Egzemplarz bezpłatny

Miesięcznik Gminy Postomino

Szept
nr 231
Postomina

WYDARZENIA

INFORMACJE

HISTORIA

K U LT U R A

TURYSTYKA

SPORT

ROZRYWKA

ISSN 1429-6578

www.postomino.pl
www.postomino.pl/szept

Rok XX
kwiecień

2009

W TYM NUMERZE:

Budżet gminy
Budżet gminy za 2008 rok.
Sprawozdanie opisowe oraz wieloletni
program inwestycyjny.
strona 3 i 4

Konkurs
Najpiękniejsza wieś i posesja.
Rusza konkurs – nagrody czekają.
strona 6

Festiwal Kulturalny
II Polsko-Niemiecki Festiwal
Kulturalny.Sukces organizacyjny
i artystyczny.
strona 9

Wielkanocy
pogodnej i pełnej nadziei,
dni w kręgu rodzinnym,
w atmosferze wiosennego ciepła
życzy Wójt i Rada Gminy Postomino.

Dzień Sołtysa
11 marca br. (Dzień Sołtysa) odbyła
się doroczna narada sołtysów. Janusz
Bojkowski, wójt gminy uhonorował

wszystkich, bez względu na płeć,
czerwoną różą, złożył życzenia dalszej
chęci do społecznej działalności na rzecz
lokalnych społeczności, aby w gminie
działo się dobrze.

Rozmawiano o sołeckich i gminnych
bolączkach i kłopotach, o sposobach
i terminach
ich rozwiązywania,
o zadaniach wykonanych w 2008 roku
i zamierzeniach na najbliższe lata.

Piłka nożna
Gminne współzawodnictwo
sołectw – 2009. Halowa piłka nożna.
strona 13

Rajd
Rajdy rowerowe już ruszyły razem z wiosną.
strona 16

2x brąz Andrzeja
Andrzej Ugorski, trener
i wychowawca młodych adeptów
tenisa stołowego UKS „Czarni”
Pieszcz, uznany trenerem 2008 roku
w naszej gminie, zdobył brązowy
medal w Drużynowych

Mistrzostwach Polski w tenisie
stołowym osób niepełnosprawnych,
rozegranych w Radomiu, występując
w barwach STARTu Gdańsk.
Natomiast w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski, rozegranych

Zwycięskie Łącko
Drużyna sołectwa Łącko została niespodziewanie, ale
zasłużenie zwycięzcą tegorocznego turnieju piłki nożnej
rozegranego w ramach Współzawodnictwa Sołectw – 2009 .
Więcej na stronie 13

w Kaliszu, wywalczył też brązowy
medal w grze deblowej (w parze
z Ernestem Garbiernikiem).

2x srebro Jakuba
W Bornym Sulinowie
rozegrano Mistrzostwa
Województwa Zachodniopomorskiego w tenisie stołowym
w kategorii młodzików. Srebrny
medal w singlu zdobył Jakub
Leśniewski (UKS "Czarni"
Pieszcz). Drugie srebro Jakub
zdobył w grze deblowej. Srebrny
medal dał Jakubowi awans do
półfinału Pucharu Polski.
Serdecznie gratulujemy.

Grzegorz najlepszy

Wyłoniono 10 najlepszych biegaczy naszej gminy – Grand Prix -2008 (drugi z prawej
Grzegorz Antosik – zwycięzca tej całorocznej rywalizacji).
więcej na stronie 7
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Co uradza gminna władza
Na sesji odbytej 30 marca 2009
roku radni podjęli uchwały
w następujących sprawach:
>> wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowych w m.
Jarosławiec na rzecz właścicieli
sąsiednich nieruchomości
z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania,
>> wyrażenia zgody na wydzierżawienie
na okres powyżej 3 lat
nieruchomości gruntowych w m.
Kanin, Królewo, Złakowo, Postomino
i Pieszcz na rzecz dotychczasowych
dzierżawców,
>> wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej w obrębie
geodezyjnym Chudaczewo – jest
niezbędne w związku z remontem
drogi Królewo-Chudaczewo,
>> przejęcia od Powiatu Sławieńskiego
zadań z zakresu utrzymania
i ochrony części drogi powiatowej nr
0538 Z (na odcinku od m. Królewo do
Chudaczewa w związku z zamiarem
przystąpienia do jej remontu.
Uzyskanie tytułu prawnego do
władania przedmiotową
nieruchomością jest niezbędne do

czasu nabycia gruntów
wchodzących w skład pasa
drogowego),
>> regulaminu określającego wysokość
dodatków
i innych składników
wynagrodzenia
nauczycieli oraz
szczegółowych
warunków
ich
przyznawania, a także
w y s o k o ś ć ,
szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego,
>> zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości
Rusinowo na lata
2009-2015 (istotą
realizacji zadań jest
pobudzenie aktywności środowisk
lokalnych oraz
stymulowanie
współpracy na rzecz rozwoju
i promocji wartości związanych
z miejscową specyfiką społeczną
i kulturową, a zakładane cele

przewidują wzrost znaczenia wsi
jako lokalnego ośrodka
rozwoju
kultury, edukacji, sportu i rekreacji),
>> powołania Pełnomocnika ds.
realizacji projektu pn. „Budowa sieci
k a n a l i z a c j i
s a n i t a r n e j
i wodociągowej dla
miejscowości
Łącko” w ramach
P r o g r a m u
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko –
Janusz Bojkowski,
wójt gminy,
>> zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
D o k o n a n o
zwiększenia
d o c h o d ó w
i wydatków oraz ich
przeniesień (m.in.
budowa remizy
w Rusinowie,
realizacja projektu pn. Regionalna
Platforma Cyfrowa Dorzecza
Wieprzy i Grabowej, budowa boiska
ORLIK w m. Pieszcz). Po

Konkursy i granty
Fundacja Wspomagania
Wsi ogłasza kolejną edycję
konkursu „Pożyteczne
wakacje 09” pod hasłem
„Nasza wieś najpiękniejsza”
dla organizacji, które
przygotują projekty
zorganizowania letnich
wakacji dla dzieci i młodzieży
ze wsi i miasteczek do 6.000
mieszkańców. Najciekawsze
i najlepiej przygotowane
projekty zostaną nagrodzone
dotacjami na ich realizację
w wysokości do 3.000,00 zł.
Celem konkursu jest
umożliwienie dzieciom,
młodzieży, które zostają na
czas wakacji w swoich
domach, spędzenia tego
czasu w swojej społeczności
w sposób pożyteczny dla
siebie i innych. Oczekujemy
projektów, które oprócz
zorganizowania wypoczynku
wakacyjnego będą
przewidywały wykonanie prac
mających na celu
podniesienie estetyki wsi jak
też jej najbliższego otoczenia.
O dotację w konkursie mogą
występować organizacje
lokalne: stowarzyszenia,
towarzystwa, fundacje, koła
gospodyń wiejskich,
ochotnicze straże pożarne,
sołectwa i rady sołeckie oraz
świetlice i kluby wiejskie,
parafie i koła Caritasu
działające przy parafii, kluby
sportowe z wyłączeniem
uczniowskich klubów
sportowych, a także grupy
n i e f o r m a l n e m ł o d z i e ż y,
realizujące projekt
w miejscowościach nie
będących siedzibą gminy.
Wymienione organizacje nie
muszą posiadać własnego
konta bankowego.

Przygotowanie wnioski
należy przesłać do Fundacji
Wspomagania Wsi do dnia 30
kwietnia 2009 roku.
Dodatkowych wyjaśnień
dotyczących konkursu
udzielają Jolanta Plater i Jan
Leopold pod numerem (22)
636 25 71 – 75 Zapytania
można wysyłać również na
adresy e-mailowe:
jplater@fww.org.pl,
jleopold@fww.org.pl
Fundacja „Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej” realizuje program
wspierania aktywności
lokalnej na terenach wiejskich
pn.: RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ. W ramach
programu przyznawane są
granty w następujących
dziedzinach:
- zachowanie oraz rozwój
i wykorzystanie lokalnego
potencjału rozwojowego
w zakresie szeroko
rozumianej kultury, w tym
zwłaszcza z uwzględnieniem
dziedzictwa historycznego
regionu, dla wspomagania
lokalnej aktywności
społeczno – zawodowej,
integracji społecznej,
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej (inwestycyjnej)
regionu,
- szeroko pojęta
działalność oświatowa, ze
s z c z e g ó l n y m
u w z g l ę d n i e n i e m
przedsięwzięć w zakresie
wykorzystania i użytkowania
nowoczesnych urządzeń
i technologii (internet,
telefonia cyfrowa, komputery,
itp.), wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz
zagospodarowania ich czasu

Laur
wolnego poprzez udział
w zajęciach edukacyjnych.
- szeroko rozumiana
działalność w zakresie
ochrony i promocji zdrowia,
w tym zwłaszcza w zakresie
promocji zdrowego trybu
życia i aktywności ruchowej,
profilaktyki zdrowotnej,
a także działań na rzecz
rehabilitacji oraz opieki nad
osobami niepełnosprawnymi.
W ramach programu
mogą być finansowane
wydatki związane m.in. z:
- zakupem materiałów do
przeprowadzenia szkoleń,
pokazów, demonstracji itp,
- zakupem nagród
w konkursach i festynach
organizowanych w ramach
projektów,
- zakupem i/lub
w y k o n a n i e m s t r o j ó w,
instrumentów muzycznych
lub innych elementów
związanych z realizacją
projektów,
- przystosowaniem
obiektów do prowadzenia
działalności wynikającej
z realizowanych projektów
(np. drobne remonty),
włącznie z zakupem
wyposażenia w zakresie
wynikającym bezpośrednio
z projektu,
- zwrotem kosztów
prelegentów i instruktorów.
Szczegółowe informacje
o programie znajdują się na
stronie www.efrwp.com.pl
Aleksandra Kurek

bezpieczeństwa
Nasza gmina zgłosiła
akces do tegorocznego
konkursu ph. Laur
bezpieczeństwa, który jest
organizowany przez
Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego,
Komendę Wojewódzką Policji
i Fundację „Razem
Bezpieczniej”. Wszystkie
realizowane programy mają
na celu stałe podnoszenie
poczucia bezpieczeństwa
oraz likwidowanie zjawisk
natury kryminalnej. Potrzeba
bycia bezpiecznym jest jedną
z najważniejszych potrzeb
człowieka. – Do konkursu
zgłaszamy swoje programy
gminne realizowane przez
Straż Gminną, Policję,
Ratowników WOPR, OSP,
szkoły – powiedział Jarosław
Kwiatek, komendant Straży
Gminnej – wszystko to, co
robimy dla poprawy
bezpieczeństwa w szkołach,
nad wodami, w ciągu sezonu
letniego, czyli dla uczniów,
wczasowiczów
i mieszkańców naszej gminy.

dokonanych zmianach budżet gminy
zamyka się kwotą 26.464.918 zł po
stronie dochodów, kwotą 31.702.888
zł po stronie wydatków, a deficyt
w kwocie 5.237.970 zł. pokryty
zostanie
pożyczkami
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i kredytami inwestycyjnymi,
>> zmiany uchwały własnej w sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na sfinansowanie budowy
stacji uzdatniania wody i sieci
wodociągowej w miejscowościach
Mazów – Chudaczewo,
>> zmiany uchwały własnej w sprawie
zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie budowy ulicy
Uzdrowiskowej w Jarosławcu,
>> zmiany uchwały własnej w sprawie
zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie modernizacji domu
kultury w Postominie.
Sza

Urząd
XXI wieku
Gmina Postomino wraz
z pozostałymi gminami z powiatu oraz
miastem Sławno przystąpiła do
wspólnego projektu pn. “Regionalna
Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy
i Grabowej”, który został rozpoczęty
jeszcze w roku 2005. ZPORR dopiero
teraz przesłał informację, że projekt
dostanie dofinansowanie (75% wartości
całego projektu).
W ramach tego projektu nasza
gmina dostanie dofinansowanie
w wysokości 334.661,25 zł, które będzie
przeznaczone na zakup nowego sprzętu
dla urzędu gminy. Zostanie zakupionych
między innymi 27 zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, nowe serwery,
urządzenia zabezpieczające sieć, kioski
internetowe (PIAP’y). Zostanie
wykonana nowa strona dla gminy oraz
witryna łącząca strony internetowe
(w tym e-urzędy i BIP’y) wszystkich gmin
z powiatu sławieńskiego i miasta
Sławno. Wszystko to ma na celu
usprawnienie kontaktu obywatela
z urzędami oraz poprawienie jakości
usług. Wartość całego projektu dla
gminy Postomino wynosi 446.215,00 zł.
Cały projekt ma się zakończyć do końca
czerwca 2009.
Jerry

„Schetynówka”
w Jarosławcu
Słupskiemu Przedsiębiorstwu Dróg
i Mostów, zwycięzcy rozpisanego
przetargu, przekazano teren budowy
ulicy Uzdrowiskowej w Jarosławcu,
w y k o n y w a n e j w r a m a c h t z w.
schetynówek, czyli zadań w połowie
finansowanych z rządowego programu.
Przewidywany termin zakończenia prac
to 15 czerwca br.
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Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2008 rok
Budżet gminy w 2008 roku
zamknął się po stronie dochodów
kwota 25.906.606,73 zł., z czego
dotacje na zadania zlecone gminie
wyniosły 3.107.355,72 zł.
Planowane dochody w 2008 roku
zostały wykonane w 96,3% i wzrosły
w stosunku do uchwały budżetowej
o 14,9%.
Plan dochodów budżetu gminy
na 2008 rok był w ciągu roku 15 razy
zmieniany, głównie z tytułu uzyskania
środków pozabudżetowych na
realizację własnych zadań
budżetowych i inwestycji własnych
gminy oraz uzyskania dotacji z budżetu
państwa na realizacje zadań własnych
bieżących i zadań zleconych gminie
ustawami.
Struktura uzyskanych dochodów
gminy w 2008 roku ukształtowała się
następująco:
1) dochody własne stanowią
53,3% ogółu dochodów i wynoszą
13.815.460,44 zł w tym:
- podatek rolny 1.020.402,41, co
stanowi 3,9 % ogółu dochodów
- podatek od nieruchomości
5.819.559,61, co stanowi 22,5% ogółu
dochodów
- podatek leśny 100.396,98, co stanowi
0,4% ogółu dochodów
- podatek od środ. transportowych
33.498,70, co stanowi 0,1% ogółu
dochodów
- podatek od spad.i darowizn oraz od
działalności gospodarczej 66.531,24,
co stanowi 0,3% ogółu dochodów
- podatek od czynności cywilnoprawnych 301.874,60 co stanowi 1,2%
ogółu dochodów
- wpływy z opłaty produktowej
6.231,31
- wpływy z opłat lokalnych 744.118,74,
co stanowi 2,9% ogółu dochodów
- wpływy z opłaty skarbowej 44.041,56,
co stanowi 0,2% ogółu dochodów
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
14.250,60 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie
wieczyste i przekształcenie prawa
użytk. wieczyst. 232.333,25, co
stanowi 0,9% ogółu dochodów
- wpływy z różnych opłat w tym
adiacenckiej i planistycznej
707.927,28, co stanowi 2,7% ogółu
dochodów
- wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu 185.763,94, co
stanowi 0,7% ogółu dochodów
- wpływy z usług różnych 516.507,75,
co stanowi 2,0% ogółu dochodów
- wpływy z różnych dochodów
47.457,63, co stanowi 0,2% ogółu
dochodów
- wpływy z najmu i dzierżawy
114.233,91, co stanowi 0,4% ogółu
dochodów
- wpływy z grzywien i mandatów
41.335,32, co stanowi 0,2% ogółu
dochodów
- wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat podatków i opłat lokalnych
131.192,19, co stanowi 0,5% ogółu
dochodów
- wpływy z odsetek od środków na
rachunkach bankowych 62.469,88, co
stanowi 0,2% ogółu dochodów
- dochody JST związane z realizacją
zadań zleconych ustawami 12.121,85
co stanowi 0,1% ogółu dochodów
- otrzymane darowizny pieniężne
72.053,50, co stanowi 0,3% ogółu
dochodów
- wpłaty z tytułu nabycia prawa
własności nieruchomości i sprz. skł.
maj. 1.730.277,29, co stanowi 6,7 %
ogółu dochodów
- udziały w pod.dochodowym od os.fiz.
1.488.922,00, co stanowi 5,7% ogółu
dochodów
- udziały w pod.dochodowym od
os.praw. 53.981,80, co stanowi 0,2%
ogółu dochodów
- wpływy do budżetu nadwyżki
dochodów własnych 63.930,10 co
stanowi 0,2% ogółu dochodów
- wpływy do budżetu z nadwyżki
środków obrotowych zakładu budż. –
AMGiSP 200.000,00, co stanowi 0,8%
ogółu dochodów
- rekompensata utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
4.047,00 zł
2) S u b w e n c j e z b u d ż e t u
państwa i środki na uzupełnienie
dochodów 5.898.727,00 co stanowi
22,8% ogółu dochodów

