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Gmina Postomino
otrzymała dofinansowanie
na realizację
kolejnego projektu
Dnia 24 kwietnia 2017r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazał
informację, iż złożony wniosek o przyznanie dofinansowania został
pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania.
Był jednym z najwyżej
punktowanych projektów w ramach Osi
priorytetowej VII. Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz
integracji osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową
wykorzystującą instrumenty
aktywizacji edukacyjnej, społecznej,
zawodowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 20142020.
W związku z powyższym
niezmiernie miło nam poinformować,
że wniosek Gminy Postomino pn.

W dniu 06.04.2017 r. Wójt
Janusz Bojkowski podpisał w imieniu
Gminy Postomino umowę z firmą
COLAS Polska Sp. z o.o. na
przebudowę dróg gminnych
w miejscowości Pieszcz. Wartość
inwestycji wynosi 919 529,77 zł brutto.

Zakres robót obejmuje
przebudowę dróg gminnych
w miejscowości Pieszcz i wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego
o łącznej długości ca. 1220,0 mb wraz
z przebudową istniejących zjazdów do
posesji, przebudową infrastruktury

podziemnej oraz oczyszczeniem
i s t n i e j ą c y c h r o w ó w. R o b o t y
budowlane mają rozpocząć się po
Świętach Wielkanocnych,
a zakończyć w terminie do
31.10.2017 r.

Otwarto nowo wyremontowane
ulice w Jarosławcu

ul. Nadmorska

czytaj więcej na stronie 3

„Zróbmy to razem – aktywizacja
społeczno-zawodowa osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym z terenu
Gminy Postomino” spełnił wszystkie
kryteria wyboru projektów i otrzymał
pozytywną ocenę, uzyskując bardzo
wysoką liczbę punktów 97/100. Projekt
znalazł się na liście wniosków
wybranych do dofinansowania.
Przyznana kwota dofinansowania
wynosi 2 443 317,44 zł.

Dzień Mamy
Wszystkim MAMOM
Ślemy same serdeczności
Spełnienia wszelkich marzeń
Życzymy zadowolenia i radości
Pogody ducha i samych
słonecznych dni
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Przypominamy, że pełną treść
każdej uchwały z ostatniej sesji i nie
tylko można znaleźć na stronie
biuletynu informacji publicznej gminy
Postomino pod adresem
internetowym:
www.postomino.bip.net.pl
(dział „prawo lokalne”,
zakładka „uchwały”)
Na XXX Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 26 kwietnia br. radni
podjęli następujące uchwały:

kwitę nie wyższą niż 20 tys. zł.

>> w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
działek nr 183/3 o pow. 0,6356 ha
w m. Staniewice oraz części działki
nr 321 o pow. 1,94 ha w m.
Pieńkówko dla dotychczasowych
dzierżawców,

>> w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny
nieruchomości – działkę nr 29/4
o pow. 0,3528 ha w Jezierzanach
przekazano na własność Biblioteki
Publicznej w Postominie w związku
z zamiarem złożenia przez
bibliotekę wniosku w ramach
konkursu „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”,

>> w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Województwu
Zachodniopomorskiemu –
udzielono pomocy polegającej na
wykonaniu nasadzenia roślin
ozdobnych i zapewnieniu
estetyzacji ronda w Postominie za

>> w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości – dot.
działki nr 240 o pow. 0,18 ha
w Postominie na cele związane
z przebudową dróg na odcinku od
drogi 203 do przystani kajakowej
przy Wieprzy.

§

>> w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy
Postomino – skargę uznano za
bezzasadną,
>> z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę N r
VI/49/2015 w sprawie poboru
podatku rolnego, leśnego, od
nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso dokonano zmiany inkasenta
podatków w sołectwie Rusinowo.
>> w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2017 rok,
>> w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o.
w Postominie –zatwierdzono taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków
obowiązujące w okresie od
01.06.2017 r. do 31.05.2018 r.
>> z m i e n i a j ą c a U c h w a ł ę
Nr XI/110/2003 w sprawie
utworzenia samorządowej
instytucji kultury pn. „Biblioteka
Publiczna w Postominie” –
dostosowano zapisy statutu do
wymagań formalnych konkursu
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”.

Podpisanie umów

Wójt Janusz Bojkowski wraz z Panią Dorotą Bałukonis - skarbnik
podpisali umowy na wsparcie przez Gminę Postomino zadań
publicznych w zakresie upowszechniania działań kulturalnych.

Prezes Stowarzyszenia na rzecz
pomocy rodzinom wiejskim „Nasza
Przyszłość”- Krystyna Skrzypczyk wraz
ze skarbnikiem- Aleksandrą
Szczepańską podpisały umowę na
realizację zadania publicznego pod
nazwą: „Niepełnosprawni
w Inowrocławiu i Licheniu”. Celem
projektu jest przeciwdziałanie izolacji
osób niepełnosprawnych, rozwijanie
zainteresowań, kształtowanie

i rozwijanie różnych procesów
poznawczych.
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo
„RAZEM” w Korlinie- Tadeusz Paweł
Sadowski wraz z wiceprezesem
stowarzyszenia Marią Lech- Szajner
podpisali umowę na realizację zadania
publicznego pod nazwą: „Inicjatywy
kulturalne Korlina i okolic”. Cele
realizacji zadania publicznego to:

zapoznanie dzieci i młodzieży
z różnorodnymi formami kultury
wyższej, przełamanie stereotypów, że
opera czy teatr są tylko dla ludzi
zamożnych, upowszechnianie działań
kulturalnych w środowisku lokalnym.
Prezes Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”- Teresa

Rysztak wraz z wiceprezesem Ludwiką
Manuszewską podpisały umowę na
realizację zadania publicznego pod
nazwą: „Lepiej razem z Razem lepiej”.
Celem zadania jest upowszechnianie
działań w lokalnym środowisku,
a szczególnie wśród starszych oraz
rozwijanie i propagowanie różnych

form twórczej aktywności seniorów,
integrowanie i aktywizowanie osób
starszych na rzecz społeczności
lokalnych oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
Podpisane z organizacjami
umowy opiewają na łączną kwotę
29 887 zł.
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Otwarcie ulic w Jarosławcu

Kalendarium
maj

2017

Dnia 26 kwietnia 2017 roku, na zaproszenie sołtysa Jarosławca - Piotra Żuchowskiego, w Pensjonacie
„Strażnica” na ul. Nadmorskiej odbyła się wyjazdowa XXX Sesja Rady Gminy.

Częste w maju grzmoty
rozpraszają chłopom zgryzoty.
Kiedy lipa w maju kwitnie,
to w ulach miód zawiśnie.

