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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce przewodnik po projektach, zrealizowanych dotychczas na obszarze gminy Wolin, Golczewo i Świerzno 
w ramach instrumentu LEADER, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób �zycznych i prawnych działających na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności. Jako bene�cjent Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opracowaliśmy i realizujemy Lokalną  Strategię  
Rozwoju, bierzemy udział w dystrybucji środków unijnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji 
pozarządowych i innych osób prawnych, przedsiębiorców oraz osób �zycznych.  

Naszą misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez aktywizację społeczności lokalnej i promocję obszaru 
wykorzystując lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz wspieranie i upowszechnianie realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wspólnie z bene�cjentami programu LEADER dążymy do osiągnięcia wyznaczonych celów, które zostały zde�niowane w chwili 
rozpoczęcia  działalności. Nasze działania są ukierunkowane na:
Rozwój Kapitału Ludzkiego i Zasobów Społecznych,
Zachowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych,
Rozwój turystyki w oparciu o lokalny potencjał,
Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.
Angażując środki unijne przyczyniamy się do rozwoju naszej „Małej Ojczyzny” i poprawy warunków życia mieszkańców.

Niniejsza publikacja stanowi przegląd wybranych projektów, tzw. dobrych praktyk, w wykorzystaniu środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nią.

Wszystkim bene�cjentom mechanizmu LEADER gratulujemy sukcesu, dziękując jednocześnie za współpracę na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich.
 
                 

LEADER SPOSOBEM NA ZMIANY
DOBRE PRAKTYKI  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
„PARTNERSTWO W ROZWOJU” 

Zarząd
LGD „PARTNERSTWO W ROZWOJU”
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Bene�cjent: Gmina Golczewo
Miejsce operacji: Kłodzino
Całkowity koszt operacji: 10 694,96 zł               
Wysokość wypłaconych środków: 6 086,00 zł

CEL OPERACJI: Zdobycie wiedzy informacyjnej  przeciwdziałającej           
wykluczeniu cyfrowemu.

OPIS PROJEKTU: W ramach projektu zakupiono do świetlicy wiejskiej zestaw
sprzętu: laptop, projektor wizyjny, drukarkę, ekran projekcyjny, telewizor, 
dzięki, któremu  stworzone zostały warunki  na  korzystanie z ogólnie 
dostępnego internetu dla mieszkańców wsi Kłodzino i Drzewica. Inwestycja     
w nowe technologie pozwala wyrównywać szanse rozwojowe społeczności 
wiejskiej, przyczyniając się tym samym do poprawy ich  jakości życia.

Bene�cjent: Muzeum regionalne im. Andrzeja  Kaubego w Wolinie
Miejsce operacji: Wolin, ul. Zamkowa 24
Całkowity koszt operacji: 39 157,25 zł
Wysokość wypłaconych środków: 23 061,73 zł

CEL OPERACJI: Promocja wśród ludności lokalnej oraz turystów dziedzictwa 
kulturowego i historycznego regionu.

OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji projektu odrestaurowano 24 gabloty muzealne,  
zakupiono 8 sztuk nowych, sprzęt notebook, drukarkę oraz zainstalowano nowy system 
oświetlenia. Dzięki zakupionym gablotom powiększyła się powierzchnia ekspozycyjna 
dla eksponatów muzealnych, stworzone zostały warunki na organizowanie wystaw 
historycznych i tematycznych. Zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny 
umożliwia przygotowywanie prezentacji  i drukowanie materiałów promocyjnych. 

MAŁE PROJEKTY
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁODZINIE W SPRZĘT 
MULTIMEDIALNY I INTERNETOWY 
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MAŁE PROJEKTY
RENOWACJA ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA
NA POTRZEBY MUZEUM REGIONALNEGO IM. ANDRZEJA  KAUBEGO  W WOLINIE



MAŁE PROJEKTY
URZĄDZENIE  OGÓLNODOSTĘPNEJ STREFY REKREACJI
SPORTOWEJ W WOLINIE- ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH

Bene�cjent: Gmina Wolin
Miejsce operacji: Wolin ul. Spokojna 1
Całkowity koszt operacji: 40 171,80 zł
Wysokość wypłaconych środków:  22 862,00 zł

CEL OPERACJI: Zwiększenie dostępu do miejsc rekreacji oraz 
podniesienie liczby osób aktywnie spędzających czas wolny 
na świeżym powietrzu, poprzez urządzenie ogólnodostępnej 
strefy rekreacji sportowej w Wolinie jako strefy �zycznej 
aktywności. 