3) Dotacje celowe z budżetu
państwa na finansowanie zadań
bieżących zleconych gminie ustawami
wynoszą 3.107.355,72, co stanowi
12,0% ogółu dochodów
4) Dotacje celowe z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań
bieżących i własnych gminy wynoszą
846.283,87, co stanowi 3,3% ogółu
dochodów
5) Środki pozabudżetowe na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin wynoszą 46.169,00, co
stanowi 0,2% ogółu dochodów
6) Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących pozyskane
z UE 91.750,30, co stanowi 0,4% ogółu
dochodów
7) Dotacje celowe z samorządu
województwa na dofinansowanie
inwestycji gminy wynoszą 207.432,67
co stanowi 0,8% ogółu dochodów
8) Dotacje rozwojowe na
utworzenie i działalność przedszkola
62.100,00, co stanowi 0,2% ogółu
dochodów
9) Ś r o d k i p o z y s k a n e n a
dofinansowanie własnych zadań
bieżących gminy z Banku Światowego
– 38.726,30, co stanowi 0,1% ogółu
dochodów
10) Ś r o d k i p o z y s k a n e n a
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
z funduszy strukturalnych wynoszą
1.524.601,43, co stanowi 5,9% ogółu
dochodów
11) Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji pozyskane
z innych źródeł 268.000,00 co stanowi
1,0% ogółu dochodów.
Większość dochodów budżetu
za 2008 rok zostało wykonane
w wielkościach planowanych lub
nieznacznie przekraczając wielkości
planowane.
Nie został wykonany plan
wpływów z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności ponieważ mimo
kilkakrotnych ogłoszeń w prasie
ogólnopolskiej nie został sprzedany
ośrodek wypoczynkowy „Żabka”
w Jezierzanach planowany do
sprzedaży w 2008 r.
Planowane dochody z tytułu
przyznanych dotacji z Banku
Światowego na realizację
Poakcesyjnego Programu Wspierania
Obszarów Wiejskich zostały
wykorzystane w 10,9 %, gdyż
realizacja tego programu jest
zaplanowana na okres dwóch lat
i będzie trwała do końca 2009 r.
Dotacje na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej nie
zostały wykorzystane w planowanych
wielkościach, ponieważ przyznane
dotacje przekraczały faktyczne
potrzeby, uwzględniając ustawowe
kryteria zasad przyznawania
świadczeń z zakresu pomocy
społecznej.
Wszystkie niewykorzystane
dotacje z budżetu państwa zostały
zwrócone do budżetu Wojewody
Zachodniopomorskiego do końca
grudnia 2008 r.
Wydatki budżetu gminy za 2008
rok zostały wykonane w kwocie
25.615.277,30 zł, co stanowi 89,3 %
ogółu planowanych wydatków po
zmianach, z czego wydatki na zadania
zlecone gminie ustawami wyniosły
3.107.355,72 zł i zostały zrealizowane
w 90,4 % ogółu planowanych dotacji.
W stosunku do Uchwały
budżetowej wydatki budżetu gminy
w 2008 roku zostały zwiększone o 6,9
% . Wszystkie zmiany w planowanych
wydatkach zostały wprowadzone
Uchwałami Rady Gminy
i Zarządzeniami Wójta Gminy.
Wykonanie
wydatków
w poszczególnych rozdziałach
klasyfikacji budżetowej nie zostało
przekroczone.
Nie wszystkie planowane
zadania gospodarcze zostały
wykonane ponieważ nie zostały
również wykonane planowane
dochody. Nie wybudowano dwóch
zatok autobusowych w miejscowości
Marszewo, zadanie to zostało ujęte do
realizacji w 2009 r. Nie zostało również
wybudowane boisko typu „orlik”,
ponieważ gmina nie dostała
dofinansowania tej inwestycji
z budżetu państwa w 2008 roku.
Wybudowanie tego boiska

przewidywane jest w 2009 roku, po
uzyskaniu
zapewnienia
dofinansowania z budżetu państwa.
Ponadto nie została
zrealizowana modernizacja domu
kultury w Postominie, Wykonawca
wyłoniony
w
przetargu
nieograniczonym rozpoczął prace
modernizacyjne w styczniu 2009 r. i ma
je zakończyć do końca czerwcu 2009 r.
Wydatki inwestycyjne w 2008
roku zostały wykonane w kwocie
6.299.787,57 zł, co stanowi 24,6 %
ogółu wykonanych wydatków.
W 2008 roku zrealizowano
wydatki inwestycyjne na następujące
zadania:
1) budowa sieci wodociągowej
w Nosalinie 1.380.264,42 zł
2) budowa sieci wodociągowej ul.
Uzdrowiskowej w Jarosławcu
67.817,30 zł
3) budowa sieci wodociągowej ul.
Jantarowej w Jarosławcu 17.329,30 zł
4) budowa sieci wod-kan Nowe
Osiedle w Jarosławcu – dokumentacja
48.800,00 zł
5) budowa sieci wodociągowej
Mazów – Chudaczewko 1.830,00 zł
5) modernizacja stacji uzdatniania
wody Staniewice i Postomino 9.540,40
zł
6) dokończenie budowy chodników
w Karsinie 79.278,35 zł
7) budowa chodników w Rusinowie –
dokumentacja 47.336,00 zł
8) budowa dróg z płyt betonowych –
osiedle Bałtycka 131.430,20 zł
9) budowa zatok autobusowych
i chodnika w Marszewie 4.880,00 zł
10) budowa dróg osiedlowych –
osiedle Południe w Jarosławcu –
dokum. 97.053,44 zł
11) modernizacja ul. Nadmorskiej
i do niej przyległych – dokum.
37.880,00 zł
12) przebudowa drogi do gruntów
rolnych w Marszewie 835.535,78 zł
13) budowa ul. Spacerowej
w Jezierzanach 73. 799,32 zł
14) budowa ul. Uzdrowiskowej
w Jarosławcu 73.368,74 zł
15) budowa chodnika sala
gimnastyczna – stadion w Postominie
7.625,93 zł
16) budowa pomostów
w Jezierzanach – dokumentacja
25.568,00 zł
17) wykup gruntów pod drogi
osiedlowe i przepompownie 8.000,00
zł
18) zakup przyczepy do transportu
łodzi 4.000,00 zł
19) zakup sprzętu elektronicznego
do UG 13.015,00 zł
20) zakup samochodu do przewozu
niepełnosprawnych 126.000,00 zł
21) zakup samochodu dla ochrony
ppoż. – używanego 16.000,00 zł
22) budowa placów zabaw
w Postominie, Pieńkowie, Korlinie
i Złakowie 67.874,70 zł
23) zakup wyposażenia agd do
stołówek szkolnych 7.747,00 zł
24) budowa kanalizacji sanitarnej
w Rusinowie 1.636.074,64 zł
25) budowa sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni w Złakowie 1.830,00 zł
26) budowa przepompowni ścieków
w Rusinowie 183.450,07 zł
27) przebudowa linii energetycznej
na os. Bałtycka i na Campingu
102.200,00 zł
28) budowa oświetlenia placu
rekreacyjnego w Jarosławcu 18.743,22
zł
29) budowa oświetlenia boiska
w Pieńkówku 32.426,48 zł
30) budowa oświetlenia ul.
Uzdrowiskowej i ul. Szkolnej
w Jarosławcu 55.717,37 zł
31) budowa świetlicy z remizą
w Marszewie – dokumentacja
24.400,00 zł
32) modernizacja świetlicy w Łącku –
wioska internetowa 60.273,57 zł
33)
budowa
boiska
wielofunkcyjnego w Staniewicach –
dokumentacja 40.260,00 zł
34) budowa stadionu sportowego
w Postominie – dokończenie
917.319,13 zł
35) wyposażenie stadionu
sportowego w Postominie – wiaty,
kosiarka 39.312,01 zł
Na częściowe sfinansowanie
budowy sieci wodociągowej w m.
Nosalin została zaciągnięta pożyczka

z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie
1.000.000 zł, natomiast na
dokończenie budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w m.
Rusinowo współfinansowanej
z funduszy strukturalnych została
zaciągnięta pożyczka na
prefinansowanie w kwocie 788.095,00
zł, którą gmina spłaciła w całości po
uzyskania refundacji środków
z funduszy strukturalnych.
W związku z niewykonaniem
planowanych dochodów i wydatków
i nie zrealizowaniem wszystkich
planowanych zadań inwestycyjnych,
planowane w uchwale budżetowej do
zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały
sfinalizowane w 30 %. Na łączną kwotę
planowanych do zaciągnięcia kredytów
i pożyczek 3.337.480 zł, zaciągnięto
pożyczkę w kwocie 1.000.000 zł oraz
pożyczkę na prefinansowanie
w kwocie 788.095 zł, którą spłacono do
końca roku.
Łączne zobowiązania gminy na
dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły
6.262.657,40 zł, co stanowi 24,2 %
o g ó ł u w y k o n a n y c h d o c h o d ó w,
natomiast spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek
w trakcie roku 2008 wyniosła
3.213.988,46 zł, w tym pożyczka na
prefinansowanie inwestycji
współfinansowanych ze środków
unijnych 1.176.508,06 zł.
Udzielona pożyczka z budżetu
gminy w 2007 roku, w kwocie 42.000 zł
dla Stowarzyszenia „Lider Plus”
została zwrócona w 2008 roku w określonym terminie.
Na koniec roku budżetowego
2008, Gmina wykazała zobowiązania
wymagalne w kwocie 250 zł.
Zobowiązania te dotyczą zakładu
budżetowego – AMGiSP w Postominie
i wynikają z nieterminowego
przekazania należności do
przyzakładowej PKZP.
Zgodnie z Zarządzeniami
Wojewody Zachodniopomorskiego
i planem finansowym wydatków na
zadania zlecone gminie ustawami na
2008 rok wydatkowano kwotę
3.107.355,72 zł na poniższe zadania:
1) zwrot podatku akcyzowego na
paliwa 418.901,11 zł
2) utrzymanie administracji
rządowej 60.000,00 zł
3) na realizację zadań
naczelnych organów władzy
państwowej 1.001,00 zł
4) na wybory Wójta i do Rady
Gminy 28.011,98 zł
5) na pomoc społeczną
196.724,15 zł
6) na wypłatę zasiłków
rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczek
alimentacyjnych 2.402.717,48 zł.
Ponadto w 2008 roku otrzymano
dotacje z budżetu państwa w kwocie
846.283,87 na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gminy
i wydatkowano je zgodnie
z przeznaczeniem, a mianowicie:
1) na zadania z zakresu oświaty
i wychowania 146.546,28 zł (w tym:
nauka języka angielskiego w klasach IIII, dofinansowanie przedsiębiorców
z tytułu przygotowania zawodowego
uczniów)
2) na stypendia i zakup podręczników
dla uczniów klas O i I- III 92.182,54 zł
3) na dożywianie dzieci w szkołach
370.000,00 zł
4) na zasiłki i pomoc w naturze
120.055,05 zł
5) na utrzymanie GOPS-u
117.500,00 zł
W 2008 roku uzyskano środki
pozabudżetowe w łącznej kwocie
2.310.833,20 zł z przeznaczeniem na:
1) n a r e a l i z a c j ę p r o j e k t u
„Z każdym dniem mądrzejsze –
I zajęcia w przedszkolu” 62.100,00 zł
2) dofinansowanie przeglądu
zespołów artystycznych w ZS
Postomino 9.673,00 zł
3) dokończenie realizacji
programu „Szkoła równych szans”
13.652,30 zł
3) na realizację PPWOW z Banku
Światowego 38.726,30 zł
4) na realizacje programu „Uczeń
na wsi” z PFRON-u 30.996,00 zł dla
uczniów niepełnosprawnych
5) na realizację programu

„Kapitał ludzki” integracja społeczna
78.098,00 zł
6) na dofinansowanie organizacji
dożynek gminnych z udziałem
delegacji zagranicznych 5.000,00 zł
7) środki na dofinansowanie
własnych inwestycji pozyskane
z funduszy strukturalnych
1.524.601,43zł
6) na dofinansowanie inwestycji
własnych z PFRON-u 80.000,00 zł
7) na dofinansowanie inwestycji
własnych z Samorządu Wojew.
207.432,67 zł
8) na dofinansowanie budowy
stadionu z Ministerstwa Kultury Fiz.
i Sportu 188.000,00 zł
9) otrzymane darowizny
w postaci pieniężnej na organizację
imprez sportowych i na wydatki
w oświacie 72.553,50 zł.
Zakład budżetowy – Agencja
Mienia Gminnego i Spraw Publicznych
w Postominie w 2008 roku zgodnie
z założeniami nie otrzymał z budżetu
dotacji przedmiotowych.
Planowane dochody w uchwale
budżetowej na 2008 rok zakładu
budżetowego, zostały wykonane
w 143,7% Natomiast wydatki zostały
wykonane w 131,0% ogółu
planowanych, wobec czego nadwyżka
środków obrotowych w kwocie
200.000 zł została odprowadzona do
budżetu gminy na koniec roku
budżetowego.
Stan środków obrotowych
w zakładzie budżetowym na koniec
roku 2008 zwiększył się o 154.543,86 zł
i wynosi 196.063,53 zł.
Dochody własne utworzone przy
dwóch jednostkach oświatowych
uzyskały przychody w kwocie
321.454,98 zł, a wydatki wyniosły
269.322,36 zł, z czego odprowadzono
nadwyżkę do budżetu gminy w kwocie
63.930,10 zł zgodnie z obowiązującą
Uchwałą Rady Gminy w tym zakresie.
Stan środków obrotowych na koniec
roku zmniejszył się o 11.797,48 zł
w stosunku do stanu środków na
początek roku i wyniósł 27.033,30 zł.
Środki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska uzyskane w ciągu
roku 2008 w kwocie 72.218,47 zł,
częściowo zostały wykorzystane
zgodnie z planem na zakup koszy do
śmieci i do odpadów segregowanych
oraz na opracowanie programu
utylizacji eternitu w gminie. Na koniec
roku 2008 pozostała niewykorzystana
kwota 41.328,61 zł.
W 2008 roku z budżetu gminy
udzielono dotacji na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej
stowarzyszeniom działającym na
terenie naszej gminy, po uprzednim
rozpisaniu konkursu, w łącznej kwocie
128.858,44 zł.
Ponadto udzielono dotacji na
koszty kształcenia uczniów Gimnazjum
z naszej gminy, Spółce „Tokarnia”
w Słupsku w kwocie 2.219,46 zł, tj.
w wysokości otrzymanej z budżetu
państwa subwencji oświatowej na
jednego gimnazjalistę.
Udzielono również dotacji dla
Stowarzyszenia Koszaliński Bank
Żywności w kwocie 2.000 zł.
Ponadto udzielono dotacji dla
samorządowej instytucji kultury – dla
biblioteki gminnej w kwocie 50.000 zł.
Od września 2008 roku po
likwidacji Szkoły Podstawowej
w Korlinie powstał Zespół Szkół
Niepublicznych w Korlinie, któremu
z budżetu gminy zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Postomino udzielono
dotacji w łącznej kwocie 208.042,10 zł.
Planowane wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu na
2008 rok zostały wykonane w 101,6 %
i wyniosły 185.763,94 zł, natomiast
wydatki na realizację gminnego
programu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii zostały
zrealizowane w 98,6 % i wyniosły
198.030,73 zł.
Budżet gminy za 2008 rok
zamknął się nadwyżką w kwocie
291.329,43 zł.
Materiał Rady Gminy
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"Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Postomino na
wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2008”

Nazwa zadania
inwestycyjnego

5

Okres
realizacji

7

Łączne
nakłady
finansowe
(w zł)
8

2008 r.

1 412 940,86

OGÓŁEM:

Wykup gruntów
pod inwestycje
infrastrukturalne

2008 r.

10 000,00

Źródła
finansowania

9
środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

OGÓŁEM:

Wydatki w 2008 r.
Zakup sprzętu
elektronicznego

Plan

Wykonanie

10

11

2008 r.

20 000,00

OGÓŁEM:

2009 r.

870.170,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

Budowa sieci
wodociągowej
Mazów Chudaczewko
Budowa sieci
wodociągowej przy
ul. Jantarowej w
Jarosławcu

OGÓŁEM:

2009 r.

67 817,30

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

1 400 000,00
400 000,00

1 380 264,42
380 264,42

1 000 000,00

1 000 000,00

Zaku
Zakupsamochodu
samochodu
do przewozu
przewozuosób
niepełnosprawnych
niepełnosprawnych

2008 r.

129 000,00

2009 r.

1.148.986,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

OGÓŁEM:

88 090,00
88 090,00

610,00
610,00

2008 r.

18 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
OGÓŁEM:

68 000,00
68 000,00

67 817,30
67 817,30

1 100 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
OGÓŁEM:

2008-2010r

950 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
OGÓŁEM:

1 830,00
1 830,00

1 830,00
1 830,00

347.400,00

Budowa dróg z płyt
betonowych na os.
2008-2010 r.
Bałtycka i w
Rusinowie

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

Budowa dróg
osiedlowych i
oświetlenia os.
Południe w
Jarosławcu

OGÓŁEM:

1.080.000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

4.747.000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
OGÓŁEM:

2009-2011 r.

8.127.600,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

18 000,00
18 000,00

2008-2009r.

150 000,00

OGÓŁEM:

2008 r.

1 026 106,67

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki
OGÓŁEM:

Budowa ul.
Spacerowej w
Jezierzanach

2008 r.

2008r.

2008 r.