Po zakończeniu sesji dokonano
uroczystego otwarcia siedmiu
przebudowanych w Jarosławcu ulic:
Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej,
Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej
i Różanej oraz placu za Punktem
Informacji Turystycznej wraz z nową,
nowoczesną toaletą i zejściem na
plażę. Projekt został dofinansowany
z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”. Koszt całkowity
inwestycji wyniósł 6 431 439,60 zł,
z czego dofinansowanie stanowiło
2 270 826 zł.
Przybyłych gości przywitał Wójt
Gminy Postomino- Janusz Bojkowski,
który dokonał uroczystego przecięcia
wstęgi wraz z Przewodniczącym Rady

Gminy- Danielem Pakosem, Radnym
– Zygmuntem Andrzejem Karwackim
oraz sołtysem Jarosławca- Piotrem
Żuchowskim.
W uroczystości uczestniczyli
również: byli Radni Gminy Postomino,
przedstawiciele władz Gminy
Postomino, Radni z terenu Gminy
Postomino, Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu- Marek Leśniewski, Prezes
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego- Bogdan Szlawski oraz
sołtysi.
To już 7 projekt Gminy
Postomino zrealizowany z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej”. W ramach
programu gmina pozyskała już łącznie
ponad 10 mln zł dotacji oraz

ul. Chabrowa
Plac za Punktem Informacji Turystycznej

przebudowała ponad 11 km dróg
gminnych.
Inwestycje drogowe to jeden
z priorytetów gminy. W 2017 r.
wykonane będą jeszcze następujące
inwestycje drogowe:
1. P r z e b u d o w a d r ó g
gminnych w Pieszczu, o łącznej
długości 1 216,7 m, koszt: 919 529,77
zł. Zadanie współfinansowane
z budżetu Unii Europejskiej w ramach
PROW 2014- 2020 w wysokości 481
218 zł.
2. P r z e b u d o w a d r ó g
gminnych w Pieńkówku I etap,
o łącznej długości 690 m, koszt
772 719,60 zł. Zadanie finansowane
ze środków własnych gminy.
3. Przebudowa drogi gminnej

w Łężku, o długości 914 m, koszt: 973
550, 26 zł. Gmina ubiega się
o dofinansowanie inwestycji
z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
4. Przybudowa ulicy Krótkiej
w Jarosławcu o długości 74,5 m,
koszt: 142 803 zł. Zadanie
finansowane ze środków własnych
gminy.
5. P r z y b u d o w a u l i c
Kwiatowej (I etap) i Kwiatu Paproci
z płyt betonowych typu YOMB
w Rusinowie o długości 780 m, koszt:
241 800 zł. Zadanie finansowane ze
środków własnych gminy.

ul. Nadmorska
ul. Konwaliowa

1 maja (poniedziałek)
Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja (wtorek)
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja (środa)
Święto Konstytucji 3 Maja, NMP
Królowej Polski, Światowy Dzień
Wolności Prasy, Międzynarodowy Dzień
Astmy i Alergii
4 maja (czwartek)
Dzień Hutnika, Dzień Strażaka
5 maja (piątek)
Dzień Tolerancji,
Praw Człowieka i Integracji Europejskiej
8 maja (poniedziałek)
Dzień Zwycięstwa,
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca
9 maja (wtorek)
Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
12 maja (piątek)
Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek i Położnych,
Zimnych ogrodników (Pankracego)
13 maja (sobota)
Zimnych ogrodników (Serwacego)
14 maja (niedziela)
Dzień Farmaceuty,
Zimnych ogrodników (Bonifacego)
15 maja (poniedziałek)
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,
Międzynarodowy Dzień Rodziny
16 maja (wtorek)
Święto Straży Granicznej
17 maja (środa)
Światowy Dzień Telekomunikacji
19 maja (piątek)
Międzynarodowy
Dzień Pamięci ofiar AIDS
21 maja (niedziela)
Światowy Dzień Różnorodności
Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój,
Światowy Dzień Kosmosu
22 maja (poniedziałek)
Dzień Praw Zwierząt
24 maja (środa)
Europejski Dzień Parków Narodowych
25 maja (czwartek)
Dzień Mleka, Dzień Piwowara
26 maja (piątek)
Dzień Matki
27 maja (sobota)
Dzień Samorządu Terytorialnego
28 maja (niedziela)
Wniebowstąpienie
29 maja (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Uczestników
Misji Pokojowych ONZ,
Dzień Działacza Kultury i Drukarza
31 maja (środa)
Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego,
Światowy Dzień Bez Papierosa
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Medal i certyfikat od WOŚP
Gmina Postomino znalazła się w gronie wyróżnionych przez Fundację WOŚP. Certyfikat nadesłano wraz
z pamiątkowym medalem, wybitym z okazji 25. rocznicy istnienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nowy sołtys
sołectwa Rusinowo
W piątek 7 kwietnia 2017 roku w Rusinowie odbyły się wybory uzupełniające sołtysa w związku z nagłą śmiercią dotychczasowego sołtysa śp.
Włodzimierza Bożewskiego.
W przeprowadzonym tajnym
głosowaniu wzięło udział 50 osób,
z czego poparcie 34 mieszkańców
uzyskał Pan Adam Drapała, który
został wybrany na nowego sołtysa
sołectwa Rusinowo.

W trakcie spotkania mieszkańcy
mieli okazję poruszyć nurtujące ich
problemy- głównie w zakresie robót
dróg, chodników oraz odpadów.

Zaproszenie
„Za niezwykłą przyjaźń i energię,
którą od Was otrzymaliśmy w czasie
finałów. Nasze styczniowe granie
wspiera polską medycynę i ratuje
zdrowie i życie najmniejszych
pacjentów i seniorów. Dziękujemy za
wsparcie, dzięki któremu możemy,
w zgodzie z najwyższymi standardami,
realizować ogólnonarodowe programy
medyczne i edukacyjne. Dziękujemy
drodzy przyjaciele! Pamiętajcie, że
gramy do końca świata i jeden dzień
dłużej!”

Postomińskie Stowarzyszenie
“Razem lepiej” zaprasza panie z gminy
Postomino do zaprezentowania
swoich umiejętności podczas festynu
pn. Zochy Gospochy. Konkurencje:
1. Zocha modna należy obmyśleć
strój, który będzie pasował do hasła
rolniczka, no i potem zaprezentować
się w nim, na wybiegu;
2. Zocha gospodarna należy
przygotować do degustacji potrawę
z płodów rolnych (liczy się smak,
sposób podania);
3. Zocha sportowa w trakcie
festynu będą stoiska z śmiesznymi
konkurencjami trzeba wziąć udział

w minimum 2 konkurencjach;
4. Zocha kulturalna, otwarta na
świat należy zaprezentować
zgromadzonym jakieś swoje
umiejętności związane z kulturą
i rolnictwem.
Termin: 21. maja 2017 r., godz.
1500. Miejsce: Świetlica Wiejska we
Wszędzieniu. Zapisy i informacje:
Teresa Rysztak, tel. 698735814.
Projekt współfinansowany jest
z budżetu Gminy Postomino w ramach
realizacji zadań kulturalnych projekt
„Lepiej razem z Razem lepiej”.
Serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy Postomino

kierunek biegu). Istnieje możliwość
biegu w kolcach. Bieg na dystansie
200m rozegrany będzie dla
samorządowców. W biegach 100m,
200m, 400m, zawodnicy biegają po
swoich torach. Najlepszych trzech
zawodników w każdym z biegów

otrzyma medal, dyplom, upominki i tytuł
Mistrza Gminy Postomino na 2017 r.
Zapraszamy, przyjdź i sprawdź
się. Szczegóły w dołączonych
regulaminach.

Sport to zdrowie...