OPIS PROJEKTU: Realizacja operacji obejmowała przygo-
towanie nawierzchni placu, zakupiono urządzenia                       
rekreacyjne: orbitrek, biegacz, twister- wahadło, drabinkę                         
z drążkiem, pociąg do nóg, zestaw rekreacyjny ławka,          
prostownik pleców, zestaw rekreacyjny wyciąg górny, 
wyciąganie siedząc oraz ogrodzono plac siłowni.  Inwestycja 
zwiększyła ofertę rekreacyjno-sportową dla mieszkańców 
stwarzając warunki do promowania zdrowego stylu życia, 
aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu 
bez względu na porę roku.
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MAŁE PROJEKTY
OPRACOWANIE I WYDANIE MAP TURYSTYCZNYCH ORAZ PRZEWODNIKA
TURYSTYCZNEGO DLA MIASTA I GMINY WOLIN

Bene�cjent: Gmina Wolin
Miejsce operacji: Wolin ul. Zamkowa 23
Całkowity koszt operacji: 32 500,00 zł
Wysokość wypłaconych środków:  21 666,66 zł

CEL OPERACJI: Promocja walorów przyrodniczych oraz 
kulturowych miasta i Gminy Wolin, dotarcie z ofertą do 
szerszego grona odbiorców, poprzez  opracowanie  i wydanie  
map turystycznych oraz przewodnika turystycznego dla 
miasta Wolina oraz obszaru wiejskiego Gminy Wolin.

OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji  operacji  opracowano        
i wydano mini mapę turystyczną z planem miasta Wolina 5 tyś. 
sztuk, mapę turystyczną z zabytkami i szlakami turystycznymi 
Gminy Wolin 5 tyś. sztuk,  informator turystyczny opisujący 
walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Gminy Wolin         
1 tyś. sztuk. Wszystkie materiały promocyjne wydane zostały        
z tłumaczeniem na język niemiecki.
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Bene�cjent: Ośrodek Kultury Gminy Wolin
Miejsce operacji: Troszyn, Dargobądz, Wisełka
Całkowity koszt operacji: 28 025,55 zł
Wysokość wypłaconych środków:  18 228,00 zł

CEL OPERACJI: Podniesienie standardu wiejskich placówek kultury.

OPIS PROJEKTU:  
Wiejskie ośrodki kultury doposażone zostały w niezbędne meble:  stoły           
sztuk - 35, krzesła sztuk - 140, usprawniając  na terenach wiejskich                 
funkcjonowanie ognisk kultury poprzez stworzenie warunków do                         
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz realizowaniu zadań 
statutowych dla większej liczby odbiorców.

Bene�cjent: Ośrodek Kultury Gminy Wolin
Miejsce operacji: Wolin ul. Zamkowa 23
Całkowity koszt operacji:  37 866,78 zł
Wysokość wypłaconych środków:  24 628,80 zł

CEL OPERACJI:  Podniesienie standardu instytucji kultury, w tym placówek wiejskich, 
aktywizacja społeczności lokalnych w ramach organizowanych przedsięwzięć                           
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym.

OPIS PROJEKTU:  W ramach wsparcia �nansowego Ośrodek Kultury Gminy Wolin 
zakupił zestaw sprzętu nagłaśniającego. Zakup sprzętu zwiększył atrakcyjność Ośrodka
kultury w Wolinie i podległych placówek wiejskich w Troszynie, Dargobądzu
i Wisełce.
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MAŁE PROJEKTY
DOPOSAŻENIE OŚRODKA KULTURY GMINY WOLIN W ZESTAW
SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO WRAZ Z ZESTAWEM MIKROFONÓW

MAŁE PROJEKTY
DOPOSAŻENIE W KRZESŁA I STOŁY WIEJSKICH OŚRODKÓW KULTURY W TROSZYNIE,
DARGOBĄDZU I WISEŁCE 



MAŁE PROJEKTY
UTWORZENIE ŚCIEŻKI HISTORYCZNO- DYDAKTYCZNEJ PO MIEŚCIE WOLIN

Bene�cjent: Muzeum  Regionalne im. Andrzeja Kaubego 
w Wolinie
Miejsce operacji: Wolin ul. Zamkowa 24
Całkowity koszt operacji:  43 050,00 zł
Wysokość wypłaconych środków:  24 500,00 zł

CEL OPERACJI: Zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego w ramach utworzonej ścieżki 
dydaktyczno-historycznej po mieście Wolin.