48 800,00
48 800,00

Budowa
oczyszczalni
ścieków wraz z
kanalizacją w
Złakowie

29 900,00

80 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
OGÓŁEM:

266 605,05

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

7 750,00

8 761 006,30

OGÓŁEM:

2008 r.

80 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

48 800,00
48 800,00

8 931,00
8 931,00

8 930,40
8 930,40

47.400,00
47.400,00

47 336,00
47 336,00

280.000,00
280.000,00

131 430,20
131 430,20

Budowa
przepompowni
ścieków w
Rusinowie

2009-2011 r.

OGÓŁEM:

2008 r.

8 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

1.733.000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

Budowa pomostów
2008-2013 r.
w Jezierzanach

680 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

2007-2008r.

324 537,61

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

126 000,00
46 000,00

80 000,00
16 000,00
16 000,00

80 000,00
16 000,00
16 000,00

29 900,00
29 900,00

29 890,00
29 890,00

7 750,00
7 750,00

7 747,00
7 747,00

1 636 303,00
825 200,00

1 636 074,64
825 010,08

811 103,00
1 830,00
1 830,00

811 064,56
1 830,00
1 830,00

184 009,00
184 009,00

183 450,07
183 450,07

102 200,00
102 200,00

102 200,00
102 200,00

18 745,00
18 745,00

18 743,22
18 743,22

32 425,00
32 425,00

32 426,48
32 426,48

55 720,00
55 720,00

55 717,37
55 717,37

24 400,00
24 400,00

24 400,00
24 400,00

749 802,00
749 802,00

60 273,57
60 273,57

40 000,00
40 000,00

37 984,70
37 984,70

80 000,00
80 000,00

40 260,00
40 260,00

1 043 700,00
855 700,00

917 319,13
729 319,13

188 000,00

188 000,00

43 400,00
43 400,00

39 312,01
39 312,01

4 000,00
4 000,00

4 000,00
4 000,00

7 738 128,67
5 451 593,00

6 299 787,57
4 013 290,34

1 000 000,00

1 000 000,00

1 286 535,67

1 286 497,23

inne środki
OGÓŁEM:

204 400,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

OGÓŁEM:

2008 r.

18 745,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki
OGÓŁEM:

40 000,00
40 000,00

37 880,00
37 880,00

Oświetlenie boiska
w Pieńkówku

97 053,44
97 053,44

Oświetlenie ul.
Uzdrowiskowej i
ul. Szkolnej w
Jarosławcu

2008 r.

32 425,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

100 000,00
100 000,00

OGÓŁEM:

2008 r.

55 720,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki
OGÓŁEM:

150 000,00
150 000,00

4 880,00
4 880,00

s
Budowa Sali
wiejskiej z remizą
w Marszewie

2008-2010 r.

744 400,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

960 723,67
753 291,00

207 432,67
80 000,00
80 000,00

835 535,78
628 103,11

207 432,67
73 799,32
73 799,32

80 000,00
80 000,00

79 278,35
79 278,35

Modernizacja
świetlic w Łącku,
Postominie i
Wszedzieniu
Wwszędzień
Budowa placów
zabaw w Korlinie,
Złakowie i
Pieńkowie

OGÓŁEM:

2008-2010 r.

1 780 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki
OGÓŁEM:

2008 r.

40 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

Budowa boiska
wielofunkcyjnego w
2008-2010 r.
Staniewicach i
Pieszczu

OGÓŁEM:

1 400 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki
OGÓŁEM:

80 000,00
80 000,00

73 368,74
73 368,74

Budowa stadionu
sportowego w
Ppostominie

2005-2008r.

5 168 158,11

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

inne środki

8 000,00
8 000,00

7 625,93
7 625,93

OGÓŁEM:

Wyposażenie
stadionu - wiaty,
kosiarka samob.

2008 r.

43 400,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

6 000,00
6 000,00

5.807,20
5 807,20

inne środki
OGÓŁEM:

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

OGÓŁEM:

inne środki
OGÓŁEM:

Budowa ścieżki
rowerowej
2008-2012 r.
Jezierzany - Łącko

129 000,00
49 000,00

inne środki

Budowa
oświetlenia osiedle
2007-2008r.
Bałtycka i Camping
28 w Jarosławcu

Budowa
oświetlenia
oświetleniaplacu
plac
rekreacyjnego
rekreacyjny ww
Jarosławcu

1.615.000,00

inne środki

Budowa drogi od
stadionu do sali
gimanstycznej w
Postominie

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

OGÓŁEM:

inne środki

Budowa ul.
Uzdrowiskowej w
Jarosławcu

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

inne środki

inne środki

Budowa chodnika i
zatok autobusow. w 2007-2008r.
Karsinie

Zakup lodówki do
stołówki szkolnej

17 329,30
17 329,30

inne środki
środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje

OGÓŁEM:

inne środki

Przebudowa drogi
do gruntów rolnych
w Marszewie

Budowa placu
zabaw w
Postominie

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
2006-2008r.
Rusinowie

inne środki

OGÓŁEM:

Budowa zatoki
autobusowej w
Marszewie

16 000,00

inne środki
OGÓŁEM:

2008-2011r.

13 015,00
13 015,00

inne środki

inne środki

Modernizacja ul.
Nadmorskiej i
przyległych ulic w
Jarosławcu

2008 r.

OGÓŁEM:

inne środki

Budowa chodników
2008-2009 r.
w Rusinowie

20 000,00
20 000,00

inne środki

inne środki

Modernizacja
hydroforni w
Postominie

Zakup samochodu
pożarniczego

OGÓŁEM:

inne środki

Budowa sieci wodkan Nowe Osiedle 2008 - 2010r
w Jarosławcu

8 000,00
8 000,00

inne środki

inne środki
OGÓŁEM:

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

inne środki
OGÓŁEM:

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
OGÓŁEM:

inne środki

Budowa sieci
wodociągowej przy
ul. Uzdrowiskowej
w Jarosławcu

10 000,00
10 000,00

inne środki

inne środki

Modernizacja stacji
uzdatniania wody w
Staniewicach

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

OGÓŁEM:

Budowa sieci
wodociągowej w m.
Nosalin

Postomino

Miesięcznik Gminy Postomino

45 000,00
45 000,00

Wyposażenie
ratowników przyczepka do
łodzi

OGÓŁEM:

2008 r.

4 000,00

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki

25 568,00
25 568,00

OGÓŁEM:

Razem

44 298 067,90

środki JST
kredyty, pożyczki i
obligacje
inne środki
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Gmina Fair Play
Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim przeprowadziła badania nt. konkurencyjności
Gminy Postomino w zakresie lokalizacji inwestycji za 2008 rok –
wyniki badania inwestorów. Badanym inwestorom zadano 20 pytań
dotyczących zasadniczych zakresów współpracy inwestora
z gminą w procesie realizacji inwestycji. W badaniach brało udział
158 gmin z 16 województw.
Silne strony gminy
Postomino
Według audytora:
- szeroki zakres imprez
kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych zarówno dla
turystów jak i mieszkańców.
- baza turystyczna, hotelowa
i uzdrowiskowa całoroczna.
-Ośrodek WczasowoRehabilitacyjny PANORAMA
MORSKA wraz z aquaparkiem
reprezentujący wysoki standard
usług.
- wysoka skuteczność
w pozyskiwaniu funduszy
unijnych i dotacji celowych,
- bardzo szeroka oferta
uzbrojonych działek pod
inwestycje mieszkaniowe,
atrakcyjnie położonych,

- wysoka skuteczność
w przyciąganiu inwestorów
z branży turystycznej,
- szeroka współpraca gminy
z biznesem i organizacjami
pozarządowymi.
Słabe strony Gminy
Postomino
Z raportu audytora:
- południowe tereny gminy są
niedoinwestowane,
- występuje duże bezrobocie na
terenach popegeerowskich,
- brak chęci do pracy i zdobywania
kwalifikacji przez ludność gminy.
Sugestie audytora dla
Gminy Postomino
Z raportu audytora:
- skierowanie większych środków

finansowych w południowe rejony
gminy,
- skorzystanie z doradztwa jak
zaktywizować zawodowo
mieszkańców.
W związku z sugestią
audytora o „niedoinwestowaniu
południowych terenów gminy”
spieszymy z informacją, że
wieloletnie programy
inwestycyjne dotyczą w wielu
przypadkach właśnie tych
terenów (m.in. budowa sieci
wodociągowej w Nosalinie i drogi
Pałowo-Nosalin, modernizacja
stacji uzdatniania wody
w Staniewicach, budowa sieci
wodociągowej MazówChudaczewo, modernizacja stacji
uzdatniania wody w Postominie,
budowa placów gier i zabaw dla
dzieci w Korlinie, Pieńkowie,
Postominie, Złakowie, Pieszczu,
Nacmierzu, stadionu sportowego
w Postominie, boisk
wielofunkcyjnych w Staniewicach
i Pieszczu , ronda drogowego
w Kaninie i pętli autobusowej
w Pałowie, adaptacja budynku
w Postominie z przeznaczeniem
na dom kultury.)
Sza

OGŁOSZENIE
Wójt gminy Postomino ogłasza nabór kandydatów na
stanowisko Kierownika Referatu Sportu, Kultury,
Turystyki i Promocji w Urzędzie Gminy w Postominie
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego
stopnia,
- co najmniej 4-letni staż pracy lub wykonywanie przez
co najmniej 4 lata działalności gospodarczej w zakresie
ekonomicznym, administracyjnym, sportu, kultury, turystyki
lub promocji.
Szczegóły naboru można zobaczyć na stronie
internetowej BIP-u:
http://www.postomino.bip.net.pl/?c=207.
Dokumenty należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy Postomino.

Zachowajmy w pamięci
Redakcja „Szeptu
Postomina” pragnie przypomnieć
szanownym czytelnikom, ale
przede wszystkim mieszkańcom
naszej gminy, że przy współpracy
i z „błogosławieństwem” wójta
gminy Janusza Bojkowskiego
oraz kierownictwa Biblioteki
Gminnej wraca do kontynuacji
programu „Centrum Wiedzy
o Gminie Postomino”.
Autorem projektu jest Teresa
Rysztak, która zainicjowała tę
akcję już w 2001 r. Celem
programu jest zachowanie
w gminnym archiwum tego, co
powstało jako rezultat prac
maturalnych, licencjackich

Finał Wojewódzki Kamili
K a m i l a C a p a r
uczestniczka Świetlicy
Środowiskowej w Królewie
została laureatką Powiatowego
Konkursu Plastycznego
„Krajobraz Polski”
rozstrzygniętego 14.03.09 r. na
Zamku Książąt Pomorskich
w Darłowie.

i innych, a dotyczących ludzi
i problemów gminy Postomino.
Zgromadzone materiały w obliczu
szybkich przemian społecznych
i gospodarczych już wkrótce będą
miały wartość historyczną.
Przewidywane efekty to
zgromadzenie materiałów
ważnych a zarazem
znamiennych dla określonej
dziedziny życia, ale dotyczących
tylko naszego najbliższego
regionu. Stworzenie
rzeczywistych podwalin
społeczności lokalnych
w zakresie budowania swej
„Małej Ojczyzny” a także
promocja gminy.
Tym samym praca Kamili
została zakwalifikowana do
Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego. Opiekunowie
świetlicy środowiskowej
w Królewie (Mariola Bukowska,
Kazimierz Gąsiorowski) są ze
swojej podopiecznej niezwykle
dumni i życzą jej powodzenia na
szczeblu wojewódzkim.
Kazimierz Gasiorowski

Uwagi dodatkowe: prace
należy składać w bibliotece za
pokwitowaniem w terminie do
końca każdego roku
kalendarzowego. Każda praca
uhonorowana zostanie
okolicznościowym dyplomem
oraz promocją w lokalnej gazecie.
Zapraszamy do odwiedzania
Centrum Wiedzy o Gminie
Postomino. Wkrótce bowiem
zostanie też przygotowany
katalog rzeczowy na temat już
wcześniejszych opracowań
o naszym terenie.
(ryt.)
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Świetlicowa
Akademia Umiejętności
w ramach której
uczestnicy mają możliwość
zdobywać umiejętności
sportowe, artystyczne,
intelektualne, profilaktyczne
oraz życiowe
cieszą się
dużą popularnością.
Przebojem edycji okazały się
warsztaty prowadzone przez
wychowawcę Kazimierza
Gąsiorowskiego. Były to
zajęcia techniczne takie jak
wbijanie gwoździ, wiercenie
otworów w różnych
materiałach (drewno, cegła,
gazobeton) wiertarką ręczną
i elektryczną, piłowanie piłką
do drewna i metalu.
Wszystkie poprzedzone
pokazem „mistrza”.
Przygotowano też
odpowiednio stanowiska
pracy i zadbano
o bezpieczeństwo podczas
jej wykonywania. Nie
mniejszym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia praktyczne
prowadzone przez Krystynę
Gąsiorowską. Nawet
najstarsi chłopcy z wielkim

zaangażowaniem popisywali
się technikami przyszywania
guzików z dwiema i czterema
dziurkami, wyszywali lub
zdobywali kolejne
sprawności w szydełkowaniu. Nigdy nie
wiadomo, kiedy takie
umiejętności przydadzą się
w życiu i warto je posiadać.
Najaktywniejszą
uczestniczką tego programu
była Natalia Kowalczyk
zdobywając rekordową
liczbę 230 punktów. Aż
dziesięciu uczestników za
udział w programie
otrzymało nagrodę główną
w postaci książki, następna
dziesiątka – nagrody
pocieszenia, a wszyscy
uczestnicy dyplomy
ukończenia Świetlicowej
Akademii Umiejętności
ufundowane przez Urząd
G m i n y. O b e c n i e t r w a
następna edycja, której finał
przewidujemy na czerwiec
2009 roku.
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Konkurs na najpiękniej zagospodarowaną
i utrzymaną wieś oraz posesję!

Gimnazjalne witanie wiosny!
Młodzież postomińskiego
gimnazjum przywitała
tegoroczną, astronomiczną
wiosnę niezwykle
widowiskowo. I choć wiosna
rzeczywiście rozpoczęła swe
panowanie 20 marca dopiero
o godzinie 20.16 czasu
środkowo- europejskiego,
naszym uczniom zupełnie to nie
przeszkadzało w zabawie, którą
rozpoczęli już od samego rana.
A trzeba przyznać, że stanęli na
wysokości zadania.
Tego dnia dyrektor Zespołu
Szkół w Postominie – Halina
Wenda – powierzyła władzę
Samorządowi Uczniowskiemu,
organowi reprezentującemu
wszystkich uczniów. SU wraz
z opiekunką - Katarzyną
Grygorcewicz – przygotował
szereg konkurencji, które
cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem młodzieży.
Były zatem rozliczne konkursy
i zawody sportowe. I chociaż
wszyscy uczniowie deklarowali
chęć udziału nie tylko w dobrej
zabawie – bez przegranych
i zwycięzców - to jednak nie
obyło się bez łez wzruszenia.
Ogromne zainteresowanie
młodzieży wzbudził też widok
niezwykle oryginalnych strojów,
których autorami byli uczniowie:
Karol Stankowski z klasy Ia,
Artur Żołopa i Krystian

Bonowicz z klasy IIc oraz
Aleksander Kaczyński z klasy
IIa.
Niezwykłe wrażenie
wywarł na uczniach widok
„czarnej” klasy IIa, która
prezentowała iście „cowboyski”
styl Dzikiego Zachodu. Tego
pomysłu należy zapewne
pogratulować wychowawczyni
– Katarzynie Sochackiej.
Wiosna jest rzeczywiście
intrygującą porą roku. Na tyle
niezwykłą, że nasi uczniowie
chwycili za pióra, by dać wyraz
swoim uczuciom. Oto fragment
twórczości klasy III c, która
w tym roku okazała się

bezkonkurencyjna, zdobywając
w tych wiosennych zmaganiach
I miejsce :
„Przez okres trzech miesięcy
tylko u nas gościsz.
Choć prosimy, błagamy –
w milczeniu odchodzisz.
By znów powrócić
w następnym roku.
Bez wątpienia jesteś
najpiękniejszą z pór roku…”
M. J.

