierw w Brześciu nad Bu-

giem, a w 1940 roku w Warszawie. Pan Zbigniew w cza-

sie okupacji zajmował się małym sabotażem, uczęszczał 

na tajne komplety, a podczas powstania warszawskiego 

był fotografem powstańczym. Robił zdjęcia żołnierzom, 

sanitariuszkom, dokumentował niemieckie zbrodnie wo-

jenne. 

 - Pierwszy miesiąc Powstania Warszawskiego 

spędził na Starym Mieście przy ulicy Sapieżyńskiej 10, 

pod przybranym nazwiskiem Stefan Zabłocki. Po upad-

ku Starówki, wraz z ewakuowaną ludnością cywilną, tra-

fił z matką i bratem do obozu przejściowego Dulag 121 

w Pruszkowie, a następnie w głąb Rzeszy, na roboty do 

niemieckiego gospodarstwa rolnego - czytamy na stro-

nie www.1944.pl

 Po upadku powstania pan Zbigniew trafił do 

obozu Durchgangslager Wittenberge Pdm. nad Elbą.

 Od początku lat pięćdziesiątych pan Zbigniew 

mieszka w Legnicy. Chętnie bierze udział w spotkaniach 

z dziećmi i młodzieżą, opowiada o swoim życiu, o historii. 

W tym roku wziął udział w VI Wakacjach dla Bohatera 

zorganizowanych przez stowarzyszenie Paczka dla Bo-

hatera. 
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Ekologiczne Potyczki wśród Przed-
szkolaków

"Laboratoria przyszłości”

 W dniu 22.04.2022 z okazji obchodów Międzyna-

rodowego Dnia Ziemi 5 i 6 latki z Miejskiego Przedszkola 

"Kraina Uśmiechu” oraz z Publicznej Szkoły Podstawo-

wej im. B. Krzywoustego wzięły udział w zorganizowanej 

przez nauczycieli i pracowników Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Wolinie  uroczystości.

 Cała impreza rozpoczęła się przedstawieniem, 

w którym wystąpili nauczyciele, rodzice oraz dzieci. Po 

obejrzeniu występu, dzieci miały okazję zmierzyć się  

w różnych konkurencjach takich jak segregowanie śmie-

ci, rozwiązywanie zagadek czy budowanie zamku z od-

padków. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę i obiecały, 

że wspólnie będą dbać o naszą planetę. Wszystkie dru-

żyny spisały się na medal i otrzymały cudowne nagrody.

 Na zakończenie uroczystości odbyło się pod-

sumowanie i wyłonienie zwycięzców w objętym hono-

rowym patronatem konkursie plastycznym pt.: "Wolin 

z recyklingu”

Laureaci:

I miejsce - Aleksander Boruch, lat 6 - grupa Fajniaki

II miejsce - Zofia Szcześniak, lat 6 - grupa Fajniaki

III miejsce - Zuzanna Dziemidowicz, lat 5 - grupa Sło-

neczka

 "Laboratoria przyszłości” to program rządowy, 

w ramach którego Gmina Wolin otrzymała wsparcie fi-

nansowe. Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie 

została przeznaczona kwota 116 700 zł.

 Dzięki temu wsparciu zakupiono zarówno nie-

zbędne akcesoria do realizacji zadań szkoły, jak mikro-

skop, tablice, pra-

cownie robótek 

ręcznych, drukarkę 

3D wraz z akceso-

riami, roboty edu-

kacyjne, klocki do 

samodzielnej kon-

strukcji, kamerę cy-

frową GoPro wraz 

z akcesoriami, ze-

stawy konstrukcyj-

ne – klasowa fizy-

ka i fizyczne stacje 

d o ś w i a d c z a l n e , 

poprzez kuchenkę 

elektryczną, wagę spożywczą, aż po sprzęt kuchenny: 

opiekacz, blender, mikser, żelazko, czy patelnie.