Centrum Kultury i Sportu w Postominie, serdecznie zaprasza w dniu 27 maja 2017 r.
(sobota) na sportowe imprezy, które zorganizowane zostaną na stadionie sportowym
im. Zbigniewa Galka w Postominie.
O godz. 14.00 rozpocznie się VIII
Postomiński Test Coopera „Sprawdź
Siebie Samego”. Test Coopera polega
na przebiegnięciu jak najdłuższego
dystansu w czasie 12 minut. Na
podstawie przebiegniętego dystansu
za pomogą specjalnych tabel oceniana

jest nasza kondycja.
Serie z udziałem młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjów, rozegrane
zostaną od godziny 14.00. Od godz.
15.00 rozpoczną się serie otwarte,
gdzie pobiegną członkowie klubów
Biegacza: Bryza Postomino, Tupotu

Ustka oraz z sąsiedniego Darłowa
i Sławno. Wystartują również serie
w których pobiegną samorządowcy,
radni, sołtysi, urzędnicy oraz serie dla
Weteranów 50+ i morsów.
Wszyscy, którzy ukończą VIII
Postomińskiego Testu Coopera
„Sprawdź siebie samego” otrzymają
imienny Certyfikat ze swoim wynikiem
i koszykowy upominek. Pierwsze 15
kobiet i mężczyzn otrzymają unikatowy
medal z biegu ''Śladami Bogusława X''
w Łącku. Najlepsze trójki w każdej
kategorii otrzymają medale
Postomińskiego Testu Coopera oraz
nagrody rzeczowe.
O godz. 16.00 rozegrane zostaną
VI: Mistrzostwa Gminy Postomino
w Biegu Tyłem w kategoriach kobiet
i mężczyzn na dystansach: 100m,
200m, 400m i 1mili morskiej(1852m).
Zawodnicy zobowiązani są na całej
długości dystansu poruszać się tyłem
(tzn. palce ich stóp muszą być
skierowane w kierunku odwrotnym niż
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Gdybym miał(-a) władzę
– młodzieżowa debata w Gminie Postomino
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” podsumowało realizację tegorocznego projektu Masz Głos/Masz Wybór podczas niezwykłego wydarzenia.

W sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Postominie spotkali się
członkowie stowarzyszenia
z przedstawicielami samorządu
lokalnego: wójtem gminy Januszem
Bojkowskim, przewodniczącym RG
Danielem Pakosem, radną Danutą
Rąpalską i radnym a zarazem
przewodniczącym komisji budżetu
i finansów Zygmuntem Karwackim
z czterdziestoosobową grupą

Zebrani na sali byli pod wielkim
wrażeniem dorosłości poglądów
młodych ludzi, którzy mieli ochotę
i odwagę pisać o ważnych dla nich, ich
rodzin, Polaków sprawach. Wskazywali
istotne bolączki, również o skali
światowej czy krajowej.
Wójt i przewodniczący RG
z należytą powagą traktowali wszelkie
uwagi głównie związane z naszym
terenem, a przede wszystkim ze

Debatę – zgodnie z zasadami prowadziła prezes stowarzyszenia
Teresa Rysztak, która na zakończenie
wręczyła przedstawicielom władzy
wybrane cytaty z prac uczniowskich
o ważnej i służebnej roli instytucji
władzy, a także katalog pomysłów
młodzieżowych, co można jeszcze
zrobić w naszej gminie, gdy się ma
władzę. Wójt Janusz Bojkowski wyraził
słowa uznania dla organizatorów i dla

młodzieży, którą serdecznie zachęcał
do aktywnego uczestnictwa
w działaniach samorządu. Było to
pierwsze tego typu spotkanie – debata
na terenie gminy Postomino.
Finałem było wręczenie
dyplomów, podziękowań i upominków
dla wszystkich uczestników konkursu
literackiego.(lista nagrodzonych i zbiór
materiałów w zasobach
młodzieży klas gimnazjalnych
w towarzystwie swoich nauczycieli.
Ważnymi gośćmi tej debaty byli
przedstawiciele szczecińskiego
stowarzyszenia Polites Anna i Szymon
Graczykowie, którzy reprezentowali
Fundację im. Stefana Batorego, jako
organizację inicjującą działania
społeczne, obywatelskie,
demokratyczne.
Spotkanie – debata –
przygotowane zostało przez
stowarzyszenie „Razem lepiej”, na
którym odbyło się również
podsumowanie gminnego konkursu
literackiego pod hasłem „Gdybym
miał(-a) władzę, to…”. Wcześniej
jednak zrealizowana została pierwsza
część projektu – wydanie publikacji pt.
„Historia gminy Postomino na starych
fotografiach”, odbyło się kilka spotkań
z młodzieżą gimnazjalną i ich
nauczycielami, było dwukrotne
wystąpienie na sesji RG i zaproszenie
radnych i sołtysów na podsumowanie
projektu i uczestnictwo w debacie.
Zarząd Stowarzyszenia dokonał
oceny prac (wpłynęły 43 prace), wyłonił
zwycięzców, a debata miała na celu
konfrontację wcześniej
przedstawionych problemy, które
młodzież chciałaby rozwiązać, gdyby
miała wzmiankowaną władzę.

sprawami dotyczącymi młodych ludzi.
Wójt wyjaśniał zawiłości budżetowe,
przedstawiał aktualną sytuację
inwestycyjną gminy, przedstawiał
klarownie, co jest możliwe do zrobienia,
a co – niestety – nie leży w gestii gminy.
W trakcie debaty swe
przemyślenia przedstawił Karol,
proponując dodatkowo stworzenie
organizacji paramilitarnej, natomiast
Lena nie widziała sensu inwestowania
w coś, co służy tylko nielicznym, bo są
rzeczy ważniejsze w gminie, nastąpiła
wymiana poglądów na temat
stypendiów naukowych
przyznawanych na koniec roku.

stowarzyszenia).
Reasumując: działania
stowarzyszenia w tegorocznym
projekcie wykazały ciągłość
historyczną i społeczną naszej gminy –
przez spojrzenie na stare fotografie
(stare miejsca, ludzie, działania) po
marzenia, co można i trzeba zmienić
w przyszłości, gdy będzie się miało
władzę – w bardzo szerokim tego słowa
znaczeniu, ale o wszystkim trzeba
rozmawiać, planować, marzyć i trochę
jeszcze patrzeć na realia. I to miało
miejsce na ważnym dla wszystkich
spotkaniu – młodzieżowej debacie
w Gminie Postomino!
Zarząd Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”
serdecznie dziękuje Wszystkim
uczestnikom za mądrą, życzliwą
i kulturalną debatę i pomoc w jej
realizacji.
Teresa Rysztak
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Dzień Teatru w ZS Jarosławiec

Szkolny teatr wychodzi
naprzeciw potrzebom ekspresji
twórczej dziecka, pomaga mu
w poznawaniu siebie, rozwija
zainteresowania. Tutaj znajdują swoje
miejsce dzieci, które pragną
ukierunkowanej aktywności ruchowej,
słownej, muzycznej i plastycznej.
Inspiracją do podejmowania zajęć
pozalekcyjnych są zainteresowania
teatralne oraz chęć popularyzowania
literatury dziecięcej. Zaangażowanie

dzieci, ich radość z faktu "bycia w roli",
wyrażana przez nie potrzeba zabawy,
możliwość przebierania się, skłania do
poszukiwania coraz ciekawszego,
wartościowego repertuaru oraz
doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela.
Teatr Kwadrat z Jarosławca ma
już dziesięć lat, a na swoim koncie
wiele sukcesów. Niejednokrotnie
reprezentował gminę na różnorakich
przeglądach, grał na deskach

niejednego teatru czy MCK-U. Z tej
okazji zorganizowaliśmy w szkole
Dzień Teatru. Uczniowie w tym dniu
także zamienili się w aktorów, każdy
z nich wcielił się w ulubioną postać
bajkową, literacką lub historyczną. Na
scenie pojawili się oczywiście
członkowie koła teatralnego,
Kwadracik zaprezentował spektakl
Brzechwa Zoo, a gimnazjaliści Zła
godzina.
Radosław Wąsiewski