Pomaganie wzmacnia
W Polsce istnieje
długoletnia tradycja pomocy
społecznej, tradycja pomagania
sobie wzajemnie, angażowania
się na rzecz rozwiązywania
problemów potrzebującym.
Osoby działające na tym polu
określano mianem społeczników,
a l t r u i s t ó w, f i l a n t r o p ó w.
Określenie „wolontariusz” nie
było używane.
Wo l o n t a r i a t w P o l s c e
funkcjonuje od początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku.
Każdy ma swoje pojęcie
o wolontariacie. Często kojarzy
się z towarzyszeniem chorym,
niepełnosprawnym, rehabilitacją,
opieką nad dziećmi w domach
dziecka, zbiórką pieniędzy,
żywności. Każdy buduje swoje
skojarzenia dotyczące
wolontariatu na bazie
wcześniejszych doświadczeń.
Wolontariat we współczesnym
tego słowa rozumieniu to
bezpłatne, dobrowolne,
świadome działanie na rzecz
innych, wykraczające poza więzi
rodzinno-koleżeńskoprzyjacielskie. Wolontariat oraz
pomaganie związane są
nieustannie z naszymi
działaniami, potrzebą człowieka,
by angażować się w zmienianie
świata, rozwój społeczny,
wspieranie najsłabszych
i wykluczonych.
Działania organizacji
wolontariackich pokrywają się
z działaniami instytucji
pomocowych. Obie funkcjonują
po to, by bezpośrednio lub
pośrednio pomagać osobom,
które z różnych względów nie
radzą sobie same.
Wykwalifikowani wolontariusze

Postomino
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wspierają działania ośrodków
pomocy społecznej, zwłaszcza
w małych miejscowościach.
Usługi wolontariackie stają się
partnerskim wsparciem
działalności w zwalczaniu
negatywnych zjawisk
społecznych. Polegają one na
łączeniu ludzi chętnych do
niesienia pomocy na poziomie
lokalnym z ludźmi , którzy tej
pomocy potrzebują.
Na terenie naszej gminy jest
wiele osób potrzebujących
pomocy. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Postominie aktywnie
poszukuje ochotników, którzy
pragną swoją pracą ich
wspomóc. Wolontariuszem
może być każdy, kto działa
świadomie na rzecz innych.
Rodzaj pracy wykonywanej na
zasadzie wolontariatu może być
różny. Wolontariusz to nie tylko
pomocnik, opiekun, społecznik,
ale także nauczyciel, informatyk,
budowlaniec, który
korzysta ze swojej
w i e d z y, p o m a g a j ą c
innym. Wolontariusze
mogą pomagać osobom
bądź rodzinom, które
z jakichś względów tej
pomocy potrzebują.
Największą grupą
odbiorców pracy
wolontariuszy są osoby
niepełnosprawne
i starsze. Pomoc im
polega przede wszystkim
na byciu z nimi,
t o w a r z y s t w i e ,
wspieraniu, nauce
i motywowaniu do
aktywności. Często te
osoby są samotne

Wójt Gminy Postomino
ogłasza konkurs na najpiękniej
zagospodarowaną i utrzymaną
wieś oraz posesję. Udział
w konkursie w kategorii „piękna
wieś” zgłasza sołtys wsi,
a w kategorii „piękna posesja”
właściciel nieruchomości.
Zgłoszeń dokonuje się do 15
lipca 2009 r. na specjalnie
przygotowanych drukach. Druki
zgłoszeń oraz regulamin
konkursu dostępne są
w urzędzie gminy pokój nr 14
oraz na stronie internetowej
urzędu (www.postomino.pl).
Oceny dokonywać będzie
specjalnie powołana komisja,
w oparciu o wizje lokalne
w miejscach zgłoszonych do
konkursu.

Dla zwycięzców
przewidziano atrakcyjne
nagrody pieniężne!!!
Piękna wieś (nagroda dla
sołectwa)
1. miejsce - 2.000
2. miejsce - 1.500
3. miejsce - 1.000
Piękna posesja (nagroda dla
właściciela posesji)
1. miejsce - 600
2. miejsce - 400
3. miejsce - 200
Wyróżnienie w kategorii
„Piękna posesja” – nagroda
pieniężna 1 x 100 zł.
Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie.
Regulamin dostępny jest
pod adresem:
http://www.postomino.pl/downl
oad/news/200903191.pdf

„Żyję bez nałogów”
i brakuje im zwykłego kontaktu
z drugą osobą. Innym obszarem
pracy wolontariackiej jest pomoc
dzieciom na świetlicy, w domach.
Pomoc ta polega na zabawie,
organizowaniu wolnego czasu.
Bardzo często dzieci, młodzież
w wieku szkolnym potrzebuje
pomocy przy odrabianiu lekcji,
udzielania korepetycji z różnych
przedmiotów.
Jeżeli jesteś osobą, która
chce zaoferować swoją pomoc
w nauce dzieciom z rodzin
objętych wsparciem ośrodka,
pomoc osobom starszym
i niepełnosprawnym, działalność
na świetlicach środowiskowych
oraz wsparcia w organizowanych
przez GOPS akcjach
a jednocześnie robić coś, co
uważasz za ciekawe - zostań
wolontariuszem. W tym celu
możesz zgłaszać się do
tutejszego Ośrodka.
Janina Łyczko

Konkurs na plakat
profilaktyczny zorganizowała
Świetlica Środowiskowa
w Królewie. Wpłynęły 62 prace
z następujących placówek:
Świetlicy Środowiskowej
w Pieszczu, w Królewie,
w Korlinie, w Chudaczewie,
w Staniewicach, Zespołu
Szkół w Postominie i Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie.
Komisja konkursowa
w składzie: Agnieszka
Kowalik, Krystyna Ślebioda,
Tadeusz Dolik i Tadeusz
Pawłowski, dokonała oceny
prac i przyznała miejsca
w następujących kategoriach
wiekowych:
7 – 10 lat
I miejsce – Jolanta Bura
ze Świetlicy Środowiskowej
w Pieszczu
II miejsce – Julita
Zdrzeniecka z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie
III miejsce – Lena
Jeżewska z Zespołu Szkół
w Postominie
Wyróżnienie – Klaudia
Czarniak z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie
11 – 13 lat
I miejsce – Sandra Wilgos
ze Świetlicy Środowiskowej
w Korlinie
II miejsce – Daniel
Wrzesień ze Świetlicy
Środowiskowej w Korlinie
III miejsce – Weronika
Szejna ze Świetlicy
Środowiskowej w Chudaczewie
14 – 16 lat
I miejsce – Laura

Kowalska ze Świetlicy
Środowiskowej w Korlinie
II miejsce – Natalia
Kowalczyk ze Świetlicy
Środowiskowej w Pieszczu
III miejsce – Justyna
Kujawa ze Świetlicy
Środowiskowej w Chudaczewie
17 – 18 lat
I miejsce – Mariusz
Wilawer ze Świetlicy
Środowiskowej w Chudaczewie
II miejsce – Adrian Kurek
ze Świetlicy Środowiskowej
w Chudaczewie
Nagrody i dyplomy
ufundowała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Organizatorzy
dziękują za tak liczny udział,
uczestnikom gratulują talentu,
a opiekunom dziękują za
zaangażowanie.
Kazimierz Gąsiorowski
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Co dobrego dzieje się w Gminie Postomino
w ramach PPWOW?

W ramach środków
uzyskanych przez Rząd
Rzeczpospolitej Polskiej
z kredytu Międzynarodowego
Banku Odbudowy i Rozwoju
(Bank Światowy) na
Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich
(PPWOW) gmina realizuje
w latach 2008-2009 usługi
integracji społecznej.
Obecnie realizowane są
następujące programy:
Zajęcia w świetlicy wiejskiej
w Chudaczewie
Świetlica działa od 10
listopada 2008 r. W ramach
programu odbywają się
spotkania dla dzieci i młodzieży,
osób starszych oraz dla
najmłodszych mieszkańców.
Świetlica oferuje pomoc
specjalistyczną w postaci zajęć
z psychologiem i logopedą. Ze
względu na atrakcyjny program
zajęć: wycieczki, spotkania
okolicznościowe, projekt cieszy
się dużym zainteresowaniem.
Warsztaty tańca wraz
z opieką specjalisty
W ramach Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich we wszystkich
szkołach na terenie gminy od
l u t e g o b r. o d b y w a j ą s i ę
warsztaty tańca. Dodatkowo
uczniowie są objęci opieką
pedagoga. W realizowanych
programach uczestnicy mają
możliwość nauki różnorodnych
tańców ludowych,
nowoczesnych i towarzyskich.
Bogata różnorodność form
zajęć pozwala nie tylko rozwijać
sprawność fizyczną ale również
uczy ogłady towarzyskiej.
11.03.2009 r. zostały
zawarte umowy na następujące
usługi:
„Organizacja alternatywnych
form spędzania czasu
wolnego dla dzieci
i młodzieży należących do
ZHP”
Zespół Szkół w Postominie
w terminie marzec-listopad br.
będzie realizował projekt
skierowany do dzieci

i młodzieży należących do ZHP
poprzez zbiórki zuchowe,
imprezy sportowe, biwaki, rajdy
oraz warsztaty artystycznoekologiczne. Uczestnicy zajęć
będą mieli możliwość
rozwijania swoich zdolności
i zainteresowań. Poprzez pracę
nad sobą oraz w zespole uczyć
się będą odpowiedzialności,
punktualności oraz
systematyczności.
„Uruchomienie świetlic
wiejskich na bazie
istniejących świetlic
w miejscowościach Pieszcz
i Pałowo”
Stowarzyszenie M.I.S.J.A.
z Pieszcza w okresie marzeclistopad br. będzie realizować
zajęcia dla mieszkańców wsi
Pieszcz i Pałowo. Odbiorcami
usługi będą dzieci i młodzież,
osoby starsze oraz rodziny.
Poprzez stworzenie
alternatywnych form
wypoczynku dzieci i młodzież
będą miały możliwość rozwijać
swoje uzdolnienia
i zainteresowania. W programie
m.in. chór wielopokoleniowy,
k o n k u r s y, s p o t k a n i a
integracyjne, wyjazdy, festyny.
„Uruchomienie świetlicy
wiejskiej na bazie istniejącej
świetlicy w miejscowości
Wilkowice”
Ochotnicza Straż Pożarna
w Wilkowicach będzie
realizować projekt do listopada
br. W ramach programu
zaplanowano zajęcia
świetlicowe, wyjazdy na basen,
do kina, festyny, imprezy
integrujące mieszkańców,
zajęcia aerobiku, kółko
różańcowe. Podczas
warsztatów integracyjnych
będą odbywać się zajęcia
kulinarne i plastyczne. Będą
prowadzone zajęcia
specjalistyczne m.in.
z logopedą.
W ramach zgłoszonych
projektów do końca roku
zrealizowanych zostanie
jeszcze wiele ciekawych
inicjatyw.
Katarzyna Banasik

Uczestnicy świetlicy w Wilkowicach
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Ruszyło "jedno okienko"
W dniu 31 marca 2009r,
weszła w życie koncepcja tzw.
„jednego okienka”.
Od tego dnia należy
składać zintegrowany wniosek
o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej.
Wniosek ten jest:
· o wpis do ewidencji
działalności gospo-darczej ,
· o wpis do krajowego
rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
· zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa
w przepisach o zasadach
ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (NIP),
· zgłoszeniem płatnika

składek albo jego zmiany
w rozumieniu przepisów
o systemie ubezpieczeń
społecznych , albo zgłoszeniem
oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego
rolników w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników ( ZUS lub
KRUS).
Wniosek o wpis do
ewidencji działalności
gospodarczej jest
równocześnie:
· o zmianę danych we
wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
· o zawieszenie
wykonywania działalności
gospodarczej,
· o wznowienie

Ze sportu w skrócie
W zakończonych
rozgrywkach wojewódzkiej ligi
tenisa stołowego zespół „Czarni
I” Pieszcz zajęli 10. miejsce
w tabeli III ligi zachowując
szansę utrzymania, a zespół
„Czarni II”, po wysokich
zwycięstwach w ostatniej
kolejce po 10:0 z zespołami
ZTTS II i Trapera ze Złocieńca,
zajął 3. miejsce w końcowej
tabeli rozgrywek IV ligi.

W rozegranym w Sianowie
Wojewódzkim Turnieju
Kwalifikacyjnym w kategorii
młodzików w tenisie stołowym,
Jakub Leśniewski (UKS
„Czarni” Pieszcz) zajął drugie
miejsce, przegrywając w finale
z faworytem, Damianem
H o ł o d e m z „ F a l i ”
Trzebiatów.
Zbigniew Mielczarski
(„Jantar” Korlino) zajął drugie
miejsce w silnie obsadzonym
turnieju szachowym o Grand
Prix Pomorza (turniej B),
uzyskując taką samą ilość
p u n k t ó w, c o z w y c i ę ż c a ,
Mateusz Małaczek („Hetman”
Koszalin).
W rozegranym turnieju
tenisa stołowego o Grand Prix
Słupska w kategorii do lat 18
triumfował Karol Kozera,

W zakończonych
r o z g r y w k a c h
sławieńskiej halowej
ligi piłki nożnej zespół
„ P a n o r a m a ”
z Jarosławca zajął
7. miejsce w końcowej
tabeli II ligi.

wykonywania
działalności
gospodarczej ,
· zawiadomieniem
o zaprzestaniu wykonywania
(likwidacji) działalności
gospodarczej.
Wniosek o rejestrację firmy
oraz o zmianę wpisu do
ewidencji działalności
gospodarczej są zwolnione
z opłaty.
Wniosek oraz instrukcja
wypełnienia do pobrania na
stronie internetowej BIP
www.postomino.bip.net.pl.
Mirosława Lemtis
Insp. ds. działalności
gospodarczej.

Sukces „Wieży”
Drużyna piłkarska UKS „Wieża II”
zajęła 2. miejsce w zakończonych
rozgrywkach Sławieńskiej Młodzieżowej
Ligi Piłki Nożnej występując w składzie:
Kamil Jachemek (król strzelców – 31
zdobytych bramek), Marcin Machelski,
Dawid Ciesielski, Jakub Dankowski, Paweł
Kramek, Eryk Sobczak, Błażej Kasica,
Kacper Zdrzeniecki (opiekun – Ryszard
Bućko). Startująca w rozgrywkach drużyna
„Wieża I” zajęła 5. miejsce w końcowej
klasyfikacji, na 15 startujących zespołów.

a Arkadiusz Ciesielski zajął
3. miejsce. Natomiast
w kategorii wiekowej 19-45 lat
na trzecim miejscu był Paweł
Gołębiewski, a na czwartym
Leon Lenkiewicz (wszyscy
„Czarni” Pieszcz).
W halowym turnieju piłki
nożnej im. Stanisława Stopyłko
rozegranym w Lejkowie (gmina
Malechowo) z udziałem drużyn
z Ostrowca, Sianowa,
Polanowa, Darłowa, Sławna,
Koszalina, Słupska, Postomina,
Niemicy i
Lejkowa, młodzi
piłkarze „Wieży” zajęli
3. miejsce wygrywając , rzutami
karnymi, z Lejkowem.
Najlepszym bramkarzem
uznano naszego zawodnika
Łukasza Dębca.
Sza

Biegowe Grand
Prix 2008
Ostateczna klasyfikacja
GRAND PRIX:
1. Grzegorz Antosik
2. Zbigniew Jakuszczonek
3. Grzegorz Białek
4. Hubert Figurski
5. Jacek Antosik
6. Janusz Sowiński
7. Maciej Figurski
8. Maciej Januszewski
9. Maciej Pominkiewicz
Przemysław Jakubik
Marcin Winiarski
10. Adam Cichy
11. Maciej Tomaszewski
12. Maciej Jakubik
13. Ryszard Bryl
14. Artur Zabłotny
Zdzisław Ludwikowski

“Bryza” biega
Niewiele jest przypadków w
naturze, kiedy małym kosztem
możemy zdobyć wiele.
Mowa o aktywności
fizycznej jaką jest bieganie.
Biegacze klubu „Bryza”
startując w 23 Międzynarodowym Biegu “Zaślubin
z Morzem” rozpoczęli biegowy
sezon startowy. W rekordowej
stawce 401 zawodników była 8osobowa grupa postomińskich
biegaczy.
Na bardzo wysokiej 20.
pozycji z czasem 52,56 min.
linię mety minął Grzegorz
Antosik. Startujący po raz
pierwszy na dystansie 15 km
Przemysław Jakubik na linii
mety pojawił się na 184.

miejscu pokonując swego
kolegę bardziej już obieganego
Grzegorza Białka, który był 185,
sędziowie zmierzyli jednakowy
czas 1.10.49 godz.
Jako 216 metę minął
Maciej Figurski z czasem
1.12.59 godz. Sołtys Pałowa
Stanisław Oszmiański, który po
pierwszym okrążeniu był
drugim z naszych zawodników
ostatecznie na mecie był 220
uzyskując czas 1.13.07 godz.
Pozostali nasi, 264 Zbigniew
Jakuszczonek 1.16.28 godz.,
265. Maciej Januszewski
1.18.29 godz. i 303 Jacek
Antosik 1.19.15 godz.
Wcześniej sezon biegowy
rozpoczął Grzegorz Antosik.