 Ta inicjatywa edukacyjna, za którą odpowiedzial-

ne jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 

z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

z pewnością unowocześni naszą szkołę tak, by zajęcia 

w niej prowadzone były angażujące i ciekawe dla 

uczniów, a lekcje pomogą im w odkrywaniu talentów.
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Udział w projekcie edukacyjnym - Sejm Dzieci i Młodzieży

 W lutym tego roku obchodziliśmy 80. rocznicę 

utworzenia Armii Krajowej. Kancelaria Sejmu RP w ra-

mach projektu edukacyjnego i obywatelskiego Sejm 

Dzieci i Młodzieży zaprosiła nas do upamiętnienia żoł-

nierza AK związanego z naszym regionem i zapoznania 

się z jego ideałami, które przetrwały do dziś. 

 W związku z tym, że jesteśmy uczennicami Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywo-

ustego w Wolinie 

pos tanow i łyśmy 

upamiętnić Zofię  

i Stefana Stankiewi-

czów, żołnierzy AK. 

Pani Zofia urodzi-

ła się 13.12.1924 r.  

w Łoniowej, na-

stępnie w czasie 

wojny w kwietniu 

1941 r. złożyła przysięgę w Związku Walki Zbrojnej, któ-

ry to został przemianowany na Armię Krajową. Służyła  

w placówce oddziału "Danuta” w powiecie brzeskim jako 

łączniczka "Lilka”.

  Pan Stefan urodził się 13.08.1916 r. w Brzostku. 

Służył w wojsku już przed wojną jako oficer. Po walkach 

w 1939 r. o Warszawę udał się pieszo do Tarnowa, gdzie 

mieszkali rodzi-

ce. Po rozpoczęciu 

poszukiwań przez 

okupantów polskich 

oficerów, był zmu-

szony zmienić na-

zwisko i w ten spo-

sób walczyć w armii 

podziemnej o wolność kraju wpierw w ZWZ a później 

w AK. Zamieszkał w Łoniowej, w domu wujka pani Zo-

fii. Tam się poznali, a później po wojnie założyli rodzinę 

i zamieszkali w Wolinie. Zapisali się w historii Wolina jako 

wspaniali ludzie, a dowodem tego jest uhonorowanie 

pani Zofii tytułem Honorowego Obywatela Gminy Wolin. 

Pan Stefan zmarł w 2002 r, a pani Zofia w 2013 r. 

 Po zapoznaniu się z historią życia tego małżeń-

stwa można powiedzieć, że ideały, którymi kierowali się 

w życiu były takie, jak dewiza Wojska Polskiego: Bóg, 

Honor i Ojczyzna. Bóg: byli osobami szczególnie od-

danymi Panu Bogu, pan Stefan witał bł. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Wolinie w 1952 r., natomiast pani Zofia 

prowadziła koła różańcowe i angażowała się przy pa-

rafii. Przede wszystkim jednak żyli na co dzień życiem 

sakramentalnym. Honor: w swoim życiu byli odważni 

i odpowiedzialni wobec rodziny, przyjaciół i znajomych, 

budując wiele ciepłych relacji, chociażby z Alpha Ouma-

ru Konare, który zamieszkiwał u nich w latach siedem-

dziesiątych ubiegłego wieku, a następnie był prezyden-

tem Mali w latach 1992-2002. Ojczyzna: liczną rodzinę 

(dziewięcioro dzieci własnych i troje przysposobionych) 

wychowywali w duchu patriotycznym. 

 Dla nas, młodych ludzi, potrzeba częstego spo-

glądania na autorytety i naśladowania ich ideałów. Niech 

w naszym życiu i naszych rówieśników też będą ważne 

słowa dewizy: Bóg, Honor i Ojczyzna.

Julia Krużyńska i Weronika Michalak, kl. VIII
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Warsztaty profilaktyczne "Debata”

 W dniach 11 i 14.03.2022 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Wolinie, w  klasach V i VI odbyły się 

warsztaty profilaktyczne "Debata” prowadzone przez p. 

Tatianę Duklas.

 Warsztaty zorganizowała pedagog Krystyna 

Szyszko dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych w Wolinie. Był to program 

profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono 

uwagę na zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoho-

lowej i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz pro-

mowanie postaw abstynenckich.