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
27 kwietnia w Zespole Szkół
w Jarosławcu odbył się Międzyszkolny
Konkurs Czytelniczy
Klas I-III Szkoły Podstawowej.
Wzięło w nim udział 5 drużyn
z zaprzyjaźnionych szkół z terenu
gminy Postomino. Uczestnicy
konkursu wykazali się ogromną
wiedzą z zakresu literatury dziecięcej
na poziomie szkoły podstawowej.
Największą liczbę punktów uzyskała
szkoła podstawowa w Postominie –
puchar „Mistrz Czytelnictwa”. Drugie
miejsce zajęła drużyna z Jarosławca,
a trzecie szkoła ze Staniewic.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody
książkowe ufundowane przez
dyrektora Zespołu Szkół
w Jarosławcu. Dzięki hojności
sponsorów, uczestnicy zostali
obdarowani wieloma upominkami
w postaci karnetów na basen,

wejściówek do muzeum, voucherów
na zakup deserów lodowych oraz
nagród rzeczowych. Słodki
poczęstunek zasponsorowała
cukiernia „Taja”J.R. Tama.
Za ufundowanie nagród
składamy podziękowania
kierownictwu OW „Arka”
S. Kwiatkowskiemu, kierownictwu
OW „Panorama Morska', właścicielowi
Muzeum Bursztynu-

M. Kwiatkowskiemu, p. Z. Klaja –
pamiątki, właścicielowi Lodziarni
„Pychotka” A.Gerlachowi, p.
Orłowskim – właścicielom sklepu
„Czaruś”, panu W.Lemierzewiczowi –
właścicielowi sklepu spożywczego,
G. Żrodowskiemu- właścicielowi
Studia Reklamy.
Aneta Żrodowska,
Iwona Wilk-Gawlista
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Światowy Dzień Zdrowia

Zdrowie to nie tylko brak choroby.
Jest to stan pełnego dobrostanu
fizycznego, psychicznego
i społecznego. Przystępując do
realizacji zadania specjalnego
„Mistrzów Hufca ZHP Sławno” zależało
nam na wypromowaniu wśród
„Promyków” kompleksowego
podejścia do zdrowia. Poświęciłyśmy
na tę misję dwie zbiórki.
4 kwietnia dzieci uczestniczyły
w spotkaniu z panią Magdaleną
Skrzeczkowską z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sławnie, która przedstawiła zasady
zdrowego żywienia. Uwieńczeniem tej
zbiórki była degustacja przekąsek
pozbawionych szkodliwych substancji.
6 kwietnia zaś zuchy i harcerze
pozostawione w zamkniętej sali,
zmierzyły się z zagadkami
dotyczącymi zdrowia. Rozwiązanie

każdej z nich zawierało wskazówkę
umożliwiającą zlokalizowanie kolejnej
zagadki i cyfrę. Wpisanie powstałego w
ten sposób kodu w aplikacji
internetowej pozwalało odnaleźć klucz
i się uwolnić. W „pokoju ucieczki” dzieci
dowiedziały się między innymi
dlaczego warto podejmować
aktywność fizyczną, czym są
ekscytotoksyny, jakie korzyści przynosi
płacz i jak radzić sobie z gniewem.
Wy k a z u j ą c s i ę u m i e j ę t n o ś c i ą
współpracy i logicznego myślenia,
„Promyki” wydostały się z sali.
Mamy nadzieję, że obchody Dnia
Zdrowia przekonały zuchów i harcerzy,
że warto dbać o ciało, umysł, emocje
oraz relacje społeczne.
Czuwaj!
dh Agata Emmerling
pwd Małgorzata Banasiak

Hip-Hop Bakcyl

„Notre Dame de Paris”

Długo wyczekiwane przez
polskich miłośników teatru wydarzenie
nastąpiło w końcu i w Polsce. Na
„Notre Dame de Paris” polscy fani
czekali od momentu paryskiej
premiery w 1998 roku. To właśnie
wtedy w rolę Quasimodo wcielił się
Garou, a jego urzekające
i przejmujące wykonanie piosenki

"Belle" zostało nominowane do tytułu
Piosenka Wieku (Song of the
Century).
6 kwietnia gimnazjaliści
z Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie mieli możliwość obejrzeć
garbusa Quasimodo, przepiękną
Esmeraldę, bezdusznego Frollo
i rycerskiego Phoebusa na deskach

Teatru Muzycznego w Gdyni. Ćhoć
prapremiera musicalu miała miejsce
9 września 2016 r. teatr nadal pęka
w szwach. I nie ma się czemu dziwićchwile spędzone w tym wyjątkowym
miejscu, pozostawią w nas ślad na
zawsze. Serdecznie polecamy.

11 kwietnia gościliśmy w szkole
wspaniałe osoby: pana Przemysława
Kaca, autora książki „Hip-hop jako
narzędzie resocjalizacji młodzieży”
oraz dwóch młodych twórców tego
gatunku muzyki: EndRiu i StacHa.
Pan Przemysław opowiedział
o wpływie kultury hip-hopowej na
kształtowanie się pozytywnych postaw
i zachęcał uczniów do aktywnego w niej
uczestnictwa. Nawoływał również do

szacunku wobec innych ludzi i ich
sposobów wyrażania siebie. Jego
przemowę uatrakcyjniły występy
artystów ze słupskiej sceny muzycznej.
W wydarzeniu wzięli udział
uczniowie z klas V-VI SP oraz I-III
gimnazjum.
Dziękujemy!
Agata Emmerling
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Konkurs matematyczny
„Ludolfina”

14 marca 2017 był dniem kiedy
w Zespole Szkół w Pieszczu
obchodziliśmy Święto Liczby π
nazywanej Ludolfiną, najsłynniejszej
liczby świata, która jest stosunkiem
długości obwodu koła do długości jego
średnicy. W przybliżeniu wynosi 3,14
i dlatego swoje święto obchodzi 14
marca. Dlatego w tym dniu odbył się
konkurs matematyczny „Ludolfina”,
który polegał na zapamiętaniu jak
największej ilości cyfr po przecinku. Do
konkursu przystąpiło 16 osób,
konkurencja była duża.
Wyniki były następujące:
W kategorii klas I-III SP
ź I miejsce Adam Lisek ponad 100
cyfr po przecinku

ź II miejsce Klaudia Padewska,
ź III miejsce Maciej Pieniążek

W kategorii klas IV-VI SP
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Bezpieczny Internet
„Sam w sobie Internet nie jest ani zły, ani dobry – jest po prostu narzędziem…”
W klasie I a SP w Postominie na
lekcjach informatyki zostały
przeprowadzone zajęcia poświęcona
tematyce zagrożeń w Sieci oraz zasad
bezpiecznego korzystania z niej.
Zajęcia zostały przeprowadzone na
podstawie scenariuszy i materiałów
(filmów, spotów, plików muzycznych)
udostępnionych na stronie
internetowej www.dzieckowsieci.pl.
oraz materiałów przygotowanych
przez nauczyciela.
Uczniowie klasy pierwszej
zostali również zapoznani ze stroną
www.sieciaki.pl oraz z Drużyną
Sieciaków. Podczas zajęć uczniowie
oglądali pięć odcinków kreskówki,
w której piątka bohaterów styka się
z ryzykownymi zachowaniami w Sieci,
związanymi z cyberprzemocą,
kontaktami z nieznajomymi, ochroną
danych osobowych, poszanowaniem
własności intelektualnej
i uzależnieniem od Internetu. Po

obejrzeniu każdej z kreskówek
uczniowie, w ramach ćwiczeń
indywidualnych i zespołowych
dokonywali wyboru pomiędzy
zachowaniem bezpiecznym
a ryzykownym. Następnie poznawali
możliwe konsekwencje swoich
decyzji. Każda kreskówka ma do
wyboru dwa zakończenia –

pozytywne, kiedy bohater zachowuje
się bezpiecznie i negatywne, kiedy
bohater zachowuje się ryzykownie.
Dzięki tym zajęciom dzieci mogły
poznać zagrożenia czyhające na nie
w Sieci i dowiedzieć się, jak ich unikać.
Ewa Kulczak - Leśniewska

ź I miejsce Aleksandra Rogulska

ponad 70 cyfr po przecinku
ź II miejsce Gabriela Bukowska,
ź III miejsce Julia Mołdoch

W zdrowym ciele zdrowy duch!