OPIS PROJEKTU:  
W ramach operacji  przygotowano  projekt, wykonano              
i zamontowano 12 sztuk tablic wizualizacyjnych 
promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne. 
Wszystkie tablice zawierają opisy obiektów zabytkowych         
i objętych ewidencją zabytków wraz z oryginalnymi 
rysunkami.
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Bene�cjent: Gmina Świerzno
Miejsce realizacji: Świerzno
Całkowity koszt operacji: 43 911,00 zł
Wysokość wypłaconych środków: 24.949,70 zł

CEL OPERACJI: Integracja mieszkańców obszaru LGD, 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych, podniesienie jakości 
życia na obszarach wiejskich.

OPIS PROJEKTU: Gmina Świerzno zrealizowała imprezę 
kulturalno-rekreacyjną pn. Festyn Świerznowski  „Powitanie 
lata”. Festyn stworzył warunki  do promocji istniejących                
i funkcjonujących podmiotów na obszarze LGD.                   
Przedstawiciele KGW, lokalne stowarzyszenia, rzemieślnicy, 
rolnicy prezentowali podczas festynu produkty ze swoich 
gospodarstw rolnych, produkty kulinarne oraz 
rękodzielnicze. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane 
zostały występy estradowe, przeprowadzono konkurencje 
sportowe z atrakcyjnymi nagrodami i upominkami.

MAŁE PROJEKTY
IMPREZA KULTURALNO-REKREACYJNA W ŚWIERZNIE
PN. FESTYN ŚWIERZNOWSKI „POWITANIE LATA”
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MAŁE PROJEKTY
„STUCHOWO NA SPORTOWO”
– FESTYN SPORTOWO- REKREACYJNY W STUCHOWIE, GM. ŚWIERZNO

Bene�cjent: Gmina Świerzno
Miejsce operacji: Stuchowo
Całkowity koszt operacji: 25.338,00 zł
Wysokość wypłaconych środków: 14.419,00 zł

CEL OPERACJI: Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich 
obszaru działania LGD poprzez sportową aktywizację 
mieszkańców, propagowanie aktywnego wypoczynku jako 
zdrowego stylu życia. 

OPIS PROJEKTU: W celu propagowania zdrowego,                
aktywnego trybu życia Gmina Świerzno przygotowała              
i przeprowadziła festyn sportowo-rekreacyjny w Stuchowie. 
W ramach projektu rozegrane zostały turnieje piłki nożnej, 
piłki siatkowej oraz zaprezentowane zostały zespoły 
artystyczne. 

9



Bene�cjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wolinie
Miejsce operacji: Wolin ul. Zamkowa 21
Całkowity koszt operacji: 26 365,79 zł
Wysokość wypłaconych środków: 18 456,05 zł

CEL OPERACJI: Poprawa standardu i funkcjonalności miejsca spotkań dla 
potrzeb organizowania różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, 
społecznych przez mieszkańców i dla mieszkańców Gminy Wolin.

OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji operacji  wymienione  zostały okna w 
ilości 12 sztuk wraz z parapetami. Nastąpiła poprawa standardu                                    
i funkcjonalności miejsca do organizowania imprez okolicznościowych w celu 
pielęgnowania lokalnej tradycji  oraz przeprowadzania różnorodnych szkoleń 
podnoszących kompetencje wśród społeczności lokalnej.

Bene�cjent: Gmina Wolin
Miejsce operacji: Chynowo, Wisełka
Całkowity koszt operacji: 25 165,80 zł
Wysokość wypłaconych środków: 14 322,00 zł

CEL OPERACJI: Pobudzenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży  oraz 
promocję zdrowego stylu życia, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty stref                       
rekreacyjnych na obszarach wiejskich Gminy Wolin.

OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji operacji zakupione zostały komplety urządzeń: 
huśtawka metalowa podwójna, huśtawka ważka metalowa, zabawka-bujak na 
sprężynie, drabinka drewniana krzyżakowa, drabinka drewniana pozioma, ławka 
parkowa, zjeżdżalnia. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia 
bezpieczeństwa bawiących się dzieci, powstania miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców oraz turystów.