 Podczas warsztatów uczniowie pracowali meto-

dami aktywnymi (burza mózgów, praca w grupach). Pro-

gram jest rekomendowany przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony 

jest przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholo-

wej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed nega-

tywnymi konsekwencjami picia alkoholu i rozwojem in-

nych zachowań ryzykownych.

 W dniach 5-6 maja 2022 r. grupa 100 dzieci ze 

szkół podstawowych Gminy Wolin, Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, OREW 

Ostromice i naszej zaprzyjaźnionej szkoły z Usedom, 

uczestniczyła w warsztatach historycznych, które odby-

ły się w Centrum Słowian i Wikingów. 

PSP Troszyn

 Dzieci miały niebywałą okazję przenieść się  

w czasie do epoki średniowiecza i nauczyć, pod okiem 

doświadczonych instruktorów, technik wykonywania 

przedmiotów codziennego użytku niezbędnych miesz-

kańcom do życia. Projekt uroczyście otworzyła Sekre-

tarz Gminy Wolin Pani Ewa Deląg oraz Burmistrz Use-

dom Pan Olaf Hagemann. Następnie wszyscy uczestnicy, 

podzieleni na grupy polsko-niemieckie, udali się do chat, 

gdzie czekali już na nich instruktorzy. 

 Każde dziecko miało okazję spróbować co naj-

mniej kilku średniowiecznych technik wykonywania 

przedmiotów codziennego użytku. Najchętniej dzieci 

pracowały nad odlewaniem biżuterii z cyny oraz lepie-

niem garnków z gliny. Oblegany był także instruktor, któ-

ry uczył wykonywania łuków z gałęzi. Uczestnicy mieli 

także okazję nauczyć się średniowiecznych tańców pod 



PSP Dargobądz

16 maja br. w wolińskiej Marinie odbył się pod patrona-

tem Burmistrz Wolina XIII Gminny Konkurs Piosenki Dzie-

cięcej o "Złotą Nutkę”. Organizatorem konkursu byłą Pu-

bliczna Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak-Szczuckiej 

w Dargobądzu. 

 W przeglądzie brali udział przedstawiciele sied-

miu placówek, po jednej osobie w każdej z trzech ka-

tegorii wiekowych. Łącznie wystąpiło osiemnaścioro 

uczestników. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bar-

dzo wysoki poziom wokalny. Jury konkursowe po głoso-

waniu wyłoniło zwycięzców. Laureaci otrzymali dyplomy 

oraz nagrody ufundowane przez Gminę Wolin.

Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej o "Złotą Nutkę”
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Piotr Karliński

czujnym okiem Pana Dobromira Strzelczyka. 

 W trakcie warsztatów odwiedziła nas Pani Ewa 

Grzybowska Burmistrz Wolina, której bardzo serdecznie 

dziękujemy za finansowe i merytoryczne wsparcie na-

szego projektu. Dziękuję także wszystkim opiekunom 

oraz instruktorom za pomoc w przeprowadzeniu nasze-

go przedsięwzięcia.

 Projekt jest dofinansowany przez Unię Euro-

pejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych 

Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA 

Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Pol-

ska w Euroregionie Pomerania)

Z ŻYCIA SZKÓŁ



3 miejsce – Alicja Woszczyk, Gminne Centrum Kultury 

Wolin – melodyka

W kategorii wiekowej klas IV-VIII:

1 miejsce – Klaudia Torbiak, Publiczna Szkoła Podsta-

wowa w Troszynie – Fletnia Pana

2 miejsce – Martyna Zelek Publiczna Szkoła Podsta-

wowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie – uku-

lele sopranowe

3 miejsce – Koralia Temkowicz Gminne Centrum Kul-

tury Wolin – melodyka 

Wyróżnienie - Oliwia Gan Publiczna Szkoła Podsta-

wowa im. Zofii Kossak – Szczuckiej w Dargobądzu – 

harmonijka.
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W kategorii wiekowej dzieci 5-6 letni: 

1 miejsce – Zuzanna Tuszyńska, Przedszkole Miejskie  

w Wolinie "Kraina Uśmiechu” – Bum Bum Rurki

2 miejsce – Aleksandra Nadolna, Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie 

– harmonijka 

3 miejsce – Vivienne Szczechowska, Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Troszynie – okaryna ceramiczna.