W kategorii gimnazjum
ź I miejsce Natalia Sirko ponad 300

cyfr po przecinku
ź II miejsce Magdalena Mazurek,
ź III miejsce Marta Haryńska .

Serdecznie gratuluję
i zapraszam za rok.
Marzena Juszczyk

Taneczna przerwa
między lekcjami

Taniec jest najlepszą metodą na
dobry humor oraz receptą na zdrowie.
Do takiego wniosku doszli nasi
uczniowie, którzy stres związany
z wypełnianiem uczniowskiego
obowiązku postanowili rozładowywać
wspólnym tańcem podczas przerw.
Pomysł przypadł do gustu wszystkim
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uczniom i małym i dużym.
Wyżej wymienione działanie
prowadzone jest w ramach programu
„Trzymaj Formę”.
Serdeczne podziękowania dla
naszych uczennic Gabrieli Zwolan oraz
Kingi Czarnuch, za przeprowadzenie
spotkania z tańcem.

W dniu 7. 04. 2017r. od samego
rana uczniowie klasy I a i III a z SP
w Postominie z niecierpliwością
czekali na zapowiedziane mini zawody
sportowe z okazji Dnia Sportu.
Uprawianie sportu daje mnóstwo
radości, poczucie spełnienia i piękne,
zdrowe ciało. Ale nie tylko. Uczy też
wytrwałości w dążeniu do celu,
pokonywania własnej słabości i wiary

w siebie. Dzieci chętnie podjęły ducha
walki i wykazały się dużym sprytem
i zręcznością podczas wykonywania
zadań. Rywalizacji sportowej
towarzyszył głośny doping
zawodników i nauczycieli. A była ona
bardzo zacięta, każda z konkurencji
miała swoich faworytów. Ostatecznie
był remis. Chociaż nie to było
najważniejsze, głównie liczyła się

dobra zabawa. I tak impreza, której
celem było kształtowanie zachowań
prozdrowotnych, popularyzacja gier
i zabaw sportowych, a także
przestrzeganie zasad sportowej
rywalizacji przeszła do historii.
Ewa Kulczak – Leśniewska
Ewa Kwiatek

Sukces Leny i Natalii

Wyróżnienie

Jak co roku, uczniowie Zespołu
Szkół w Postominie wzięli udział
w Międzynarodowym Konkursie
Literackim. W tym roku konkurs odbył
się po raz XXXIII . Główne cele tego
konkursu to od lat: inspirowanie
zainteresowań literackich,
promowanie utalentowanej literacko
młodzieży, rozbudzanie wyobraźni,
wrażliwości, zachęcenie dzieci
i młodzieży polonijnej do
podejmowania prób literackich
w języku polskim, umożliwienie
uczniom udziału w literackiej
zabawie.
Miło nam poinformować, iż
nasze uczennice Lena Jeżewska
i Natalia Sławska ujęły serca i smak
literacki jurorów. Lena po raz kolejny
uzyskała wyróżnienie w tym
konkursie w kategorii gimnazjum poezja, natomiast Natalia zdobyła
wyróżnienie w kategorii gimnazjumproza. Dziewczyny nie miały łatwego
zadania, ponieważ na konkurs
nadesłano 8390 zestawów wierszy

Miło mi poinformować, że
uczeń klasy I a Szkoły Podstawowej
w Postominie, Michał Staszak,
otrzymał wyróżnienie w czwartym
Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Okładka mojej ulubionej książki". 30
marca 2017 r. w Zespole Szkół
Społecznych im. Lotników Morskich
STO w Darłowie, odbyła się wystawa
pokonkursowa połączona
z uroczystym wręczeniem nagród dla
laureatów i osób wyróżnionych.
Gratuluję i życzę wiele sukcesów!
Ewa Kulczak - Leśniewska

i opowiadań z 508
szkół
podstawowych, gimnazjów i ze szkół
ponadgimnazjalnych – z całej Polski,
Stanów Zjednoczonych, Niemiec,
Czech, Ukrainy i Litwy. Wyróżnione
utwory dziewczyn zostaną
umieszczone w pokonkursowym
tomiku wierszy „Do świata dziecka
wchodzi się na boso”, który zostanie
wręczony uczennicom podczas
uroczystej gali w Polskiej Filharmonii
Sinfonia Baltica w Słupsku. Nasze
młode literatki zostały wyróżnione za
oryginalność swoich
tekstów,
literackość pomysłu i ujawniony talent
autora. Wraz ze swoją opiekunką
Eweliną Królikowską zostały
zaproszone na uroczyste wręczenie
nagród przez prezydenta miasta
Słupska. Gratulujemy Lenie i Natalii
oraz wszystkim uczniom, którzy wzięli
udział w tym konkursie weny, talentu,
wyobraźni oraz wrażliwości na słowo.
Tak trzymać Kochani!
Ewelina Królikowska
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Nasza gmina zyska na ochronie środowiska

Rusinowo

W sobotę 22 kwietnia 2017r.
z okazji Międzynarodowego Dnia
Ziemi na terenie Gminy Postomino
odbyła się wielka akcja pod hasłem
„Nasza gmina zyska na ochronie
środowiska”. Mimo wietrznej
i chłodnej pogody entuzjazm
spowodowany istotą akcji nie gasł.
Trud pracy zadali sobie zarówno
młodsi, jak i starsi mieszkańcy naszej
gminy. Ciekawą inicjatywą wykazała

się Maja Mielczarek z Postomina,
która przygotowała plakat nawołujący
do wzięcia udziału w akcji sprzątania
gminy.
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne zakupiło worki i rękawice,
a następnie dokonało odbioru śmieci
ze wszystkich sołectw. Gmina
Postomino sfinansowała utylizację
odpadów oraz zakup pieczywa,
kiełbasek i słodkich napojów na

Złakowo

ogniska integracyjne. Udział w akcji
wzięły 24 sołectwa. Mieszkańcy na
czele z sołtysami mocno
zaangażowali się w porządkowanie
miejscowości. Podzieleni na grupy, ze
znajomymi, sąsiadami, wszyscy
solidnie i rzetelnie sprzątali pobocza
drogowe, tereny zielone, przydrożne
skarpy, place zabaw i inne zakamarki.
Wspólna akcja uporządkowania
naszych miejscowości zainicjowana

Jezierzany

Łącko

przez Wójta Gminy Postomino
Janusza Bojkowskiego odniosła
sukces.
Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim
uczestnikom akcji, którzy nie tylko
posprzątali swoje miejscowości, ale
dobrze się przy tym bawili. Widząc
entuzjazm na twarzach
mieszkańców, dobrą zabawę
połączoną z ciężką, pożyteczną

pracą, jesteśmy przekonani, że
w kolejnych latach akcja nabierze
rozpędu i wezmą w niej udział
wszystkie sołectwa, do czego gorąco
zachęcamy. Dziękujemy serdecznie
za podjęcie inicjatywy i przyłączenie
się do działania na rzecz porządku
w Naszej Gminie. Pamiętajcie
Państwo: Nasza Gmina zyska na
ochronie środowiska!