W Gdyni podczas Biegu
Urodzinowego Miasta na
dystansie 10 km, gdzie zajął 49.
miejsce z czasem 39,14 min.,
7 marca w Bochni odbył się 12godzinny podziemny Bieg
sztafetowy w kopalni soli na
g ł ę b o k o ś c i 2 3 0 m e t r ó w,
startował w sztafecie Dawców
Szpiku drużyny Olszewski
i Synowie, która zajęła szóste
miejsce wybiegając 176 km
i 6 0 0 m e t r ó w. S t a r t u j ą c
w Poznaniu w biegu Manieckiej
10 zajął 53 miejsce uzyskując
czas 35,40 min.
Zdzisław Ludwikowski

8

kwiecień 2009

Miesięcznik Gminy Postomino

Postomino

Kampania sprawozdawcza w OSP zakończona
W dniach od 7 lutego do 14
marca 2009 r. w ochotniczych
strażach pożarnych
działających na terenie Gminy
Postomino odbywała się
kampania sprawozdawcza.
Członkowie wszystkich OSP
podsumowali swą działalność
w 2008 roku i dokonali oceny
władz stowarzyszeń. Zarządy
wszystkich OSP otrzymały za

swą sprawność w działaniu
absolutorium. Nie dokonywano
zmian w składach zarządów,
tylko w jednym przypadku,
w OSP Karsino dokonano
zmiany na funkcji naczelnika.
Nowym naczelnikiem został
wybrany Mariusz Żakowski.
Problematyka poruszana
na zebraniach była dość
szeroka. Dotyczyła przede

wszystkim możliwości
utrzymania wysokiego stopnia
wyszkolenia pożarniczego oraz
wyposażenia w niezbędny
sprzęt. Podejmowano także
temat uczestnictwa OSP
w zawodach sportowopożarniczych organizowanych
według nowych regulaminów,
nakładających na startujących
zawodników dodatkowe

zrealizowane w roku 2008,
a jednocześnie wypracowano
plan pracy na rok 2009. Cóż
zamierzają strażacy
z Chudaczewa? - sfinalizować
dobudowę boksu garażowego,
zakupić nowe mundury galowe,
uporządkować teren wokół
remizy- zwłaszcza część
nieużytku znajdującą się z tyłu
budynku, pomóc w pracach
porządkowych przygotowujących teren pod plac zabaw,
kontynuować prowadzenie

świetlicy wiejskiej i oczywiście
ćwiczyć, aby w zawodach
sportowo- pożarniczych zająć
jak najlepsze miejsce i być
skutecznym w walce
z “czerwonym kurem”.
Życzymy powodzenia
w realizacji planów.
Aleksandra Kurek

Eliminacje gminne XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych pn.: „Klęska - powódź czy
huragan - straż pożarna Ci pomaga”
Miejsce

Komisja Konkursowa nominowała do
udziału w eliminacjach powiatowych prace
wykonane przez uczniów wykazanych w tabeli
obok.
Łącznie do konkursu zgłoszono 18 prac.
Autorzy prac, które nie zakwalifikowały się do
eliminacji powiatowych zostali uhonorowani
dyplomami udziału w konkursie.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Aleksandra Kurek

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I

Laureat

Szkoła, do której
uczęszcza laureat

Grupa I, młodsza (6-8 lat)
MICHAŁ RUDNIK
ZSS KORLINO
DOMINIK WIERZBOWSKI
ZS W JAROSŁAWCU
WERONIKA KRZYWICKA
ZS W JAROSŁAWCU
WERONIKA SAWICKA
ZS W JAROSŁAWCU
PAULINA BRYL
ZSS KORLINO
Grupa II, średnia (9-12 lat)
MICHAŁ JUREWICZ
ZSS KORLINO
ALEKSANDRA KUDEŃ
ZS W PIESZCZU
JAGODA FRANCZAK
ZS W PIESZCZU
SZYMON BANASIAK
ZSS KORLINO
MARTA BOŻEWSKA
ZS W JAROSŁAWCU
Grupa III, starsza (13-16 lat)
LAURA KOWALSKA
ZSS KORLINO

Młodzież Zapobiega Pożarom
1 9 m a r c a 2 0 0 9 r.
przeprowadzono eliminacje
gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
odbywającego się pod hasłem
„Młodzież Zapobiega
Pożarom”, w których
uczestniczyli uczniowie ze szkół
podstawowych i gimnazjów.
Udział wzięło 11 zawodników.
W grupie młodszej zwyciężyła
Sandra Schönwald z Pieńkowa,
uczennica Zespołu Szkół
w Postominie, zdobywając 30
punktów, druga była z 28
punktami Iwona Piaseczna
z Korlina, uczennica Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie,
trzecie miejsce zajęła
Aleksandra Kudeń z Pieszcza,
uczennica Zespołu Szkół
w Pieszczu uzyskując 27
punktów. W grupie średniej
najlepszą wiedzą wykazał się

Myślę, że opór zostanie
przełamany i będziemy
startować nowocześnie.
Gminne zawody sportowopożarnicze odbędą się w maju
br. na stadionie w Postominie.
Piotr Grzejszczak

Nie pobór, ale kwalifikacja

U druhów w Chudaczewie
14 marca w Ochotniczej
S t r a ż y P o ż a r n e j
w Chudaczewie odbyło się
walne zebranie sprawozdawcze z udziałem Janusza
Bojkowskiego - wójta gminy
i jednocześnie prezes
gminnego ZOSP oraz Jana
Maluśkiego - przedstawiciela
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Sławnie. Zarząd OSP
przedstawił w formie
sprawozdań zadania

czynności i obowiązki. Jak na
razie opór materii jest dość
duży, ale na kwietniowym
spotkaniu naczelników OSP
(8.04) rozstrzygnięty zostanie
problem startu w zawodach.
Strażacy niechętnie zabierają
się za nowe regulaminy, ale gdy
chce się wyjść dalej niż na
szczebel powiatowy to trzeba
trochę ciężej popracować.

Antoni Kwiatkowski z Pieńkowa,
u c z e ń G i m n a z j u m
w Postominie, który uzyskał 46
punktów, drugie miejsce zajął
z 35 punktami Paweł Kramek
z Marszewa, także uczeń
Gimnazjum w Postominie,
trzecia była z 30 punktami
Malwina Kudeń z Pieszcza,
uczennica Gimnazjum
w Pi e szczu . Ja k w yn i ka
z przebiegu eliminacji,
pożarnictwo staje się domeną
płci pięknej. Zaznaczyć należy,
że poziom, jaki zaprezentowali
uczestnicy eliminacji był dość
wysoki. Młodzież wykazywała
się dużą znajomością spraw
dotyczących ochrony
przeciwpożarowej.
Nagrody dla zdobywców
trzech pierwszych miejsc
wręczył Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP

w Postominie – wójt Janusz
Bojkowski. Ponadto wszyscy
uczestnicy eliminacji otrzymali
upominki.
Następny etap eliminacji –
powiatowy odbędzie się w dniu
6 kwietnia 2009 r. w Starostwie
Powiatowym w Sławnie. Do
występu na poziomie
powiatowym kwalifikowali się
laureaci dwóch pierwszych
miejsc w każdej grupie
wiekowej, tzn. Sandra
Schönwald, Iwona Piaseczna,
Antoni Kwiatkowski i Paweł
Kramek.
Życzymy im powodzenia
i zakwalifikowania się do finału
wojewódzkiego.
Sekretarz ZOGm. ZOSP
RP w Postominie
Piotr Grzejszczak

Ogłoszono hucznie, że w zeszłym roku odbył się ostatni
już pobór do wojska. Od 2010 r. - według deklaracji MON nasza armia ma być w pełni zawodowa. Nie oznacza to jednak,
że dwa współpracujące w tej sprawie resorty: MSWiA i MON,
przestaną interesować się poborowymi. Pobór został bowiem
tylko zawieszony i władze chcą mieć wiedzę, kogo można
będzie powołać, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Młodzież nie będzie jednak
wzywana do poboru (ludowe
opowieści i pieśni na ten temat
tracą aktualność), lecz do
„kwalifikacji wojskowej". Istnieje
już w tej sprawie projekt
rozporządzenia szefów MSWiA
i MON. Kwalifikacja wojskowa
w 2009 r, miałaby zostać
przeprowadzona (na podstawie
ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP) od
2 marca do 29 maja.
Obowiązkowi stawienia się na
nią podle galiby także
mężczyźni urodzeni w latach
1985-1989, którzy dotychczas
nie stawili się do poboru,
Przed powiatowe komisje
lekarskie wzy wani będą
mężczyźni: urodzeni w roku
1989 i latach wcześniejszych,
którzy:
1) zostali uznani przez
powiatowe komisje lekarskie,
ze względu na stan zdrowia, za
czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli
okres tej niezdolności upływa
przed zakończe niem
kwalifikacji wojskowej;

2) zostali uznani, ze
względu na stan zdrowia,
zazdolnych do czynnej służby
wojskowej i złożyli, w trybie
ustawy o po wszechnym
obowiązku obrony, wnioski
o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej
wzywane będą także kobiety:
1) urodzone w latach 19811990, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby
wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub
akademickim 2008/2009
kończą naukę w szkołach
medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami

tych szkół lub kierunków;
2) posiadające zgodę
rektora wyższej szkoły morskiej
na odbywanie zajęć
wojskowych w tej szkole, jeżeli
wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji
lekarskiej - o których mowa
w par. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z 16 maja 2006 r.
w sprawie poddania kobiet
obowiązkowi stawienia się do
poboru (DzU nr 95, poz. 660).
Do stawieńia się do kwaliflkacji
wojskowej wzywane mają być
również osoby, które ukończyły
18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej, jeżeli wcześniej nie
stawały do poboru.
W uzasadnieniu do
projektu rozporządzenia
czytamy m.in., że dotyczy ono
w o j e w o d ó w, o r g a n ó w
samorządu terytorialnego
szczebla powiatu i gminy
realizujących przedsięwzięcia
z zakresu kwalifikacji wojskowej, a także wojewódzkich
i powiatowych komisji lekarskich powoływanych przez
w o j e w o d ó w. W s p o s ó b
pośredni - również organów administracji niezespolonej.
Projektodawca uznał również,
że ze względu na przedmiot
regulacji, tj. terminy ogłoszenia
i przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej oraz roczniki i grupy
osób podlegających z mocy
ustawy obowiązkowi stawienia
się do kwalifikacji wojskowej
w 2009 r. - nie ma konieczności
poddania projektu
konsultacjom społecznym.
Zarządzenie nie wywrze
istotnego wpływu na realizację
zadań w dziedzinie obronności
państwa. A to z uwagi na fakt, iż
„regu luje jedynie tryb
postępowania w zakresie
przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2009 roku".
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych
skutków finansowych dla
budżetu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego.
Zostały one bowiem
uwzględnione przez
wojewodów w ustawie
budżetowej na 2009 r.
Wybrał Mirosław Jędrysiak
Przegląd Obrony Cywilnej
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Wspaniałe święto wspaniałych ludzi
II Polsko-Niemiecki
Festiwal Artystyczny
zorganizowany przez Zespół
Szkół w Postominie
(współfinansowany przez
Fundacje Współpracy PolskoNiemieckiej) przeszedł do
historii. Wspaniałe święto
wspaniałych ludzi; uczniów
i nauczycieli, opiekunów
i organizatorów, sponsorów
i rodziców, festiwalowych
przyjaciół, ludzi otwartych
umysłów i wielkich serc.

w żonglerce cyrkowej,
gimnastyce artystycznej
i śpiewie chóralnym.
W kategorii zespołów
tanecznych do przeglądu
powiatowego zakwalifikowano
„Mały Dyg” i „Dyg” z Postomina
(opiekun Krystyna
Gąsiorowska) oraz „Folk”
z Jarosławca (opiekun
Aleksandra Łosińska).
W przeglądzie wziął udział
zespół „Bolero” ze Staniewic.
W piosence dziecięcej

Siedmiogodzinny przegląd
artystyczny dopełnił się
w kategorii tańca, piosenki
i teatru, a poprzedzony został
koncertem postomińskiej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
pod batutą Stanisława
Poprawskiego, co przyjęte
zostało entuzjastycznie przez
liczną publiczność.
W imprezie uczestniczyli
g o ś c i e z z a O d r y, k t ó r z y
zaprezentowali swoje walory
w tańcach standardowych
i latynoamerykańskich,

najlepszym uznano zespół
„Fermata” z Postomina
(opiekun Krzysztof Szajner),
oraz Milenę Kalinowską
z Korlina. W przeglądzie udział
wzięły trzy zespoły wokalne
i siedmiu solistów z Postomina,
Jarosławca i Korlina oraz ze
świetlicy środowiskowej
w Staniewicach i Prywatnego
Ogniska Muzycznego
w Postominie (opiekun Marian
Lupa). W kategorii
gimnazjalnych zespołów
estradowych i solistów

nominacje na przegląd
powiatowy uzyskał „Anonim”
z Postomina (opiekun Krzysztof
Szajner), oraz Marta Jeziorska
z Postomina (opiekun Krzysztof
Szajner) i Justyna Zarzycka
z Jarosławca (opiekun
Aleksandra Łosińska).
W przeglądzie uczestniczył
m.in. zespół „Pieszczuchy"
z Pieszcza. Wystąpili soliści
instrumentaliści z Prywatnego
Ogniska Muzycznego
w Postominie. W kategorii
zespołów teatralnych na
przegląd powiatowy
wytypowano „Na siódemkę”
z Postomina, oraz „Humorek”
i „Arlekin” z Korlina; wystąpił
ponadto „Gong” ze Staniewic
oraz „Tu i Teraz” z Postomina.
Jury podkreśliło „bardzo
wyrównany poziom,
umiejętności aktorskie, dobór
repertuaru i ogólne wrażenia
artystyczne".
Wszystkie kategorie
festiwalowe oceniane były
przez niezależny zespół
specjalistów z Wojskowego
Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Reduta”
w Słupsku, z Bożeną
Gołębiowską – prezesem.
W kronice festiwalowej
znalazły się zapisy „…jesteśmy
zachwyceni talentem waszych
i naszych dzieci. Z dumą
przyglądaliśmy się waszym
dzieciom i wychowawcom” –
Klaus – Dieter Tahn, burmistrz
Trinwillershagen. ”Jesteśmy
poruszeni tym, z jakim zapałem
wasze dzieci ujawniają swoje
talenty. Już teraz cieszymy się
na ponowne zobaczenie się ze
wszystkimi”. – Andreas i Kerstin
Gergaut z Zingst.
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Rekolekcje 2009
„Wieczność przed nami, wieczność za nami,
a nasze życie chwilą między wiecznościami.”
Ks. P. Ożóg
Rozśpiewana szkoła.
Niemożliwe? A jednak! Takie
i inne zjawiska można było
zaobserwować podczas
tegorocznych rekolekcji
wielkopostnych, zorganizowanych dla dzieci i młodzieży
Zespołu Szkół w Postominie.
Rekolekcje odbyły się
w dniach 4 – 6 marca 2009 roku,
w postomińskim kościele
parafialnym. Dzięki współpracy
księdza proboszcza Grzegorza
Fąsa i pani Haliny Wendy –
dyrektora – powstał
interesujący harmonogram
zajęć. A trzeba przyznać, że
każdy dzień był dobrze
z a p l a n o w a n y. U c z n i o w i e
Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum chętnie
uczestniczyli w codziennych
spotkaniach z rekolekcjonistą o. Piotrem Hipolitem
Graduszewskim - który ujął ich
swoją otwartością,
b e z p o ś r e d n i o ś c i ą
i muzykalnością. Ojciec
rekolekcjonista potrafił włączyć
do wspólnego śpiewu niemal
wszystkich zgromadzonych
w kościele. Grając na gitarze
i śpiewając, nauczył wiernych
radosnego oddawania czci
Stwórcy - drugiego dnia
rekolekcji świętych młodzież
gimnazjalna nie chciała wręcz
opuścić swoich miejsc. Ojciec
Graduszewski jest niezwykle
barwną postacią. Ukończył
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu i kilka lat pracował

jako nauczyciel, ucząc historii
w szkołach podstawowych oraz
liceach. Następnie podjął
decyzję o wstąpieniu do Zakonu
Przenajświętszej Trójcy –
T r y n i t a r z y, p o w s t a ł e g o
w okresie wypraw krzyżowych. Święcenia kapłańskie
przyjął niedawno, w 2005 roku.
Obecnie pracuje we Włoszech,
w małej miejscowości położonej
niedaleko Monte Cassino.
D o w s p ó ł p r a c y
w prowadzeniu tegorocznych
rekolekcji zaproszone zostały
również siostry zakonne,
należące do Wspólnoty Dzieci
Łaski Bożej - www.lipie.oaza.pl.
Każdego dnia sześć sióstr
prowadziło zajęcia rekolekcyjne
na terenie postomińskiego
Zespołu Szkół. Podczas
wspólnych spotkań, siostry
poruszyły temat Bożej miłości
do każdego człowieka,
angażując młodzież do
współtworzenia inscenizacji.
I tak minął okres rekolekcji.
Był to niezapomniany czas,
pełen wielu pozytywnych
wrażeń. Czas rekolekcji, które
przecież nie odbyłyby się bez
pomocy wielu życzliwych ludzi,
zarówno duchownych jak
i świeckich. Dlatego wszystkim
trudzącym się składamy
serdeczne podziękowania oraz
życzymy obfitych łask Bożych
uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół w Postominie.

Ważne dla przyszłych mam

Komunikat
w sprawie zmian zasad
przyzna-wania jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka oraz dodatku do
zasiłku rodzinnego z tego
tytułu.
Od 1 listopada 2009 r.,
przy ubieganiu się
o jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka,
jak również o dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka, wymagane
będzie przedłożenie
zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego, że matka
dziecka pozostawała pod
opieką lekarską przez okres co
najmniej od 10 tygodnia ciąży
do porodu. Minister właściwy
do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw
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zabezpieczenia społecznego,
określi, w drodze
rozporządzenia, formę opieki
medycznej oraz wzór
wymaganego zaświadczenia.
Powyższy warunek nie dotyczy
opiekunów prawnych dziecka
i osób, które wystąpiły do sądu
o przysposobienie dziecka.
Wymóg ten nie dotyczy także
osób, które złożą wnioski
o ustalenie prawa do
jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka
lub dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka przed 1 listopada
2009 r.
Opisane zmiany wynikają
z art. 7 i 18 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
z dnia 31 grudnia 2008 r.,
Nr 237, poz. 1654).