W kategorii wiekowej klas I-III:

1 miejsce – Zuzanna Skorupska, Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie 

– Kalimba

2 miejsce – Agata Wojtysiak, Gminne Centrum Kultury 

Wolin – ukulele sopranowe 

Z ŻYCIA SZKÓŁ

 11 maja 2022 roku naszej placówce - Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Dar-

gobądzu został uroczyście nadany sztandar. 

 W tym ważnym dniu zaszczyciło nas swoją obec-

nością wielu znamienitych Gości. Nie zawiedli Rodzice, 

którzy bardzo pomogli w zorganizowaniu uroczystości, 

a nasi Uczniowie zapewnili godną oprawę tego ważnego 

wydarzenia. 

 Dziękujemy wszystkim za obecność, wsparcie 

i pomoc. Za wspaniałe i hojne prezenty dla Uczniów 

i szkoły, a przede wszystkim za wiele ciepłych słów.

Uroczyste nadnie sztandaru
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Kornel Przybyłek zdobył I miejsce w Ma-
łym Konkursie Recytatorskim na etapie 
powiatowym w kategorii klas. VII-VIII

Ferie z ekonomią Sadzenie lasu 

Program antynikotynowy - "Bieg 
po zdrowie”

Pomoc dla schroniska i sprzątanie 
świata

Starsi uczniowie budują i programu-
ją SkriBoty, poznają świat wirtualnej 
rzeczywistości dzięki goglom ClassVR, 
korzystają z dronów.

Akcje charytatywne i ekologiczne w 
ramach Szkolnego Koła Wolontariatu 
np. Sprzątanie świata, Zamiast Kwiatka 
Niosę Pomoc 

Uroczyste wprowadzenia Sztandaru 
Szkoły

Warsztaty garncarskie dla 
uczniów PSP w Dargobądzu

Dzień bez plecaka Akcja szkolna Babeczki babeczkom

PSP Kołczewo 



43

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie

Wycieczka do Oceanarium w Międzyzdrojach

Wyprawa rakietą w kosmos w celu poznania 
naszej galaktyki

Żłobek w Wolinie

Laureaci XXIX Miejsko - Gminnym  
Konkursie Recytatorskim o Nagrodę 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Wolinie:

I miejsce Fabian Fąferek z grupy 
"Żabki”
II miejsce Zuzanna Kapusta z grupy 
"Zajączki”

Obchodzimy w żłobku Dzień 
Praw Dziecka

Imieniny Przedszkola 

Rozwijanie talentów malarskich.

Dzień Dinozaura w żłobku

Joanna Boruch z grupy Żabki zajęła III 
miejsce w Powiatowym Konkursie Pla-
stycznym "Tajemnice zimowego lasu”. 

Wyróżnienie otrzymały "Słoneczka”: 
Alisa Rutkowska
Zuzanna Plucie
Nadia Soroczyńska 
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 W dniach 21-22 maja br. w Międzyzdrojach od-

była się XVI edycja turnieju Perła Bałtyku - Grand Prix 

Seniorów z udziałem 250 par z całej Polski w tym z ta-

necznego klubu sportowego w Wolinie.

12-13 E

VI - Kacper Skorupiński Clementine Albert

VII - Oskar Michałowski Hanna Tereszczyk

14-15 B

II - Kornel Przybyłek - Martyna Brzezicka St/La

14-15 E

V - Patryk Jeziorny - Julia Krzemińźniak

Pow.15 D

I - Jakub Lichowski - Julia Zwierzchowska -La

II - Jakub Lichowski - Julia Zwierzchowska - St

12-13 D

V - Kamil Stachewicz - Maria Rozpłoch - St

V -Kamil Stachewicz - Maria Rozpłoch - La

14-15 C

II - Kornel Przybyłek - Martyna Brzezicka St

Pow.15 C - St

V - Jakub Lichowski - Julia Zwierzchowska

VII - Szymon Marciniak - Laura Gołębiowska

X - Piotr Dębicki - Agata Kowalewska

Pow.15 C - La

I - Piotr Dębicki - Agata Kowalewska

Perła Bałtyku 2022

III - Szymon Marciniak - Laura Gołębiowska

VIII - Jakub Lichowski - Julia Zwierzchowska

Młodzież Starsza (U 21)