Jarosławiec

Karsino
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Korlino
Tyń

Postomino

Pieszcz

Wszedzień
Marszewo

Prośba mieszkańców Wszedzienia

Nosalin

Sołectwo Wszedzień w dniu 22 kwietnia
również włączyło się w akcję sprzątania
gminnych miejscowości. W sobotnie popołudnie
zebraliśmy 16 worków śmieci. Śmieci zbierane
były na odcinkach Smolarnia – Baza w kierunku
Wszedzienia, jak również od Wszedzienia
w kierunku ronda w Kaninie. W środku wsi jest
ładnie i czysto, bo o to dbają już od dawna
mieszkańcy, więc pracy w centrum wsi nie było.
W całej akcji bardzo dobrze spisały się dzieci
i młodzież, które następnie na zakończenie
wspólnych działań, przy ognisku piekli kiełbaski
i częstowali się słodkościami.

MY MIESZKAŃCY WSZEDZIENIA MAMY
PROŚBĘ, uczulmy ludzi jadących drogami
publicznymi, aby nie wyrzucali śmieci do
przydrożnych rowów. Było nam przykro, ze
poświęciliśmy tyle godzin społecznych w sobotę,
aby posprzątać teren przy drodze, bo to przecież
wizytówka drogi do Jarosławca, a tu już
w poniedziałek rano leżały śmieci w rowach.
N I E Ś M I E Ć M Y, Z A D B A J M Y
O ŚRODOWISKO, KTÓRE JEST WKOŁO NAS.
CZY NIE LEPIEJ ŻYĆ WŚRÓD ZIELENI
I PIENNEJ PRZYRODY A NIŻELI WŚRÓD
ŚMIECI?
Mieszkańcy Wszedzienia
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Placówka Wsparcia Dziennego
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie realizuje
projekt pod nazwą „Wspieranie rodziny
w jej prawidłowym funkcjonowaniu
poprzez rozwój usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym na
terenie Gminy Postomino”.
W związku z realizacją projektu
w strukturach Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Postominie
w formie specjalistycznej została
utworzona Placówka Wsparcia
Dziennego w skład, której wchodzą
dwa punkt: Punkt Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Kaninie oraz Punkt
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie.
Punkty czynne będą pięć dni
w tygodniu w godzinach
popołudniowych. W ramach działania
punków oferowana będzie
specjalistyczna pomoc i wsparcie dla
rodzin.
Oferta dla dziecka:

ź Organizacja czasu wolnego -

pomoc w nauce, rozwój
zainteresowań, organizacja zajęć
i zabaw sportowych;
ź Zajęcia socjoterapii;
ź Zajęcia kulinarne;
ź Zajęcia arteterapii;
ź Zajęcia muzykoterapii;
ź Zajęcia sportowe;
ź Zajęcia artystyczne;
ź Zajęcia taneczne;
ź Zajęcia teatralne;
ź Zajęcia profilaktyczne;
ź Zajęcia indywidualne korekcyjne;
ź Dyżury logopedyczne;
ź Dyżury indywidualnego
poradnictwa pedagogicznego.
Ponadto każdy uczestnik projektu
zapewniony będzie miał bezpłatny
dojazd oraz będzie mógł skorzystać
z bezpłatnego ciepłego posiłku.
Oferta dla rodziców:
ź Dyżury pedagoga;

ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź

ź

ź

ź

Dyżury psychologa;
Dyżury radcy prawnego;
Dyżury specjalisty mediacji;
Dyżury pracownika socjalnego;
Dyżury specjalisty interwencji
kryzysowej;
Dyżury specjalisty terapii dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu;
Warsztaty – Szkoła dla rodziców
Warsztaty kształtowania
kompetencji i umiejętności
społecznych;
Warsztaty nauki planowania
udanego życia – racjonalne
gospodarowania środkami
finansowymi;
Warsztaty nauki planowania
udanego życia – racjonalne
gospodarowanie zasobami
żywnościowymi;
Warsztaty nauki planowania
udanego życia – warsztaty nauki

dnia codziennego.
Serdecznie zapraszamy
zainteresowane osoby do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Postominie w celu uzyskania
szczegółowych informacji.
Więcej informacji:
http://bip.postomino.pl/gops/ zakładka Regionalny Program
Operacyjny 2014-2020.
Projekt współfinansowany jest

przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 20142020 Oś priorytetowa VII. Włączenie
społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie
rozwoju usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym.

Od serca na główki

Panie z Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”
postanowiły wesprzeć dzieci
przebywające na chemioterapii.
Nawiązana została współpraca
z bydgoską Fundacją „Zdążyć
z pomocą” i panie w miarę swoich
możliwości wykonały na drutach lub
szydełkiem piękne czapeczki.
Przekazane zostaną na ręce

przedstawiciela tej fundacji wraz
z życzeniami dla dzieci szybkiego
powrotu do zdrowia.
Czapeczki wykonane zostały
z własnych zasobów włóczkowych,
niektóre wręcz artystycznie,
a wszystkie z wielką życzliwością
i wsparciem dla dzieci, które zostały
doświadczone ciężką chorobą.
T. Rysztak

Mityng Lekkoatletyczny

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie serdecznie zaprasza
wszystkich kibiców lekkiej atletyki na
VIII Mityng Lekkoatletyczny „Dziś
w Postominie za 100 dni w Londynie”,
który odbędzie się 20 maja br. na

stadionie im. Z. Galka w Postominie.
Rozpoczęcie o godzinie 11.00.
Więcej o Postomińskim Mityngu
Lekkoatletycznym na stronie:
www.ckis.postomino.pl
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Polsko-Niemiecki Festiwal

Tegoroczny festiwal młodzieży
sprawił, że Postomino stało się na
jeden dzień swoistym centrum życia
kulturalnego, a Wójt Gminy Postomino
i przedstawiciele Rady Gminy to stali
goście tego wspaniałego dnia, na który
cały rok czekają uczniowie,

instruktorzy, rodzice i nauczyciele.
Festiwal dofinansowany został
przez Fundusz Małych Projektów
Interreg, który działa w ramach
Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania. XV Gminny
Przegląd Amatorskiego Ruchu