MAŁE PROJEKTY
REMONT SALI SPOTKAŃ WRAZ Z ZAPLECZEM BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W WOLINIE
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MAŁE PROJEKTY
ZAKUP I MONTAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWO-SPRAWNOŚCIOWYCH DO WYPOSAŻENIA STREF
REKREACJI  W MIEJSCOWOŚCI CHYNOWO I WISEŁKA W GMINIE WOLIN



MAŁE PROJEKTY
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH
SKOSZEWO, ZAGÓRZE, KODRĄB I MOKRZYCA MAŁA W GMINIE WOLIN

Bene�cjent: Gmina Wolin
Miejsce operacji: Skoszewo, Zagórze, Kodrąb, Mokrzyca Mała
Całkowity koszt operacji: 17 340,00 zł
Wysokość wypłaconych środków: 9 868,29 zł

CEL OPERACJI: Stworzenie warunków do wypełniania przez 
świetlice wiejskie ich podstawowych funkcji społeczno-               
kulturalnych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. 
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

OPIS PROJEKTU: W ramach projektu wiejskie świetlice 
wyposażone zostały w komplet mebli:
krzesła sztuk - 32,
stoły sztuk - 8,
szafę  sztuk - 1,
regał sztuk - 1,
wieszak sztuk - 1.
Wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt stworzyło                
odpowiednie warunki na miejsce spotkań dzieci, młodzieży             
i dorosłych, jako kulturalne centrum  miejscowości  pozwalające 
na rozwój różnych form aktywności oraz integrację  społeczności 
lokalnej.
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Bene�cjent: Ośrodek Kultury Gminy Wolin
Miejsce operacji: Wolin ul. Zamkowa 23
Całkowity koszt operacji: 35 040,00 zł
Wysokość wypłaconych środków:  22 957,21 zł

CEL OPERACJI:  Poprawa jakości życia mieszkańców małych 
miasteczek i obszarów wiejskich poprzez stworzenie warunków 
do aktywnego udziału w kulturze i zwiększenie dostępności do 
kultury i sztuki. Aktywizacja i integracja  lokalnego środowiska 
gminy Wolin.

OPIS PROJEKTU:  Ośrodek Kultury Gminy Wolin przygotował 
bogaty program artystyczny o charakterze interdyscyplinarnym 
(warsztaty, spotkania  z aktorami i twórcami spektakli ) 4  dni 
otwarte  kultury i sztuki dla społeczności lokalnej  dla 
mieszkańców Wolina oraz  terenów wiejskich  Gminy Wolin          
w okresie od 7 maja  do 10 maja 2014r. Osoby zamieszkujące 
obszary wiejskie Gminy Wolin  dowożono do  centrum  kultury 
środkami  transportu w ramach kosztów projektu.  
Artyści „WOLIŃSKIEJ WIOSNY MONODRAMU”- 
Jacek Poniedziałek w spektaklu „WRAKI” według Neila LaBute’a 
w reż. Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej. 
Janusz Stolarski – legenda polskiego teatru alternatywnego,        
w monodramie „ZEMSTA CZERWONYCH BUCIKÓW” według 
Philipa Dimitri Galasa, przekład i reżyseria- Sławomir Michał 
Chwastowski,
Zespół „CHORZY” – laureaci wielu prestiżowych nagród,  w tym 
zdobywcy Grand Prix Festiwalu Korowód 2012 w Krakowie, 
DANIEL STRZELCZYK - lokalny artysta, autor wystawy                
„TEA-TRYK”, wykonawca wielkogabarytowego obrazu,             
wykonanego na „żywo” pt. „WYSPA”,
TOMASZ KUBIK - autor aranżacji do   „TEATRU OBRAZU”                         
- malarstwa na „żywo”, 
Wolińska Orkiestra Bębniarska pod kier. Tomka Kubika, 
CHÓR JULIN pod kier. Józefa Romanowskiego, 
Jarosław Mielcacek – gitara, 
ORIENT BLUES – EXPRES -Szymon Porowski – trąbka, 
Walery Burianienko – saksofon.