II - Patryk Pastwa - Nadia Kastrau

Solistki Do L. 9

I - Agata Ryfczyńska, Łucja Głowacka

II - Zosia Samołyk, Hanna Cieślikiewicz

Do L.7 H

II - Franciszek Wróbel - Julia Trott-Daniluk

Solistki Do L.7 H

I - Milena Rychłowska, Emilia Czmoch, Hanna Rusz-

czyk, Jagoda Hnat

II - Monika Kalinowska

8-9 H

I - Michał Kanibolotskyi - Hanna Cesarska, Miłosz Zych 

- Maja Porzycka

II - Stanisław Paszkowski - Milena Stachewicz, Dorian 

Witasik - Milena Stachewicz

8-9 G

II - Gabriel Chrołowski - Martyna Somska

III - Jan Kiszkunas - Zuzanna Rybakowska, Kuba Cha-

rewicz - Michalina Krupa

Solistki Do L.9 G

I - Kamila Kaminskaja, Milana Lysiańska

III - Laura Kawa, Antonina Jankowska

Solistki 12-13 E

IV - Martyna Kowalska

VI - Zuzanna Ziemgowska

VII - Larysa Sumera

X - Alekdandra Marchelak

Solistki 14-15 E

V - Estera Szkiela
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12-13 F

I - Olga Herodzińska, Oskar Michałowski Hanna Te-

reszczyk, Mateusz Jeziorny Paulina Stolarewicz

III - Mateusz Jeziorny - Natalia Tereszczyk

IV - Oliwer Zygmunt - Michalina Dobrowolska, Antoni 

Ziemgowski Liliana Leszczyńska

 Złote Madale Dla Seniorów - Jerzy Janina Czer-

scy, Krzysztof Katarzyna Hamadyk, Tomasz Katarzyna 

Piotrowscy, Dariusz Beata Szyszko, Mirosław Wiesława 

Skorupka, Bronisław Szewczuk Anna Małolepszy

 Awans Do Klasy B W Stylu Latynoamerykańskim 

- Kornel Przybyłek - Martyna Brzezicka

 Na Nagraniu Eryk Ludwicki - Iga Kiszkunas 10 -11 

D 

Dla Wszystkich Wielkie

 W dniu 28.05.2022r. przy bardzo wiecznej 

i deszczowej pogodzie odbyło się Otwarcie sezonu Że-

glarskiego  wraz  z obchodami 25-lecia UKS "Albatros”  

Wolin. 

Otwarcie Sezonu Żeglarskiego oraz Obchody 25-lecia UKS  

"Albatros” Wolin

 Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawicie-

le i  Komandorzy  Zachodniopomorskiego Okręgowego 

Związku Żeglarskiego,  UKS  "Keja”  Świnoujście  Przytór,  

NA SPORTOWO

JKMW  Świnoujście, JK "Cztery Wiatry”  Świnoujście,  JK 

Oldtimerów Wolin, JK Skolwin Szczecin, sędziowie, eg-

zaminatorzy oraz przedstawiciele lokalnych władz Pani 

Burmistrz Ewa Grzybowska, Z-ca Jarosław Mikołajczyk, 

Radni Gminy Wolin, Prezes Morskiej Przystani w  Wolinie 

Jarosław Tarnowski.

 Po oficjalnym podniesieniu bander, krótką histo-

rię funkcjonowania  Klubu przybliżyła wszystkim, dość 

licznie zebranym, Prezes  UKS  "Albatros” Grażyna La-

skowska. Podkreśliła funkcjonowanie wszystkich działa-

jących przy Klubie sekcji min. żeglarskiej, Drużyny WOPR, 

zapaśniczej Wiking i sekcji Oldtimerów. Były to urodziny 

nie tylko Klubu, ale przede wszystkich członków, którzy 

przyczynili się do tworzenia historii Klubu przez te 25 lat.