Artystycznego, stanowił wyzwanie
zarówno dla władz szkolnych, jak
i samorządowych. Wymagał bowiem
dobrej współpracy oraz
zaangażowania poważnych sił
i środków, by sprostać wszelkim
oczekiwaniom tak uczestników, jak
i niezawodnej festiwalowej
publiczności, która tego dnia mogła
podziwiać najpiękniejsze tańce, śpiewy
oraz grę na instrumentach młodych
wykonawców. Atmosfera 10 kwietnia
2017 roku była gorąca. Każdy
z uczestników chciał wypaść jak
najlepiej.
Celem konkursu było wyłonienie
uczniów i zespołów artystycznych,
którzy będą reprezentować Gminę
Postomino na szczeblu powiatu
sławieńskiego. Uczestnicy festiwalu
mieli do wyboru cztery kategorie
konkursowe: Zespoły Taneczne – do
przeglądu powiatowego
zakwalifikowano „Mały Dyg” i „Dyg”
z ZS w Postominie oraz „Bolero”
i zespół „Step by step” ze SP
w Staniewicach, Muzyczne Zespoły
Estradowe i Soliści - do przeglądu
powiatowego zakwalifikowano duet
Karolina Bury i Lena Jeżewska z ZS
Postomino, Patrycję Pawłowską z ZS
w Pieszczu oraz Karolinę Bury z ZS
w Postominie, Piosenka Dziecięca - do
przeglądu powiatowego
zakwalifikowano zespół „Złote Nutki”
z SP w Staniewicach, zespół
„Bursztynek” z SP w Jarosławcu oraz
solistki Marysię Prus z SP
w Staniewicach oraz Amelię
Szymańską z ZSS z Korlina.
Festiwalowe zmagania ubarwiły
występy dzieci i młodzieży z Gminy
Tri nwi l l ers hagen. M oż na by ł o
podziwiać ciekawe układy taneczne
naszych zachodnich sąsiadów,
zobaczyć interesujące pokazy

zgodnie z tradycją wielkanocną, były
głównymi bohaterami.
Była wspólna nauka
przyśpiewek – trochę po polsku, trochę
po niemiecku, zabawy z kłębkiem
włóczki i w śnieżną kulkę. Panie
Jadwiga i Mirosława wręczyły gościom
własnoręcznie wykonane jajka, a pani
Zosia przygotowała kolorowe pisanki,
którymi trzeba było się stuknąć. Na

polsko – niemieckie warsztaty
integracyjne, na które zaproszone
zostały także Panie ze Stowarzyszenia
„Razem Lepiej” .Pofestiwalowy wieczór
poświęcony został wspólnej zabawie
przygotowanej przez nauczycielki ZS
w Postominie oraz uczniów szkoły.
Młodzież bawiła się doskonale. Tego
wieczoru dziecięcy śmiech radości
długo rozbrzmiewał w szkolnych
murach.
Warto ponosić corocznie trud
organizacji festiwalu. Wspaniałe ideę

Postomino. Te ciekawe informacje
przybliżyły uczestnikom wiedzę na
temat tych miejsc, wyzwoliły też
dziecięcą ciekawość poznawania.
Kolejnym punktem była nauka poprzez
zabawę polskich i niemieckich
piosenek. Ta integracja zacieśniła więzi
pomiędzy dziećmi i myślę, że
pozostanie na długo w ich pamięci.
Polscy i niemieccy uczniowie
mieli także okazję do spotkań
i poznania się, bowiem dzień po
występach zorganizowano dla nich

tworzenia tej imprezy docenił także
Senator Piotr Zientarski, który także
odwiedził uczestników konkursu. Był
pod wielkim wrażeniem atmosfery
panującej na naszym festiwalu, radości
i pogody ducha, która tego dnia
dopisywała wszystkim.
Pamiętajmy, że taniec i muzyka
to język międzynarodowy, pomaga
zniwelować bariery językowe
i mentalne.
Edyta Dubert

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Polsko-niemieckie
spotkanie przy jajeczku

Podczas X Polsko-Niemieckiego
Festiwalu Artystycznego w Zespole
Szkół w Postominie miało miejsce
sympatyczne spotkanie.
Seniorzy z Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej” –
dzięki uprzejmości pani dyrektor
szkoły – przygotowali dla dorosłych
opiekunów niemieckiej młodzieży
wspólny wieczór, na którym jaja,

akrobatyczne, czy wreszcie posłuchać
muzyki, w tym polskich piosenek
w niemieckiej aranżacji. Podczas
trwania festiwalu młodzież polska
i niemiecka miała możliwość
uczestniczenia w zajęciach, które miały
na celu integrację, a także wspólna
naukę zarówno języka polskiego, jak
i niemieckiego. Podczas tej „lekcji”
zostały przedstawione prezentacje
o Gminie Trinwillershagen, mieście
Zingst oraz Stralsund. Zaś gospodarze
tej imprezy przedstawili Gminę

stole, oprócz pysznych ciast królowały
jaja, gotowane, faszerowane, ze
śledzikiem, pod pierzynką. Spotkanie
przebiegało w życzliwej, pełnej
humoru, atmosferze. Zakończyło się
umówieniem na kolejne spotkanie
w zaprzyjaźnionej gminie
Trinwillershagen w maju. Będziemy.
Teresa Rysztak

10.04.2017roku w Zespole Szkół
w Postominie odbył się X PolskoNiemiecki Festiwal Artystyczny.
Impreza ta już na stałe wbiła się
w kalendarz koncertów Młodzieżowej
Orkiestry Dętej i w tym roku nie mogło
być inaczej. Podczas gdy wszyscy
uczestnicy skończyli swoje zmagania,
a Jury konkursowe obradowało,
wszyscy oczekujący na wyniki mogli
spędzić czas razem z orkiestrowym
brzemieniem. Koncert można było
wysłuchać od godziny 14.30 do 15.30
na hali sportowej. Orkiestra również
wypełniła 10 minutową przerwę
pomiędzy ogłoszeniami wyników.
Zespół zagrał znane utwory muzyki
filmowej jak: Król Lew, Flinstonowie,
Pretty Women czy muzykę ze słynnego

Jamesa Bonda, ale również muzykę
rozrywkową jak Rock arround the
clock, I Feel Good czy The Final
Countdown.
Wszystkim słuchającym bardzo
dziękujemy a tych, których nie było
zapraszamy na nasze koncerty.
Najbliższy już w weekend majowy
podczas biegu Bogusława X w Łącku.
W połowie maja a dokładnie
21.05.2017 roku orkiestra weźmie
udział w Międzynarodowym Festiwalu
Orkiestr Dętych w Sławnie, na który
wszystkich serdecznie zapraszamy do
dopingowania naszej orkiestry.
Pozdrawiamy wszystkich,
a chętnych zapraszamy w nasze
szeregi :)
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Wielkanocne stroiki w Rusinowie

Pikuś i przyjaciele
Do Królewa kilka dni temu
przykicał zajączek o imieniu Pikuś wraz
z przyjacielem konduktorem oraz
przyjacielem traktorzystą, którzy
w wagonach i na przyczepach
przywieźli pierwsze oznaki wiosny. Od
razu stały się nie lada atrakcją.
Podziękowanie za ogrom pracy
włożonej w przygotowanie dekoracji
wsi należy się Pani Sołtys Danieli Igras,
która przygotowała te dekoracje
własnoręcznie i zapowiedziała, że to
dopiero początek, a Nam pozostaje
czekać na nadchodzące
niespodzianki.
Mieszkańcy Królewa

Tradycyjnie już przed
Wielkanocą, spotkaliśmy się na
świetlicy w Rusinowie, aby wspólnie
przygotować dekoracje na święta.
Pani Asia doglądała, pomagała
i wspierała nas swoimi radami.
Z efektów naszej pracy jesteśmy

niezwykle dumni. Kolejne udane
warsztaty, które będziemy mile
wspominać. Dziękuję wszystkim,
którzy znaleźli chwilkę wolnego czasu
i w miłym gronie spożytkowali go
bardzo owocnie, tworząc prawdziwe
cudeńka, które na wielkanocnym stole

będą prawdziwą ozdobą. Dziękuję
pani Asi z ODR-u za poświęcony czas,
swoją obecność i inspiracje, którymi
podzieliła się z nami. Do zobaczenia
przed kolejnymi świętami.