Żywa lekcja historii
„Barbarzyńcami nazywamy tych, których zwyczaje różnią się od naszych”.
Benjamin Franklin
Dnia 19 lutego 2009 r. do zachodniorzymskiego wkroczyli
Zespołu Szkół w Postominie barbarzyńcy… Prowadzący
przybyli dwaj przedstawiciele znakomicie zaangażowali
ludów nazywanych przez w s w o j e p r z e d s t a w i e n i e
Greków i Rzymian barbaroi, ochotników i "wybrańców"
czyli barbarzyńcami. Choć to spośród gimnazjalistów, którzy
właśnie oni przyczynili się do prezentowali poszczególne
u p a d k u n a j w a ż n i e j s z y c h elementy uzbrojenia. Jednak
c y w i l i z a c j i , z w ł a s z c z a największe zainteresowanie
s t a r o ż y t n e g o R z y m u . wzbudziła scena walki
Owa "żywa lekcja historii" stoczonej między barbaodbyła się w budynku Szkoły rzyńcami, z wykorzystaniem
P o d s t a w o w e j i w y w o ł a ł a znanej im broni – toporów
ogromne zainteresowanie i mieczy. Jedna taka lekcja
młodzieży. Goście - przybyli na może przekazać więcej wiedzy,
zaproszenie p. Renaty Hazy – niż wiele godzin spędzonych
Kisielowskiej - zaprezentowali nad książkami. To nietypowa
dzieje światowego oręża metoda edukacji - "żywa lekcja
rozpoczynając opowieść od h i s t o r i i " . W p ł y w a n a
epoki starożytnej, a na w y o b r a ź n i ę , w y w o ł u j e
ś r e d n i o w i e c z u k o ń c z ą c . autentyczne zainteresowanie
P r o w a d z ą c y w b a r d z o przeszłością, pozwala wczuć
przystępny sposób przedstawili się w realia minionych epok.
istniejącą wówczas mentalność
ludów, zwłaszcza starożytnych
„Grecy mają barbarzyńcom
rozkazywać, nie zaś
barbarzyńcy ludom greckim!
Ludem wolnym są Grecy, zaś
sługami barbarzyńcy”. To takie
właśnie słowa wypowiedziała
Ifigenia w tragedii Eurypidesa
zatytułowanej „Ifigenia
w Aulidzie”. Dziś stały się dla
potomnych znakomitą
kwintesencją podziału, jaki
przez stulecia istniał w obrębie
kultury śródziemnomorskiej.
I oto w IV wieku naszej ery
w granice cesarstwa

Warsztaty tańca
W Zespole Szkół
w Postominie realizowany jest
projekt w ramach Programu
Integracji Społecznej
finansowany ze środków
Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Są to warsztaty tańca wraz
z opieką pedagogiczną dla
dzieci i młodzieży, w których
uczestniczy 25 dziewczynek
w wieku 9 – 15 lat ze szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Zajęcia taneczne prowadzi
Krystyna Gąsiorowska.
W ramach zajęć dziewczęta
rozwijają swoje zdolności
i pasje taneczne oraz
zapoznają się z różnymi
technikami i rodzajami tańca,
a także interpretacji utworów
muzycznych. Jest to nauka
poprzez zabawę, ruch i radość
przebywania w grupie.

Wspaniale jest coś robić razem!
Pedagog Katarzyna
Grygorcewicz realizuje zajęcia
mające na celu uświadomienie
norm panujących w grupie,
rozwijanie poczucia
przynależności do grupy,
wskazywanie właściwych form

rozładowywania napięć
emocjonalnych, zaspokajanie
potrzeby sukcesu,
uświadomienia swoich
mocnych stron.
Krystyna Gąsiorowska

Gminny konkurs recytatorski
Dnia 26.02.09r. w Zespole
Szkół w Postominie w ramach VII
Gminnego Przeglądu
Amatorskiego Ruchu
Artystycznego odbył się VII Gminny
Konkurs Recytatorski. Uczestnicy
przybyli do postomińskiej szkoły z:
Jarosławca, Korlina, Staniewic,
Postomina, oraz ze Świetlic
Srodowiskowich w Pieszczu i
Królewie. Konkurs odbył się w miłej
atmosferze. Jury przesłuchało
łącznie 29 uczestników w trzech
kategoriach. Najlepszymi okazali
się:

Kategoria I (klasy I - III):
1. Olimpia Stachowska - SP
Jarosławiec, 2. Anna Jurewicz - SP
Postomino, 3. Małgorzata
Kołodziejczyk - SP Korlino
Kategoria II (klasy IV - VI):
1. jury nie przyznało, 2. Iga Nowak SP Staniewice, 3. Patrycja Ordon SP Postomino.
Kategoria III (gimnazjum):
1. Patrycja Kasińska - Jarosławiec,
2. Marcel Szymański - Jarosławiec
i Monika Jeżewska - Postomino,
3. Ewelina Kasińska - Świetlica
Środowiskowa w Królewie.
Puchar dla najlepszego

recytatora otrzymała Olimpia
Stachowska.

Olimpia Stachowska
została laureatką recytatorskich
potyczek poetyckich (Mały
konkurs recytatorski) w sali kina
"Bajka" w Darłowie
i zakwalifikowała się do kolejnej
edycji konkursu, która odbędzie
się w kwietniu br. w salach
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczecinie.
Konkurs przygotowała
i przeprowadziła:
Mariola Bukowska
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Pasowanie uczniów na czytelników biblioteki szkolnej
biblioteki i z niecierpliwością oczekiwali na
dzień, kiedy zostaną do niej
zapisani. Najpierw jednak
musieli odpowiedzieć na
wiele zagadek, zapoznać
się z prośbami książki
dotyczącymi obchodzenia się
z księgozbiorem, jak również
złożyć uroczyste przyrzeczenie.
Po części artystycznej
pierwszaki zostali zapisani
w poczet czytelników
i wypożyczyli swoje pierwsze
książki. Na pamiątkę tego
uroczystego i ważnego dnia
wszyscy uczniowie klas
pierwszych otrzymali
pamiątkowe dyplomy, zakładki
do książek, no i oczywiście
słodki upominek. Te wszystkie
wspaniałości przygotowała
bibliotekarka pani Marzena
Płoskiewicz. Miejmy nadzieję,
że pierwszaki będą wypożyczać
dużo książek, będą je czytać
i szanować.
Ewa Kulczak-Leśniewska

"Książka jest to mędrzec łagodny
i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem,
a puste serce wzruszeniem".
11.02.2009 roku w SP
Postomino miało miejsce ważne
wydarzenie dla uczniów klasy Ia
i Ib. To właśnie wtedy zostali oni
pasowani na czytelników
biblioteki szkolnej. Uroczystość
rozpoczęła się od
przygotowanego przez klasy
przedstawienia. Wśród
występujących postaci był
Kopciuszek, Małgosia,
Czerwony Kapturek i Jaś.
Uczniowie klas pierwszych
wspaniale wypadli jako aktorzy,
świetnie opanowali swoje
teksty, a na scenie poruszali się
pewnie i swobodnie. Pierwszaki
potrafiły odpowiedzieć na
pytania na temat przeczytanych
książek, poznali już, bowiem
wszystkie literki. Wielu wśród
nich już od dawna chciało
wypożyczać książki ze szkolnej

Harcerski Turniej Sportowy
17 marca w hali sportowej
ZS w Postominie odbył się
Gminny Turniej Sportowy
Drużyn Harcerskich i Gromad
Zuchowych. Po pięciu
konkurencjach wyniki były
następujące:
Wśród gromad zuchowych:
I miejsce zajęła próbna GZ ze
Staniewic, II miejsce GZ
"Szumiące Muszelki"
z Postomina, III miejsce GZ
z Korlina
Wśród drużyn harcerskich:
I miejsce 25 WDH z Postomina
(zastęp młodszoharcerski), II
miejsce próbna DH ze
Staniewic
W kategorii drużyn
starszoharcerskich: I miejsce
zajęła 25 WDH z Postomina
(zastęp starszoharcerski)
II miejsce - Próbna
Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska ze Szkoły

Podstawowej w Staniewicach
(drużynowa Emilia Foryś).
W pionie drużyn
harcerskich pierwsze miejsce
zajęła 25 Wielopoziomowa
Drużyna Harcerska im. Emilii
Gierczak z ZS Postomino
(drużynowa Anna Wegner).
Zuchy i harcerze składają
serdeczne podziękowania pani
Małgorzacie Łabędzkiej za
przygotowanie i poprowadzenie
turnieju. Zdjęcia z turnieju
można obejrzeć w naszej
galerii.
Anna Wegner, Lilia Stolarek
W hufcowych zmaganiach
s p o r t o w y c h ( 2 7 . 0 3 . b r. )
1. miejsce zajęła 25 WDH
z Postomina, a GZ ze Staniewic
była druga, w swoich grupach
startowych, rywalizując
z zuchami i harcerzami ze
Sławna, Malechowa i Darłowa
Sza

Zuchy ze Staniewic

Harcerze z Postomina

Pogotowie usługowe
Redakcja „Szeptu” pragnie
udostępnić swe łamy dla
promocji wszelkich działań,
które – być może – zaowocują
wymianą kontaktów
sąsiedzkich, a może okażą się
dodatkowym źródłem dochodu
lub wzajemnej pomocy.
Otóż chcemy stworzyć
taką stronę, gdzie będziecie
Państwo mogli napisać – co
możecie zrobić dla innych, jakie
macie zdolności, umiejętności,
które możecie wykorzystać dla
poprawy swojej sytuacji
materialnej lub wypełnienia
wolnego czasu. Np. może to
wyglądać tak: Chudaczewo:
Chętnie zaopiekuję się małym
dzieckiem, tel. …, albo
Pieńkowo: Pomogę
w odrabianiu lekcji, tel. … itp.,

itd. A więc poszukujemy takich
informacji jak: upiekę ciasto,
podcinam włosy, potrafię robić
na drutach, szydełku, skopię
ogródek, narąbię drewna,
pomogę w obejściu, pomogę
w obsłudze komputera, zrobię
zakupy.
Prosimy również o sygnały
w odwrotnym kierunku, np.
Potrzebuję kogoś do opieki nad
dzieckiem, Postomino tel. ….
Potrzebuję do pomocy
w obejściu, Nosalin tel. …. Mam
na zbyciu meble, lodówkę itd.
Ten serwis usługowy
oddajemy Państwu
nieodpłatnie, bo chcemy, aby
nasza gazeta była przede
wszystkim przydatna dla
Naszych Czytelników, aby była
dla nich źródłem informacji

(chociażby o jakiejś sezonowej
pracy, pomocy). Zapraszamy.
Oczywiście redakcja nie bierze
odpowiedzialności za jakość
świadczonych usług, ani też za
cenę – umowną między
wykonawcą a odbiorcą.
A tak w ogóle to chcemy
Państwa gorąco zachęcić do
pisania o swoich wioskach,
o ludziach, co dobrego lub
może złego dzieje się u Was, na
co warto zwrócić uwagę. Nie
będziemy jednak zamieszczać
imiennych krytyk, czy
anonimów, natomiast autor
tekstu może zastrzec swoje
nazwisko do wiadomości
redakcji.
(ryt.)

„Nasza świetlica…
jest wspaniała i opieka
doskonała, jest fajna
i kolorowa”; „W naszej świetlicy
jest przyjemnie i mile jest tu
spędzać czas. Można grać
w gry i bawić się w różne
zabawy. Czas szybko płynie.
Można również nauczyć się
wielu prac ręcznych. Świetlica
ta, to doskonały pomysł na
spędzenie czasu po szkole”;
„Świetlica jest bardzo ładna,
czysta, porządna. Bardzo mi się
podoba, tylko jeszcze brakuje
placu zabaw dla dzieci”;
„Świetlica w Chudaczewie, jest
najlepsza w gminie. Można tu
zawsze przyjść po szkole i robić
dużo ciekawych rzeczy i można
spotkać się z kolegami”. Cieszą
takie komentarze uczestników
zajęć na świetlicy
w Chudaczewie, gdyż są
źródłem satysfakcji dla
organizatorów, którzy czynią
starania dla uatrakcyjnienia
popołudniowych zajęć.
W trakcie marcowych spotkań
w ramach funkcjonowania
świetlicy Panie z Chudaczewa
zorganizowały Dzień Kobiet -

w miłej atmosferze spędziły
wieczór tylko dla siebie.
Na zajęciach dzieci
wykonywały ozdoby
wielkanocne i wiosenne,
którymi dekorowały salę
świetlicową, przygotowywały
sałatki, popisując się
zdolnościami kulinarnymi

i dekoracyjnymi oraz wykonały
ogromną Marzannę, która
w sobotę 28 marca ostatecznie
pożegnała zimę. Wspólne
zabawy na świeżym powietrzu
i pierwsze wiosenne ognisko
miało przywołać wiosnę i
zaprosić ją do pozostania u nas.
Aleksandra Kurek
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Informacja o strukturze i stanie bezrobocia
w gminie Postomino za rok 2008
Podjęcia pracy

Stopa bezrobocia w powiecie sławieńskim
w 2008 roku
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z a r e j e s t r o w a n y c h
bezrobotnych. Grupę 45-54 lata
stanowiło 50 osób, tj. 22,7 %
zarejestrowanych. Bezrobotni
w wieku 55 lat i powyżej
stanowili 27 osób, tj. 12,3 %
ogółu zarejestrowanych.

Rejestrowane bezrobocie
W końcu grudnia 2008 roku
bezrobotni mieszkańcy Gminy
Postomino w liczbie 220 osób
stanowili 7,5 % ogółu
bezrobotnych w powiecie.
W populacji tej 136 osób tj.
61,8% stanowiły kobiety.
W porównaniu z analogicznym
okresem sprzed roku (380
osób) liczba zarejestrowanych
bezrobotnych jest niższa o 160
osób tj. 42,1%. Wśród
bezrobotnych mieszkańców
Gminy Postomino 165 osób nie
posiadało prawa do zasiłku, tj.
75% ogółu bezrobotnych
w gminie.

Wykształcenie
Największą populację
bezrobotnych stanowią osoby
z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej.
Populacja ta w końcu grudnia
liczyła 95 osób i stanowiła
43,2% ogółu. Bezrobotni
z wykształceniem zasadniczym
zawodowym to druga pod
względem wielkości grupa
bezrobotnych – 29,6 % ogółu
bezrobotnych - 65 osób.
Bezrobotni posiadający
wykształcenie policealne
i średnie zawodowe łącznie
z wykształceniem średnim

1. Kobiety
W ciągu 12 miesięcy 2008
roku Powiatowy Urząd Pracy
w Sławnie zarejestrował 279
bezrobotnych kobiet z terenu
Gminy Postomino i stanowiły

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Postomino
na tle Powiatu sławieńskiego w 2008 roku
4500 4170
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4180
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Do końca grudnia 2008
roku pracę podjęły 283 osoby
z terenu Gminy Postomino,
w tym pracę stałą 211 osób, tj.
74,6 %, 6 osób zatrudniono do
prac interwencyjnych, tj. 2,1 %.
W 2008 roku 11 osób otrzymało
Jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej oraz 53 osoby
podjęły pracę w ramach
refundowanych kosztów
zatrudnienia bezrobotnego.
Bezrobotni z Gminy
Postomino kierowani byli na
takie szkolenia jak:

Trening aktywizacji
zawodowej z treningiem
komunikacji interpersonalnej 2 osoby,

Obsługa komputera
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych 1 osoba,

Spawacz MAG - 1 osoba,

Prawo jazdy kat. C - 1 osoba,

Prawo jazdy kat. C+E - 2 os.,

Prawo jazdy kat.C, C+E - 2 os.,

Prawo jazdy kat. D po B - 2 os.,

Stylizacja paznokci z wizażem
- 1 osoba,

Operator koparko-ładowarki
w zakresie III kl uprawnień - 1os,

ABC przedsiębiorczości 10 os.,

Nowoczesny pracownik - 6 os.
Prace interwencyjne
W ostatnich latach
obserwowaliśmy spadek
zainteresowania pracodawców
o r g a n i z a c j ą p r a c
interwencyjnych, na rzecz
innych form pomocy. Był to
wynik zmian jakie wprowadziła

BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU
w Gminie Postomino
stan na 31.12.2008 roku
55-59 lat;
9,7%