Nie obeszło się bez wyróżnień oraz medali dla najbar-

dziej zaangażowanych członków Klubu sekcji żeglar-

skiej, nominowani do odznak honorowych ZOZŻ zostali  
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Joanna Prachnio, Karina Choma, Iwona i Andrzej Soszyń-

scy, Zbigniew Chmielowiec, Grzegorz Kłysewicz, Andrzej 

Oczadły i Katarzyna Strzelczyk, a z rąk przedstawiciela 

Zarządu ZOZŻ Lecha Wojciechowskiego medal 75-lecia 

ZOZŻ otrzymała Pani Prezes Grażyna Laskowska, Lu-

cyna Choma oraz Klub za 25-letnią działalność na rzecz 

rozwoju żeglarstwa w województwie zachodniopomor-

skim. 

 Podziękowania otrzymaliśmy również od Pani 

Burmistrz Ewy Grzybowskiej, Radnej  Elżbiety Mikolaj-

czyk i Prezesa Morskiej Przystani  Wolin Jarosława Tar-

nowskiego. Klub otrzymał  w prezencie kotwicę, aby 

działalność zakotwiczona była na następne 25 lat. Żegla-

rze z sekcji oldtimerów przy Klubie zrobili niespodziankę 

Lucynie Choma, dziękując jej za 25-letnią pracę na rzecz 

żeglarstwa i dokonań w Albatrosie.

 Należy również wspomnieć i podziękować na-

szym darczyńcom, którzy przyczynili się do zorganizo-

wania naszej uroczystości, a byli nimi: Andrzej Oczadły,  

Zbigniew i Romuald Ziemiańscy, Anna i Edward Andrusz-

kiewicz, Ewa i Leszek Grocholscy, Morska Przystań Wo-

lin, Usługi Holownicze Frączek. Składamy również po-

dziękowania obsłudze Mariny.

 Po oficjalnej uroczystości ze względu na sztor-

mowe warunki i silny prąd odbyły się wyłącznie regaty 

na pagajach i zawody kajakowe.

Najlepsi w grupie optymist - pagaje

I miejsce Jagoda Potyra, Marcin Czech

II miejsce Sonia Niemczura, Jurek Piórski

III miejsce Hubert Michalczyk, Filip Stolarczuk

Najlepsi w grupie ISA 407 - pagaje

I miejsce Aleksandra Patecka

II miejsce  Hanna Ślusarz

III miejsce Tymon Rosiak

Najlepsi w kajakach w grupie dorosłych  

I miejsce zajęli  Dominik,  Andrzej Wolińscy

II miejsce Jolanta Smardzewska , Jakub Łukaszewicz

III miejsce  Joanna, Włodzimierz Potrzebny

 

Najlepsi w grupie mieszanej kajaki

I miejsce Maja Stępień, Jakub Łukaszewicz

II miejsce Olaf Kurach, Adrian Kurach

III Tymoteusz+ Wojciech Dunder, Joanna Prachnio

Najlepsi w grupie dzieci i młodzieży

I miejsce Marcel Dyzma, Kacper Zuchowski

II miejsce Filip Stolarczuk, Hubert Michalczyk

III miejsce Daniel Stróżek , Jurek Piórski

NA SPORTOWO
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Wolińska Gala Sportu 2021 

 25 maja br. w "Wolińskim Dworku” odbyła się 

pierwsza Wolińska Gala Sportu. Zgromadzeni na niej 

sportowcy otrzymali nagrody za osiągnięcia, których 

udało im się dokonać w poprzednim roku kalendarzo-

wym. 