MAŁE PROJEKTY
WOLIŃSKA WIOSNA MONODRAMU
-  organizacja spektakli, wystaw,  warsztatów wokalnych, aktorskich, koncertów – „teatr obrazu”
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MAŁE PROJEKTY
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLIC WIEJSKICH 
W MIEJSCOWOŚCI DOMYSŁÓW, SIEROSŁAW I UNIN W GMINIE WOLIN

Bene�cjent: Gmina Wolin
Miejsce operacji: Domysłów, Sierosław, Unin
Całkowity koszt operacji:  13 005,00 zł
Wysokość wypłaconych środków: 7 401,21 zł

CEL OPERACJI: Stworzenie warunków do wypełniania 
przez świetlice wiejskie ich podstawowych funkcji 
społeczno-kulturalnych poprzez zakup niezbędnego 
wyposażenia. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji operacji świetlice 
zostały wyposażone w komplet mebli:
krzesła sztuk - 32,
stoły sztuk - 8,
szafę  sztuk - 1,
regał sztuk - 1,
wieszak sztuk  - 1.
Nastąpiła poprawa standardów funkcjonowania świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Wolin zachęcając mieszkańców 
do wspólnego spędzania czasu realizując przedsięwzięcia 
kulturalne na rzecz lokalnego środowiska.
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Bene�cjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Jatkach
Miejsce realizacji: Jatki, Gmina Świerzno
Całkowity koszt operacji: 57.000,00 zł
Wysokość wypłaconych środków: 30.076,48 zł

CEL OPERACJI: Integracja mieszkańców obszaru LGD,    
zaspokojenie potrzeb kulturalnych, podniesienie jakości życia 
na obszarach wiejskich.

OPIS PROJEKTU: Prace remontowe polegały na wymianie 
okien drewnianych na PCV (4 sztuki), wymianie instalacji 
elektrycznej, wymianie drzwi wewnętrznych  (2 sztuki), drzwi 
zewnętrznych (sztuk-1 ), naprawie schodów zewnętrznych, 
wykonaniu chodnika oraz parkingu przy budynku świetlicy.      
W ramach realizacji projektu podniesiony został standard 
świetlicy wiejskiej jako bazy do aktywnego działania w zakresie 
organizacji życia kulturalnego. Nastąpiła poprawa wizerunku        
i estetyki miejscowości.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JATKACH Z CHODNIKIEM I PARKINGIEM 
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Bene�cjent: Gmina Wolin 
Miejsce realizacji: Kodrąbek, Mokrzyca Mała, Łuskowo, 
Skoszewo, Rzeczyn, Wiejkowo
Całkowity koszt operacji: 312 223,62 zł
Wysokość wypłaconych środków: 159 034,00  zł

CEL OPERACJI: Zwiększenie dostępu do miejsc rekreacji oraz 
podniesienie liczby osób dzieci i młodzieży aktywnie 
spędzających wolny czas na świeżym powietrzu, poprzez 
budowę placów zabaw jako strefy �zycznej aktywności. 
Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich.

OPIS PROJEKTU: Inwestycja polegała na przygotowaniu   
nawierzchni, zakupieniu urządzeń zabawowych i ogrodzeniu 
wszystkich placów zabaw. W wyniku realizacji operacji 
zwiększył się  dostęp do miejsc rekreacji  umożliwiających 
aktywne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI
BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH KODRĄBEK,
MOKRZYCA MAŁA, ŁUSKOWO, SKOSZEWO, RZECZYN, WIEJKOWO



Bene�cjent: Gmina Świerzno
Miejsce operacji:  Sulikowo, Gostyń, Gostyniec, Stuchowo, 
Ciesław, Krzepocin, Chomino, Jatki, Kępica.
Całkowity koszt operacji: 87 900,02 zł
Wysokość wypłaconych środków:  42 423,00 zł

CEL OPERACJI:  Poprawa warunków bezpiecznej rekreacji             
i wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze LSR. 

OPIS PROJEKTU: W ramach realizacji projektu ogrodzono 
place zabaw i zamontowano tablice informacyjne.  

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
OGRODZENIE PLACÓW ZABAW WRAZ Z DOPOSAŻENIEM NA TERENIE GMINY ŚWIERZNO 
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Bene�cjent: Gmina Wolin
Miejsce operacji: Wolin 
Całkowity koszt operacji: 99 038,62  zł
Wysokość wypłaconych środków:  64 415,00  zł

CEL OPERACJI: Zwiększenie dostępu do miejsc rekreacji oraz podniesienie liczby 
osób (dzieci i młodzieży) aktywnie spędzających czas wolny na świeżym powietrzu 
poprzez budowę placów zabaw, jako strefy aktywności �zycznej.

OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji operacji przygotowana została nawierzchnia, 
zakupiono  urządzenia: bujak sprężynowy, karuzelę tarczową, podwójną huśtawkę 
metalową,  zestaw zabawowy pajęczyna, kolejkę linową metalową,  zestaw                   
zabawowy wielofunkcyjny, grę kółko i krzyżyk, ogrodzono plac zabaw. W efekcie 
dzięki realizacji operacji rozszerzono strefę  �zycznej aktywności skierowaną  do 
dzieci i młodzieży, stwarzając warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego na 
świeżym powietrzu.

Bene�cjent: Gmina Wolin
Miejsce operacji: Wisełka, Siniechowo, Strzegowo, Dobropole, Kołczewo, 
Laska, Recław, Wolin, Zastań.
Całkowity koszt operacji: 90 528,00 zł
Wysokość wypłaconych środków: 45 975,00 zł

CEL OPERACJI: Zwiększenie liczby turystów odwiedzających gminę Wolin, 
poprzez uzupełnienie infrastruktury turystycznej, przez zakup 9 witaczy 
promujących walory turystyczne gminy.

OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji  operacji uzupełniono istniejącą 
infrastrukturę turystyczną: zaprojektowano,  zakupiono i zamontowano 9 sztuk 
witaczy w miejscowościach: Wisełka, Siniechowo, Strzegowo, Dobropole, 
Kołczewo, Laska, Recław, Wolin, Zastań. Operacja  przyczyniła się do znacznej 
promocji  miasta  i okolic  zachęcając  turystów do odwiedzenia atrakcyjnego 
turystycznie i historycznie obszaru Gminy Wolin.
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI
BUDOWA PLACU ZABAW W WOLINIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
ZAKUP I MONTAŻ WITACZY PROMUJĄCYCH WALORY TURYSTYCZNE GMINY WOLIN



Bene�cjent: Gmina Wolin
Miejsce operacji: Dobropole
Całkowity koszt operacji: 573 874,26 zł
Wysokość wypłaconych środków: 184 835,00 zł

CEL OPERACJI: Stworzenie miejsca dla integracji                          
i kulturowej aktywności mieszkańców Dobropola.

OPIS PROJEKTU: W ramach inwestycji powstała świetlica 
wiejska wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. 

Bene�cjent: Gmina Golczewo
Miejsce operacji: Niemica
Całkowity koszt operacji: 134 037,69 zł
Wysokość wypłaconych środków:  56 111,00 zł

CEL OPERACJI: Stworzenie miejsca dla integracji i kulturowej aktywności 
mieszkańców Niemicy.

OPIS PROJEKTU: W ramach inwestycji dokonano generalnego remontu 
świetlicy wiejskiej  podnosząc jej standardy lokalowe, umożliwiające 
pełnienie jej funkcji rekreacyjnych, sortowych i społeczno-kulturalnych 
dla lokalnej społeczności.
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEMICY

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI DOBROPOLE



RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
ZAKUP URZĄDZEŃ DO PIELĘGNACJI ZIELENI

Bene�cjent: Anna Magrian-Kłosowska
Miejsce operacji: Wolin
Całkowity koszt operacji: 58 867,00 zł
Wysokość wypłaconych środków:  23 928,50 zł

CEL OPERACJI:  Wprowadzenie do gospodarstwa rolnego 
dodatkowego źródła dochodu w wyniku uruchomienia 
działalności gospodarczej w celu świadczenia usług 
związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.

OPIS PROJEKTU: W ramach projektu bene�cjent dokonał 
zakupu urządzeń do pielęgnacji zieleni: traktorek ogrodniczy 
sztuk 1, 
pilarkę spalinową sztuk 3, 
wykaszarkę spalinową sztuk 5,
kosiarkę spalinową sztuk 2, 
nożyce do żywopłotu sztuk 1, 
pilarkę na wysięgniku sztuk 1,
kosiarkę bijakową sztuk 1.
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LOKALNA  GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU”

ul. Świerczewskiego 4a

72-510 Wolin, tel. 91 88 123 55, 607 221 889

e-mail: biuro@partnerstwowrozwoju.pl

e-mail: koordynator@partnerstwowrozwoju.pl

www.partnerstwowrozwoju.pl