60-64 lata;
1,6%

45-54 lata;
22,7%
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zwolnieniach dyscyplinarnych,
skierowano 15 osób.
Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie
użyteczne mogą być
organizowane przez gminy
w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się
pomocą charytatywną lub na
rzecz społeczności lokalnej.
Wprowadzenie prac
społecznie użytecznych miało
na celu, oprócz zapewnienia
osobom bezrobotnym
możliwości uzyskania
minimalnych przynajmniej
środków do życia i wsparcia
działań społeczności lokalnych,
z d y s c y p l i n o w a n i e
bezrobotnych i ograniczenie
możliwości wykonywania przez
nich pracy "na czarno".
Zwiększenie tej formy wsparcia
powinno spowodować bardziej
trafne kierowanie pomocy
socjalnej do osób rzeczywiście
jej potrzebujących.
W 2008 roku z tej formy
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Powiat sławieński
Gmina Postomino

one 56,1 % ogółu napływu do
bezrobocia. Wyrejestrowano
natomiast 358 kobiet i stanowiły
one 54,5 % odpływu
z bezrobocia.
W końcu 2008 roku
w rejestrze znajdowało się 136
kobiet, co stanowi 61,8 % ogółu
bezrobotnych w Gminie
Postomino. Bez prawa do
zasiłku było 106 kobiet, tj.
77,9% ogółu bezrobotnych
kobiet.
2. Mężczyźni
Bezrobotni w gminie
Postomino, podobnie jak
w całym powiecie, należą do
ludzi młodych. W wieku
mobilnym tj. 44 lat znajdowały
s i ę 4 3 o s o b y, t j . 6 5 %

ogólnym stanowili 23,6 % ogółu
– 52 osoby. Najmniej liczną
grupę stanowili bezrobotni
z wykształceniem wyższym
8 osób – 3,6 % ogółu.
Bezrobotni według stażu
pracy
Najliczniejszą grupę
bezrobotnych stanowią osoby
posiadające staż pracy 1 – 5 lat 37 osób, tj. 16,8% ogółu.
Następnie to grupa do 1 roku –
37 osób, tj. 16,8%, grupa 10-20
lat - 35 os., tj. 15,9%, grupa 5-10
lat - 33 os., tj. 15,0%, grupa 20 –
30 lat - 24 os., tj. 10,9%, grupa
30 lat i więcej – 3 osoby, tj. 1,4%.
Dotychczas niepracujący
stanowią 10,9% ogółu
zarejestrowanych (24 osoby).
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11 nowych firm.
Nowopowstałe firmy
w Gminie Postomino to:
- usługi budowlane – 8 firm,
- warsztat samochodowy – 1,
- usługi leśne – 1,
- usługi naprawcze sprzętu
gospodarstwa domowego – 1
Staże zawodowe
W 2008 roku podpisano
197 umów na organizację
miejsc stażu dla 243 osób,
w tym dla 178 kobiet. Ponadto
kontynuowane były staże na
podstawie umów zawartych
w 2007 r. dla 133 osób.
Z terenu Gminy Postomino
na staż zostały skierowane 24
osoby, co stanowi 9,9 % ogółu
skierowanych w 2008 roku.
Najczęściej występowały oferty
pracy w zawodach: pracownik
administracyjno – biurowy,
sekretarka, sprzedawca, fryzjer,
kelner, pomoc kuchenna,
kucharz, pracownik budowlany,
mechanik samochodowy.
Przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy

Liczba uczestników szkoleń z podziałem na gminy w 2008 roku
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ustawa o promocji zatrudnienia
i wejścia Polski do Unii
Europejskiej i związane z tym
szczegółowe wymogi
dotyczące udzielania pomocy
publicznej. Jednak w roku 2008
nastąpił nieznaczny wzrost
zainteresowania tą formą,
w stosunku do roku ubiegłego.
W 2008 roku PUP
w Sławnie zawarł 47 umów na
o r g a n i z a c j ę p r a c
interwencyjnych, współpracując z 42 zakładami. Do
prac interwencyjnych
skierowano ogółem 97 osób (27
kobiet), z tego 84 osoby były po
50 roku życia (25 kobiet). Na
uzupełnienie stanowisk pracy
po przerwaniach, rezygnacji czy

Miasto
Darłowo

Gmina
Darłowo

pomocy skorzystało 117 osób
bezrobotnych, w tym 108
długotrwale bezrobotnych, a 47
po 50 roku życia.
Organizatorami prac były
następujące miasta i gminy:
gm. wiejska Darłowo - 38 osób,
gm. miejska Sławno - 27 osób,
gmina Postomino - 22 osoby,
gmina Malechowo - 20 osób,
gmina wiejska Sławno-10 osób.
Jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej
W 2008 r. PUP w Sławnie
podpisał 159 umów przyznając
jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej.
W gminie Postomino powstało

- oznacza zdobywanie nowych
kwalifikacji lub umiejętności
zawodowych poprzez
praktyczne wykonywanie zadań
zawodowych na stanowisku
pracy według ustalonego
programu uzgodnionego
pomiędzy urzędem pracy,
pracodawcą i bezrobotnym.
Warunkiem skierowania
osoby bezrobotnej na
przygotowanie zawodowe jest
brak kwalifikacji zawodowych
dostosowanych do potrzeb
rynku pracy.
W 2008 roku z tej formy
aktywizacji skorzystało 51 osób
pozostających bez pracy, w tym
32 kobiety. Ponadto 13 osób
kontynuowało przygotowanie
zawodowe na podstawie umów
zawartych w 2007 r.
W roku 2008 z tej formy
z gminy Postomino skorzystały
3 osoby.
Materiał
Powiatowego Urzędu Pracy

Postomino
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Gminne Współzawodnictwo Sołectw – 2009
Turniej halowej piłki nożnej

Rodzinnie przed rozpoczęciem turnieju
Do turnieju eliminacyjnego
siódmego marca zgłosiło się 19
z 28 sołectw.
14 marca na sali sportowej
Zespołu Szkół w Postominie
rozegrano turniej finałowy
z udziałem 10 sołectw
rozdzielonych do dwóch grup.
Po rozgrywkach
grupowych rozegrano mecze
finałowe o miejsca 1-10.
W meczu o 9 miejsce
Pieszcz pokonał Jezierzany

Nosalin, 12. Wilkowice,
13. Chudaczewo, 14. Marszewo, 15. Mazów, 16. Korlino,
17. Złakowo, 18. Wszedzień,
19. Rusinowo
Zwycięska drużyna
wystąpiła w składzie: Mariusz
Kozdroń (kapitan), Ireneusz
Krajewski, Patryk i Dawid
Gronkiewicz, Mikołaj Berliński,
Damian Matlak, Marcin Żuraw,
Adam Andrik, Krzysztof
Kalinowski, Maciej Kęsik

Podczas turnieju sędziowie
Jerzy Szeląg i Krzysztof
Klimkowski pokazali 3
czerwone kartki i 5 żółtych
kartek.
Najmłodszymi drużynami
były zespoły Złakowa
i Rusinowa, a najstarszymi
Postomina i Marszewa.
Najbardziej agresywną
w grze była drużyna Kanina.
Otwarcia turnieju dokonał
zastępca wójta Adam Drapał

Zwycięzcy odbierają puchar

Finaliści turnieju
6:0, w meczu o 7 miejsce
Nacmierz wygrał 5:1
z Jarosławcem. W meczu o 5
miejsce wygrał Kanin, który po
remisie 1:1, w rzutach karnych
pokonał 3:2 Królewo.
W półfinale o miejsce 3.
Pieńkowo, ubiegłoroczny
mistrz, pokonało Staniewice
4:1.
Mistrzem gminy w halowej
piłce nożnej na 2009 r. zostało
sołectwo Łącko, które pokonało
Postomino 2:1.
Najlepszym bramkarzem
turnieju został Przemysław
Przybylski z Pieńkowa, królem
strzelców Przemysław Jakubik
z Postomina, (9 bramek).
Najstarszym zawodnikiem był
Roman Tama z Jarosławca
(rocznik 1955).
Miejsce 11. zajęło sołectwo

(opiekun zespołu Zdzisław
Kania).
W drużynie Chudaczewo
grał sołtys, Jarosław
Skórzewski. Swoje drużyny
dopingowali sołtysi: Jadwiga
Krakowska, Daniela Igras,
Zenon Morka, Marzena
Kurzyńska, Jan Chabowski,
Paweł Sadowski.
W rozegranych 57
meczach strzelono 194 bramki.
W konkursie żonglerki
(podbijanie piłki na czas –
w ciągu 1 minuty) wystąpiło 11
uczestników, którzy łącznie
p o d b i l i p i ł k ę 8 9 4 r a z y.
Najlepszymi byli: Tomasz
Kasiński z Królewa, podbijając
151 razy, przed Piotrem
Brzozowskim z Kanina
i Krzysztofem Wojciechowskim
z Łącka 132 razy.

nazywając go „Postomińskim
Mundialem”, ponieważ same
losowanie miało podniosłą
atmosferę. Wójt Janusz
Bojkowski, oglądając mecze
finałowe z zachwytem patrzył
na poczynania zawodników, nie
szczędząc braw.
Cztery pierwsze drużyny
otrzymały puchary, a pozostałe
okolicznościowe dyplomy.
Sołectwo Pieńkowo nie
obroniło tytułu mistrzowskiego
zajmując trzecie miejsce.
Opiekę medyczną
sprawowała Monika
Karczewska, która miała pełne
ręce roboty.
Po dwóch konkurencjach
gminnego Współzawodnictwa
Sołectw (piłka siatkowa, halowa
piłka nożna) prowadzi sołectwo
Postomino - 29 pkt, 2. miejsce

Łącko - 24 pkt, 3. Pieszcz - 21
pkt, 4. Jarosławiec 20 pkt,
5. Nacmierz 19 pkt, 6. Kanin
i Pieńkowo 18 pkt, 7. Nosalin 16
pkt, 8. Marszewo - 15 pkt,
9. Staniewice - 13 pkt,
10. Jezierzany - 12 pkt,
11 . K r ó l e w o - 1 0 p k t ,
12. Pałówko - 8 pkt,
13. Chudaczewo - 6 pkt,
14. Rusinowo - 5 pkt,
15. Wilkowice - 4 pkt, 16. Korlino
- 3 pkt, 17. Wszedzień i Złakowo

Przed meczem o trzecie miejsce

po - 2 pkt, 18. Mazów - 1 pkt.
Kolejnymi konkurencjami będą
tenis stołowy - 18 kwietnia w
Pieszczu i bieg przełajowy
wokół Łącka - 2 maja (sobota).
Zdzisław Ludwikowski
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Finał Wojewódzki w tenisie stołowym

Sukcesy karateków

W czwartek 12 marca 2009
r. w Szczecinie odbył się Finał
Wojewódzki Igrzysk Młodzieży
Szkolnej 2008/2009
w D r u ż y n o w y m Te n i s i e
Stołowym Dziewcząt
i Chłopców. Spotkały się
najlepsze drużyny tenisowe
z naszego województwa.
Wśród tych najlepszych była
drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Postominie
w składzie: Jakub Leśniewski
i Michał Piołunkowski. Oprócz
naszych chłopców wystąpiły
drużyny z: SP Nr 45 Szczecinie,
Kłodzino, Żółtnica,
Międzyzdroje, Wierzbięcin, SP
Nr 3 Złocieniec i Chlebowo.
Dziewczęta reprezentowały
takie szkoły: SP Nr 45 Szczecin,
Swobnica, Sucha Koszalińska,
Żółtnica, Międzyzdroje,
Stepnica, SP Nr 3 Złocieniec
i Zieleniewo. 16 drużyn
walczyło o tytuł Mistrza
Województwa.

14 marca 2009r. w Solcu
Kujawskim odbyły się
Mistrzostwa Makroregionu
Zachodniego w Karate
Kyokushin. W zawodach wzięło
udział 110 zawodników z 19
klubów m.in. z Poznania,
Koszalina, Gorzowa WIkp.,
Szczecinka, Solca
Kujawskiego, Lipna, Zielonej
Góry, Inowrocławia, Nowej Soli,
Wejherowa, Świnoujścia
i Postomina.
Sędzią głównym zawodów
był shihan Andrzej Drewniak
Klub „Wieża" Postomino
zeprezentował 4 zawodników:
Darię Gertig, Monikę Cichą,
Łukasza Cichego i Agnieszkę
Cichą.
• I miejsce - w kategorii kumite
juniorek młodszych do 55kg
zajęła Monika Cicha,
• I miejsce - w kategorii kumite
juniorek młodszych od 55kg
zajęła Daria Gertig,
• IV miejsce kata mężczyzn zajął
Łukasz Cichy,
• V miejsce
kata juniorek
młodszych zajęła Agnieszka
Cicha,
• VI miejsce kata juniorek
młodszych zajęła Monika Cicha.

W pierwszej rundzie
trafiliśmy na Mistrza Regionu
SP Żółtnicę i nieznacznie
przegraliśmy mimo zaciętości
i woli walki 2 : 3. Potem graliśmy
z SP Nr 45 ze Szczecina i mecz
ten wygraliśmy 3 : 1. W meczu
następnym trafiliśmy na silny
zespół z Międzyzdrojów.
Drużyna klasy mistrzowskiej,
lecz zachowanie daje wiele do
życzenia. Bulwersował
w czasie gry brak szacunku dla
p r z e c i w n i k a . Ta c y „ m a l i
zmanierowani mistrzowie”.
Powinno się takie zachowania
piętnować i eliminować
w zarodku. Drużyna nasza nie
dała rady przeciwnikom
przegrywając 3 : 0. Na uwagę
i pochwałę zasługuje ambicja
i wola walki naszych
zawodników. Nasza drużyna
zajęła ostatecznie V miejsce,
czego im gratulujemy.
Kazimierz Gąsiorowski

Gminny Turniej Gier i Zabaw

11 marca 2009 r. w hali
sportowej w Postominie odbył
się Gminny Turniej Gier i Zabaw
klas IV. Wzięły w nim udział
dziewczęta i chłopcy ze szkół
w Jarosławcu, Pieszczu
i Postominie. Dzieci
rywalizowały w takich
konkurencjach jak: dwa ognie,
bieg na czworakach, tor
przeszkód i bieg sztafetowy.
Rywalizacja wyzwalała zdrowe
emocje i zachowania. Walka
była zacięta do końca.
Wśród dziewcząt
zwyciężyła drużyna
z Postomina wygrywając
wszystkie konkurencje
i zdobywając 12 pkt., drugie
miejsce zajęła drużyna
z Jarosławca - 8 pkt. a trzecie –
z Pieszcza - 4 pkt.
W rywalizacji chłopców
sytuacja nie była tak
j a s n a
j a k
u dziewcząt.
Różnice między
drużynami wynosiły
po 1 punkcie.
Ostatecznie wygrali
c h ł o p c y
z Jarosławca-9 pkt.
przed Postominem8 pkt., a trzecie
miejsce zajęła
drużyna z Pieszcza7 pkt..
W następnym

tygodniu swoje „gry i zabawy”
miały dzieci z klas III. Startowały
w takich samych konkurencjach
jak starsi uczniowie. Emocji
było, co niemiara. Dziewczęta
z Jarosławca okazały się
najlepsze i wygrały zdobywając
15 pkt., drugie były dziewczynki
z Postomina IIIa - 13 pkt.,
trzecie – Postomino IIb - 6 pkt.
i czwarte – Pieszcz - 6 pkt.
Wśród chłopców
triumfowali chłopcy z kl. III
a w Postominie-14 pkt., drugie
miejsce – SP Pieszcz-10 pkt.,
trzecie – kl. III b z Postomina-9
pkt. i czwarte – SP Jarosławiec7 pkt.
Gratulujemy młodym
zawodniczkom i zawodnikom
woli walki i sprytu, a najlepszym
zwycięstwa.
Kazimierz Gąsiorowski

Współzawodnictwo
Sołectw 2009
Tr z e c i a k o n k u r e n c j a
Gminnego Współzawodnictwa
Sołectw - tenis stołowy
rozegrany zostanie 18 kwietnia
2009r. (sobota) w sali sportowej
w Pieszczu.
Każde sołectwo wystawia
drużynę 5 osobową, w której
w składzie obowiązkowo
1 kobieta i zawodnik powyżej 22
lat. Zawodnicy winni posiadać
miękkie obuwie sportowe
założone w szatni. Rejestracja
ekip do godz. 9:00, później
losowanie, a kwadrans po
dziewiątej pierwsze mecze.
Mecze odbywać się będą
do trzech wygranych setów do
11 pkt. Dopuszcza się udział
1 zawodnika z innego sołectwa
gminy zameldowanego na
stałe, jeżeli dane sołectwo nie
wystawi reprezentacji w tej
konkurencji. Zgłoszenie
telefoniczne do 15 kwietnia
2009r. tel. (059) 846-44-67.
Z radością powitamy
w składach reprezentacji
grającego sołtysa, radnego.
Bieg przełajowy wokół
Łącka „Śladami Bogusława X”
zostanie rozegrany 2 maja
2009r.
Start i meta na
wysokości pomostu jeziora
Wicko. Wiek najmłodszego
zawodnika 14 lat, dystans biegu
około 3000m. Nagrodzonych
będzie 10 pierwszych
mężczyzn i 5 kobiet. Wszyscy
uczestnicy otrzymają
pamiątkowy medal, a cztery
pierwsze sołectwa
okolicznościowe puchary.
Zgłoszenia sołectw do 27
kwietnia 2009r. tel (059) 84644-67.
Dla biegającego sołtysa
radnego w składzie zespołu
okolicznościowe wyróżnienie.
Zdzisław Ludwikowski

28 marca 2009 roku
w Szczecinku odbyły się
Mistrzostwa Pomorza w Karate
Kyokushin młodzików i juniorów
młodszych.
Klub “Wieża” zaprezentowało trzech zawodników:
Monika Cicha, Agnieszka Cicha
oraz Alicja Zielińska.
Monika Cicha - I miejsce
w kategorii kumite juniorek
młodszych do 55kg
Agnieszka Cicha - ll miejsce w kategorii kumite juniorek

Postomino

młodszych do 55 kg oraz III
miejsce - w kategorii kata
juniorek młodszych
Alicja Zielińska - II miejsce w kategorii kumite młodzików do
50kg
Drużynowo klub zajął II
miejsce. Nasi zawodnicy po raz
kolejny nie zawiedli ,gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
na kolejnych zawodach.
Artur Wdowiarek