 Wśród laureatów znalazła się młodzież z każde-

go wolińskiego stowarzyszenia:

Wiking Wolin – zapasy (Norbert Przybylski, Szymon 

Herbaczewski, Liliana Leszczyńska, Mikołaj Michalski, 

Marcel Dyzma, Bartosz Sawczuk, Nikodem Radys, 

Igor Kubisiak)

Działacze: Zbigniew Wróblewski, Krzysztof Skrzyński
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UKS Albatros Wolin – żeglarstwo (Marwin Stolarczuk, 

Filip Stolarczuk)

Działacze: Grażyna Laskowska, Lucyna Choma

LKS Vineta Wolin – piłka nożna (Jakub Maszka, Kac-

per Żmudź, Marcel Węcławek)

Działacze: Przemysław Tomków, Jacek Kowalczyk

TKS Jantar Wolin – taniec towarzyski (Martyna Brze-

zicka & Kornel Przybyłek, Iga Kiszkunas & Eryk Ludwic-

ki, Julia Zwierzchowska & Jakub Lichowski, Clementi-

ne Albert & Kacper Skorupiński, Liliana Leszczyńska & 

Antoni Ziemgowski)

Działacz: Anna Zjawińska

Woliński Klub Karate YUUKI (Marika Kowalska, Marcel 

Przesławski, Karol Fedorowicz)

Działacz: Mateusz Zając

Woliński Klub Karate Kyokushin (Karolina Charów, 

Maja Czajkowska)

Działacz: Andrzej Sawicki

 Ponadto nagrodą za najlepszego działacza spor-

towego w Gminie Wolin wyróżniony został Damian Kubi-

siak z UKS Wyspa.

 Galę poprowadził prezes spółki Przystań Morska 

Wolin – Jarosław Tarnowski, a wręczenie nagród na-

stąpiło z rąk Pani Burmistrz Wolina – Ewy Grzybowskiej 

oraz pani radnej Elżbiety Mikołajczyk.

 Wydarzenie zorganizowała Gmina Wolin wspól-

nie z Przystanią Morską Wolin sp. Z.o.o.

 Sportowcom serdecznie gratulujemy sukcesów, 

liczymy na to, że za rok spotkamy się w dużo większym 

gronie oraz życzymy dalszych triumfów.

NA SPORTOWO



 Po 26 latach gry dla wolińskiego klubu swoją 

przygodę z Vikingami kończy Dawid Łodyga. Ostatnie 

spotkanie kapitana Vinety zostało rozegrane 25 czerw-

ca br. przeciwko Zefirowi Wyszewo. Spotkanie szcze-

gólne, bowiem Vineta Wolin wygrała 6:0 awansując tym 

samym do III Ligi. 

 Dawid Łodyga w wolińskim zespole grał od 26 

lat, z czego 19 jako zawodnik drużyny seniorskiej, a od 12 

lat sprawował funkcje kapitana drużyny. Przez wiele lat 

oddawał serce za barwy Vinety, która z nim w składzie 

święciła w 2016 roku swój największy sukces – zwycię-

stwo w III lidze i baraż o II ligę z Odrą Opole. Bez wątpie-

nia Dawid jest przykładem dla najmłodszej społeczności 

Vinety jeśli chodzi o zaangażowanie i oddanie dla klubu. 

Serdeczne dzięki!

 Vineta Wolin potrzebowała punktu, by w ostat-

niej kolejce sezonu 2021/22 zapewnić sobie awans do 

grona trzecioligowców. Wydawało się to "łatwizną”, bo 

podejmowała outsidera.

 Goście długo trzymali czyste konto, ale w 38. 

minucie zaskoczył ich Bartłomiej Babiak i taktyka gości 

posypała się. Spokojniejsi Wikingowie atakowali, a przy 

tym byli skuteczni. Wygrali 6:0, a cztery bramki zdobył 

Kamil Wiśniewski, który tym samym zapewnił sobie ko-

ronę króla strzelców IV ligi. Na listę strzelców wpisał się 

też Michał Ignasiak.

 Dodajmy, że w 47. minucie boisko opuścił ka-

pitan Vinety Dawid Łodyga, który z wolińskim klubem 

związany był ponad ćwierćwieku. Postanowił zakończyć 

karierę, a drużynę poinformował o tym już przed tygo-

dniem.