Zakończenie Ligi Halowej
Zakończyła się V Edycja
Amatorskiej Halowej Ligi Piłki
Nożnej w Postominie. Ponad
pół roku 9 ekip walczyło o tytuł
mistrza ligi i puchar Prezesa
Klubu UKS “Wieża”. W lidze
rozegrano 92 mecze z udziałem
115 zawodników. W każdy
piątek na rozgrywki przybywało
około 50 kibiców, którzy głośno
lecz kulturalnie dopingowali
swym zespołom. Strzelono 535
goli. W dwóch meczach
pomiędzy Megawat Postomino
a Pruske Pieńkowo padł
niecodzienny, jak na hale
sportową wynik 0-0 .
W ostatniej kolejce padły
następujące wyniki: Leo Ustka
- Staniewice 0:3(walkower),
Pieńkowo - Chudaczewko 8:1,
Sławno - Mazów 10:1,
Kaloderma - Panorama 2:3
Oto ostateczna
klasyfikacja: I. Pruskie
Pieńkowo - pkt. 41, różnica 54,
II. Ekoplon Agromor Sławno pkt. 31, różnica 32, III. Megawat
Postomino - pkt. 31, różnica 25,
IV. Kaloderma Ustka - pkt. 30,
różnica 49, V. Panorama
Jarosławiec - pkt. 29, różnica

27, VI. Megawat Staniewice pkt. 25, różnica 5, VII. Leśne
Skrzaty Mazów - pkt. 11,
różnica -26, VIII. Leo Team
Ustka - pkt. 6, różnica - 77, IX.
Chudaczewko - pkt. 5, różnica 85.
Najlepszym bramkarzem
okazał się Dariusz Czechowski
z Kaloderma Ustka,
a najlepszym zawodnikiem
turnieju został Ireneusz
Krajewski - Pruskie Pieńkowo,
który zdobył 20 bramek.
Wszystkie zespoły otrzymały
dyplomy a pięć pierwszych
drużyn puchary.
Najlepszy bramkarz oraz
zawodnik otrzymali statuetki
oraz nagrody rzeczowe.
Puchar Fair Play otrzymała
ekipa Megawat Postomino.
Zakończenia i wręczenia
pucharów dokonał wice wójt
Adam Drapała oraz prezes
klubu Krzysztof Galek.
Głównym organizatorem
Ligi był Klub Sportowy UKS
“Wieża”.
Marek Domżałowicz

Pruskie Pieńkowo

Postomino

Ogłoszenia
Podziękowanie

Krzyżówka

Krzyżówka
Krzyżówka

Wynajmę dom

Zarząd Klubu UKS ,, Wieża"
Postomino pragnie serdecznie
podziękować Pani Halinie Wenda
dyrektorowi Zespołu Szkół w
Postominie za udostępnienie hali
sportowej wraz z pomieszczeniami
do przeprowadzenia V edycji
Amatorskiej Halowej Ligi Piłki
Nożnej.

Wynajmę dom w miejscowości
Złakowo.
Tel.: 660-317-848 po godz. 17-tej.
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Sprzedaż loszek hodowlanych
Lech Zenon
Wszedzień
(059) 810-82-86

Podziękowanie
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Ogłoszenie

Państwu Marioli i Bogdanowi
Bury, Żanecie i Adamowi Ordon za
sponsorowanie Zespołu Tańca
„Mały DYG” serdeczne
podziękowanie składają tancerki,
choreograf zespołu pani Krystyna
Gąsiorowska oraz dyrektor Zespołu
Szkół w Postominie pani Halina
Wenda.
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PZW Koło „Karaś” w
Postominie informuje , że w dniu 19
kwietnia 2009 roku zostaną
przeprowadzone zawody
spławikowe rozpoczynające sezon
wędkarski 2009 w kole „Karaś”
Postomino
zapisy do godz. 7.00
opłata startowa 10/5
Jak zwykle zapraszamy do
uczestnictwa w zawodach
Koło „Karaś” Postomino
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Ogłoszenie
Polski Związek Wędkarski Koło
„Karaś” w Postominie informuje, że
w dniu 04 kwietnia 2009 roku
odbędzie się sprzątanie terenu nad
jeziorem Pieńkowo. Zbiórka o godz.
11:00 nad brzegiem jeziora od
strony Postomina.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich wędkarzy i osoby
dysponujące w tym dniu wolnym
czasem.
Koło „Karaś” Postomino

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy panu
Zenonowi Biernat z Łącka za
podarowanie i przywóz lodówki do
siedziby naszego stowarzyszenia w
Postominie
Wdzieczni obdarowani
Nasza Przyszłość

oddano do druku dnia: 7.04.2009
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Postomino 30
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Poziomo:

Pionowo:
1. znawca budowy ciała ludzkiego
2. pierwiastek chemiczny
3. dawne drewniane narzędzie do orki
4. zuch, chwat, marka motoru
5. imię Tołstoja
7. dźwięk, odgłos
10. dzielnica Berlina, port lotniczy
11. nazwisko sołtysa Królewa
13. metoda, zespół sposobów działania
14. pęk, paczka dokumentów
15. muza poezji miłosnej
17. drugi pokos skoszonej trawy
18. pierwszy człowiek na ziemi
19. zaczyn, drożdże piekarskie
21. afrykańskie państwo ze stol. Kinszasa
22. część tułowia
27. wyrób hutniczy o dużej długości
29. pieszczotliwie o ojcu
31. pisemne potwierdzenie otrzymania
32. uczucie spowodowane bezczynnością
33. rum z trzciny cukrowej
34. umowa o pracę
37. indywidualny występ
38. obszar równinny pokryty roślinnością
bezdrzewną z przewagą traw

1. poranna zbiórka na obozie
3. oszust, krętacz, frant
5. ........ nie śpi
6. dziewięcioosobowy zespół muzyczny
8. rzym. bóg wojny
9. ogon jelenia, sarny, daniela
11. cerkwiany obraz
12. końcowa część utworu
13. agent wywiadu obcego
16. samiec sarny
20. efekt, skutek, wynik działania
23. sprężyna, figura akrobatyczna
Za prawidłowe rozwiązanie 24. miasto w Japonii, na wyspie Honsiu
krzyżówki z nr 2/2009 nagrody 25. syn Dedala
26. “Wodne Ochotnicze Pogotowie
wylosowali:
Ratunkowe” - skrót
1. Anna Olszyna, Pałowo
28.
próbny okres pracy
2. Danuta Rzeczkowska, Nacmierz
30. główka z wieloma ziarnkami
3. Jan Orłowski, Postomino
32. z dwiema dziurkami
33. “pożera” żonę marynarza
Gratulujemy.
35. okrzyk na cześć
Nagrody do odebrania w Urzędzie
36. elektroda dodatnia
Gminy (pokój nr 25). Wpłynęły 34
39. przebyta odległość mierzona w
prawidłowe rozwiązania. Hasło
kilometrach
brzmiało:
“Cnota planowana diabła warta” 40. haracz

Druk:

6

40

Składamy serdeczne
podziękowania dla prezesów firmy
MORPOL w Duninowie - Jadwigi
Kacprzyk i Jerzego Malka. Za
dofinansowanie na zakup sprzętu
AGD na salę wiejską
w Staniewicach.
Opiekunowie sali

Litery z kratek ponumerowanych
w dolnym prawym rogu, ułożone od
1 do 27, utworzą rozwiązanie
krzyżówki, które należy, wypełniając
kupon, nadesłać na adres redakcji do
końca kwietnia. Czekają atrakcyjne
nagrody. Fundator:
Usługowy Zakład Stolarski
Marek Narkiewicz
Wszedzień 2
Wykonuje meble na zamówienie
kuchenne, pokojowe, zabudowa
wnętrz i inne.

Wydawca:

31
33

Podziękowania

Serdeczne życzenia urodzinowe
i imieninowe dla Eli i Sławka
Mama, Kazik z całą rodziną

SZEPT można znaleźć
również w internecie pod
adresem:
www.postomino.pl/szept/

30

Szept
Postomina

Napisz artykuł:
Media Regionalne
Drukarnia Koszalin
ul. Słowiańska 3a,
75-503 Koszalin
tel.: (094) 340 35 98

Redaguje zespół:
- Kazimierz Gąsiorowski
- Piotr Grzejszczak
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- Andrzej Ugorski
- Sławoj Zawada (red. nacz.)
- Jerry (skład komputerowy,
admin@postomino.pl)

Wszelkie materiały, artykuły prosimy
nadsyłać w formie elektronicznej na adres
e-mail: admin@postomino.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń,
zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów
oraz przeredagowań nadesłanych
materiałów.
Egzemplarz bezpłatny
Nakład 1500 egz.
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Morsy w Bobolicach
Nad jeziorem Porost
k/Bobolic wyznaczyli sobie
s p o t k a n i e ( 2 9 . 0 3 . b r. )
zwolennicy zimowych kąpieli
z Białogardu, Koszalina,
Postomina i Bobolic. Morsowe
przyrzeczenie złożyli debiutanci
z Bobolic wobec przybyłego
Neptuna (Krzysztof Ciróg – klub
„Wiking” z Postomina)

Postomino

Miesięcznik Gminy Postomino

w obecności Prozerpiny. Do
wody, ochoczo i radośnie,
wbiegło ponad 160
entuzjastów tego rodzaju
zimowego pluskania w czystej,
zimnej wodzie i tyleż samo ją
opuściło, a spora rzesza
„tekstylnych” podziwiała te
wyczyny.
Sza

Sukcesy naszej placówki
Tradycją się stało, że od
kilku już lat Zespół Szkół
w Postominie jest
organizatorem „Małego
Konkursu Recytatorskiego”.
W tym roku eliminacje gminne
odbyły się 26 lutego br.
W konkursie wzięło udział
dziewiętnaścioro uczestników.
Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie reprezentowało
czworo uczniów: Małgorzata
Kołodziejczyk, Natalia
Szymańska, Łukasz Frańczak
oraz Marcel Szymański.
Dziewczęta wystąpiły
w kategorii I-III, natomiast

chłopcy reprezentowali
gimnazjum. Okazało się, że
zarówno wśród maluchów jak
i starszych uczniów korlińskiej
placówki dostrzeżono talenty.
Drugie miejsce w swojej
kategorii zajęła Małgorzata
Kołodziejczyk. Również drugim
zaszczytnym miejscem może
się pochwalić gimnazjalista
Marcel Szymański, gdyż stało
się ono przepustką do dalszych
zmagań na szczeblu
powiatowym.
Eliminacje powiatowe
odbyły się 07.marca
w darłowskim kinie „Bajka”.

Nasz uczeń prezentował
fragment utworu B. Leśmiana
„Zielona godzina” oraz
fragment prozy E. de Amicisa
„Serce”. Mimo, iż nie udało się
zakwalifikować do eliminacji
wojewódzkich cieszymy się, że
uczniowie coraz częściej chcą
uczestniczyć w tego rodzaju
przedsięwzięciach, poznając
poezję i “rozsmakowując się”
w niej. Mamy nadzieję, że
porażki jedynie ich wzmocnią
i uda nam się powalczyć
w przyszłym roku.
Edyta Stachowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje…
W 2009 roku uległy
radykalnej
zmianie kryteria
udzielania przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
pomocy w postaci artykułów
spożywczych
nieodpłatnie
przekazywanych w ramach
programu „Dostarczanie
żywności dla najuboższej
ludności Unii Europejskiej
2009”. Do korzystania
z pomocy
uprawnione są
osoby najuboższe z terenu
gminy, których dochód nie
przekracza w przypadku osoby
samotnie gospodarującej kwoty
477 zł, natomiast w przypadku

rodziny kwoty 351 zł na osobę
zgodnie z art. 5, art. 7 i art. 8
ustawy o pomocy społecznej.
Dodatkowo przy
kwalifikowaniu osób,
stosowane może być 150%
kwot o których mowa, zgodnie
z zapisem umowy zawartej na
bieżący rok z Koszalińskim
Bankiem Żywności. Pomoc
w postaci artykułów
spożywczych w ilości
maksymalnie do 5 kg na osobę
miesięcznie, zostanie
przekazana po przedstawieniu
dokumentów potwierdzających
dochód rodziny. Przy odbiorze

artykułów, konieczne jest
okazanie dowodu osobistego.
W zaistniałej sytuacji
pozostaje pewna część
społeczeństwa obiektywnie
skrzywdzona, która wprawdzie
nominalnie nie kwalifikuje się do
pomocy, to jednak może z niej
skorzystać. Dlatego też
zwrócono się z prośbą na
piśmie do Koszalińskiego
Banku Żywności o rozważenie
możliwości udzielania pomocy
żywnościowej w oparciu
o ogólne zasady określone
ustawą o pomocy społecznej.
Janina Łyczko

Zaproszenie

odbędzie się losowanie
upominków, konkurs, pieczenie
kiełbasek przy ognisku.
TERMIN: 19 kwietnia 2009
(niedziela), zapisy wiata
rowerowa w Postominie - godz.
9.30-10.00. W Staniewicach
koło szkoły czekamy na grupę
ze Sławna.
Maria Lech-Szajner

Rajd

Od lewej: Neptun - Krzysztof Ciróg,
Wójt z rodziną i Prozerpina - Irena Maciejewska

Gratulacje dla dziewcząt
5 marca 2009 roku odbyły
się zawody regionalne Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w mini piłce
ręcznej dziewcząt
w Szczecinku. Drużyna
dziewcząt w składzie: Ewelina
Jóźwik, Monika Kasica, Marta
Wituszyńska, Natalia Kania,
Klaudia Sochacka, Joanna
Nitka, Andżelika Wegner,
Zuzanna Dybiec, Katarzyna
Sobczak, Kinga Tomczyk zajęła
III miejsce!

Wyniki spotkań :
SP Mielno - SP Postomino 6 : 13
SP Szczecinek - SP Postomino
5:2
Drużyna naszych
dziewcząt w meczu o III miejsce
pokonała SP Rogowo 7:5.
W turnieju :
I m-ce SP 5 Koszalin
II m-ce SP Szczecinek
III m-ce SP Postomino
Kazimierz Gąsiorowski

Idź z kijkami
W zdrowym ciele zdrowy
duch - promocja aktywności
fizycznej w kontekście
zapobiegania nadwadze.
Pierwszy historyczny rajd
Nordic Walking na terenie
naszej gminy odbędzie się 31
maja 2009 wzdłuż brzegu
klifowego na trasie Jarosławiec
- Wicie i powrót duktem leśnym
oraz pasem startowym Wicie Jarosławiec.
Start i meta - parking za
Punktem Informacji
Turystycznej w Jarosławcu.
Dystans 15km.
W programie pobyt

w Aquaparku Panorama
Morska w Jarosławcu oraz
ognisko. Więcej szczegółów
w majowym numerze Szeptu
oraz w regulaminach.
Zatem szykować kijki
i w trasę.
Zdzisław Ludwikowski

Pierwszy tegoroczny rajd
rowerowy przyciągnął na
spotkanie 22 śmiałków. Ani
deszcz, ani wiatr nie
przeszkadzał rajdowiczom aby
zmierzyć się z trasą. Miłośnicy
rowerów odwiedzili świetlicę
w Chudaczewie, zapoznali się
z jej funkcjonowaniem.
Z Chudaczewa ruszyli przez
błota, kałuże do Królewa tu w
świetlicy czekała na wytrwałych
ciepła herbata i swojskie
ciacha. Na miejscu omówiony
został tegoroczny preliminarz,
regulamin zachowania się
podczas rajdów i regulamin
statuetki „AKTYWNY
ROWERZYSTA”. Najstarszym
uczestnikiem rajdu, który
wspiera wszystkie rajdy był
Ta d e u s z B u d z i ń s k i ,
a najmłodszym Kacper LechSzajner (6-lat). Z Królewa przez
Marszewo do Postomina trasą
czerwoną. Ognisko przełożono
na następny rajd z przyczyn
atmosferycznych.

Pierwsze starty
lekkoatletów UKS „Wieża” to
udział w grudziądzkim mitingu
halowym (10 i 17.01 br.)
07 marca 2009 roku
w Mistrzostwach Województwa
Zachodniopomorskiego
w Biegach na Przełaj w Policach
dobrze zaprezentowali się:

Zapraszamy na RAJD
ROWEROWY „ŚLADAMI
W I O S N Y- Z B I E G I E M
WIEPRZY”, b ę d z i e t o
inauguracja powiatowych
rajdów rowerowych. Trasa
Postomino – Staniewice –
Wilkowice – Mazów –
Pieńkówko. Zapraszamy
wszystkich chętnych, nie tylko z
naszej gminy do uczestniczenia
w tym rajdzie. W czasie rajdu

Dominika Sułek w biegu na
1200m (13 miejsce) oraz
Dominik Elwardt w biegu na
1600m (9 miejsce).
21 marca 2009 roku
w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików
i Eliminacje do OOM w Biegach
na Przełaj w Poznaniu Krystian
Bonowicz w biegu młodzików
na 2000m zajął 3. miejsce,
Dominika Sułek - 29. miejsce,

Nikola Bojkowska - 31. miejsce,
Marcin Winiarski niestety nie
ukończył biegu (kontuzja).
Janusz Rolbiecki