 Vineta wraca do III ligi po kilkuletniej przerwie. Jej 

najlepszy sezon skończył się spotkaniami barażowymi  

o II ligę, ale wtedy Odra Opole była lepsza.

  Vikingowie dokonali historycznego czynu wy-

grywając ligę z dorobkiem 100 punktów. Takiej zdoby-

czy punktowej nie osiągnął nikt z 389 lig piłkarskich roz-

grywanych w całej Polsce.

 6 sierpnia o godzinie 13:00 Vineta zainauguruje 

rozgrywki 3-cio ligowe starciem z Zawiszą Bydgoszcz  

w Wolinie.

Dawid Łodyga powiedział 

"pas”. Legenda Vinety koń-

czy swoją przygodę z piłką.

Awans Vinety do III Ligi
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 "Nie wystarczy pokochać – trzeba jeszcze umieć 

wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”. 

Te słowa Auguste Bekkannte znakomicie oddają donio-

słość Jubileuszu jaki obchodzili nasi Mieszkańcy w dniu 

28 kwietnia 2022 r. w Gminie Wolin. 

 Złote Gody to Jubileusz szczególny i niezwykły, 

jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. 

Jest to niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla Ju-

bilatów, ich rodzin, ale także dla Burmistrz Wolina Ewy 

Grzybowskiej, która zaprosiła szanownych Jubilatów 

na uroczyste wręczenie przyznanych przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej "Medali za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie”. W uroczystości wziął udział również Za-

stępca Burmistrza Wolina Jarosław Mikołajczyk.

Jubileusz obchodziło 5 par małżeńskich:

Państwo Jolanta i Krzysztof Okulscy

Państwo Janina i Edward Krzewiak

Państwo Czesława i Zdzisław Żytniak

Państwo Irena i Zenon Feretyccy

Państwo Zofia i Michał Mikołajczyk

 

Wręczając Jubilatom medale Burmistrz Wolina Ewa 

Grzybowska podziękowała im za trud pracy i wyrze-

czeń dla dobra rodziny, za wszystko, czego dokonali we 

wspólnym życiu, za wytrwałość i za zrozumienie wiel-

kich celów małżeństwa. Jubilaci przyjęli życzenia długich 

i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu, wszel-

kiej pomyślności oraz doczekania kolejnych jubileuszy. 

Miłym akcentem były kwiaty, symboliczny upominek 

oraz pamiątkowe zdjęcia.

 Wszystkim Parom życzymy zdrowia oraz wszel-

kiej pomyślności na kolejne lata.

Nasi dostojni Jubilaci

SPOŁECZEŃSTWO
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Marsz Godności

DZIEŃ SOŁTYSA Wielkie zmagania Viniety Wolin z Pogoń II Śzczecin

Rada Miejska udzieliła absolutorium i wotum zaufania dla  
Burmistrz Wolina

SPOŁECZEŃSTWO



 Kolejne "Pakiety powitalne”  trafiły do nowona-

rodzonych mieszkańców naszej Gminy. Tym razem rado-

ścią rodzicielstwa oraz obecnością przesympatycznych 

pociech podzielili się z nami rodzice Nadziei, Karoliny, Zu-

zanny, Aleksandra i Michała.

 Aby otrzymać " Pakiet powitalny” wystarczy być 

szczęśliwym rodzicem maluszka, który urodził się w roku 

2022, mieszkańcem naszej gminy oraz złożyć w Urzę-

dzie Miejskim w Wolinie poprawnie wypełniony wniosek. 

Wniosek można pobrać ze strony www.gminawolin.pl 

Pakiety Powitalne Gminy Wolin  
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Pożegnanie Burmistrza Usedom Jochena Storrera Druga edycja wydarzenia Wolin na Fali

w zakładce Dla Mieszkańca/Pakiet Powitalny, dzisiaj już 

prezentujemy Państwu jak wygląda "Pakiet Powitalny”.

 Szczegółowych informacji udzieli Państwu Refe-

rat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych 

pod numerem tel. 512 186 878  lub 512 339 035 oraz dro-

gą poczty elektronicznej sekretariat@gminawolin.pl 

SPOŁECZEŃSTWO