Powiatowy Przegląd
Amatorskiego Ruchu Artystycznego

W Sławieńskim Domu Kultury
w dniu 25 kwietnia br. odbył się
Powiatowy Przegląd Amatorskiego
Ruchu Artystycznego, podczas
którego rozegrano eliminacje w trzech
formacjach
artystycznych:
- Piosenka dziecięca
- Soliści i Zespoły Estradowe
- Przegląd zespołów tanecznych
Wszystkie występy oglądało
i oceniało jury w składzie:
przewodniczący Marek Żak (muzyk),
Lucyna Grad (choreograf, animator
kultury) oraz Agnieszka Siepietowska
(muzyk, choreograf, animator kultury).
Laureaci eliminacji gminnych
wspaniale zaprezentowali się na
przeglądzie powiatowym. Występy
młodych artystów doceniło jury
i wytypowało laureatów przeglądu
powiatowego, którzy zakwalifikowali
się do etapu Wojewódzkiego

w ramach Amatorskiego Ruchu
Artystycznego 2017. W wojewódzkim
etapie przeglądu gmina Postomino na
liczną reprezentację.
Po burzliwych obradach komisja
do etapu wojewódzkiego Przeglądu
Piosenki Dziecięcej zakwalifikowała:
Amelię Szymańską z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie, Zespół „Złote
Nutki” ze Szkoły Podstawowej

w Staniewicach i Otylię Dembową ze
Szkoły Podstawowej w Żukowie.
Do etapu wojewódzkiego
Przeglądu Solistów i Zespołów
Estradowych zakwalifikowani zostali:
Patrycja Pawłowska z Zespołu Szkół
w Pieszczu, Weronikę Szostakiewicz
z Zespołu Szkół we Wrześnicy oraz
zespół instrumentalny w składzie
Marcelina Dobak i Julia Chalecka.

Świetlicowe rogaliki

Dzieci ze świetlic w Wilkowicach
oraz w Pałowie upiekły nadziewane
rogaliki. Dzieciaki chętnie pomagały
mieszać i wyrabiać ciasto, więc rogale
wyszły wyśmienite. Wyszło dużo

rogali, wiec było czym dzielić. W czasie
pieczenia rogali dzieciom
zorganizowano ciekawe gry i zabawy.
Maja Wiewiórska

Spotkanie wielkanocne

W ostatniej kategorii na podium
dzieci z Gminy Postomino. Do etapu
wojewódzkiego Przeglądu Zespołów
Tanecznych dostały się: Zespół „Step
by step” ze Szkoły Podstawowej
w Staniewicach, Zespół Taneczny
„Dyg” z Zespołu Szkół w Postominie
oraz Zespól Tańca „Bolero” z UKS
„Błyskawica” Staniewice.
Trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy na etapie wojewódzkim.
Maria Lech-Szajner

10 kwietnia przygotowaliśmy
spotkanie wielkanocne. Przybyło 25
osób: niepełnosprawni z opiekunami
oraz zaproszeni goście. Podzieliliśmy
się święconym jajkiem, śpiewaliśmy
pieśni wielkanocne. Po obfitym posiłku
rozmawialiśmy o naszych potrzebach

i troskach oraz życiu codziennym.
Każdy podopieczny otrzymał po kilka
upominków od zająca.
Z niecierpliwością czekamy na
następne takie duże i przyjemne
spotkanie.
„Nasza przyszłość”
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Kącik poetycki

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Marzenie

śp. Włodzimierza Bożewskiego

Może otulę się w sen majowy
wiosennej nocy ciepły okruszek
może ominę zasłonę złudzeń
co jak sęp ciągle rani mą duszę.
Ciało otulę w uczuć woale
serce ogrzeję prawdy nadzieją,
co tli się jeszcze ,na wskroś przenika,
jak mgła się snuje nad chłodną ziemią.
W oazie westchnień,żalów i smutku
sny kolorowe głaszczę z lubością.
Miły mój żyje tylko w marzeniach
w snach pozszywanych naszą miłością.
Już krawiec pociął młodość na strzępy
pierwszej miłości zgarnął okruchy,
garnitur życia załatać trzeba
kosz z marzeniami doda otuchy...
Jadwiga Michalak

Sołtysa Sołectwa Rusinowo
Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia
składa Wójt i Rada Gminy Postomino

wiatrem spisane słowa
ciepły wiatr objął czule moje smutne myśli
potargał drzew konary i moją apaszkę
w kolorach wiosny z pocałunkiem słońca

Wyrazy szczerego współczucia
oraz słowa otuchy

śpiew ptaków nastroił struny zwątpień
i obaw wziął we władanie na stałe
straciły swą wyuzdaną surowość
wyrzeźbioną harmonią w przyrodzie

do Radnej Agnieszki Ludwikowskiej

wiatr gwiżdże na palcach wiosny
świszcze w konarach gałęzi
pieszczotliwie głaszcze trawę i kwiaty
kołysze swoim oddechem

z powodu śmierci MATKI
kierują Wójt i Radni Gminy Postomino

komary w tanecznym kręgu
przebudzone dotykiem słońca
na łące pod lasem
zapisują na mapie nieba
znane w wszechświecie melodie
Jadwiga Michalak

Wszystkim Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym,
Mieszkańcom Kanina,
a przede wszystkim Jadwidze Zadka
za okazanie życzliwości
oraz uczestniczenie w ostatniej drodze

śp. Wiesława Kowalskiego

Życzenia i ogłoszenia

składam serdeczne podziękowania
Marianna Sochacka

Wszystkim tym, którzy byli z nami
w najtrudniejszych chwilach,
okazali wiele życzliwości
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

Kochanej MAMIE
WIESŁAWIE DANKOWSKIEJ
z okazji 70 rocznicy urodzin
dużo zdrowia,szczęścia,miłości,
spełnienia marzeń,
a także wszystkiego co w życiu najlepszego
życzą z całego serca dzieci i wnuki.

ź stare pojazdy- motocykle, samochody takie jak Fiat, Syrena, Garbus,

Ryś, Żak, Komar, WSK, SHL, MZ, WFM, BMW, DKW, Zundapp, BSA,
OSA, Vespa oraz wszelkie inne, najchętniej wyprodukowane przed 1985r.
ź części- ramy, silniki, koła, lampy, gaźniki, części blacharskie oraz inne.
ź książki, instrukcje obsługi, literaturę techniczną oraz stare narzędzia
Stan obojętny, również zardzewiały i poniszczony złom.
Przyjadę, odbiorę własnym transportem.
Posprzątam strychy, piwnice i podwórka z wyżej wymienionych rzeczy.
Płacę gotówką i za ciekawe rzeczy daję bardzo dobrą cenę!
Tel. 606 422 003
Na sprzedaż domki angielskie,
pełne wyposażenie,
transport do 100 km od Jarosławca w cenie.
Cena 18 000 PLN. Telefon: 601-558-567

Wypłaty
Harmonogram
wypłat
świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia
wychowawczego – 500+ w Banku
Spółdzielczym w Postominie na
2017 r.
ź 22-24 maj 2017 r.
ź 19-21 czerwiec 2017 r.
ź 19-21 lipiec 2017 r.

21-23 sierpień 2017 r.
20-22 wrzesień 2017 r.
18-20 październik 2017 r.
20-22 listopad 2017 r.
13-15 grudzień 2017 r.
Kierownik GOPS w Postominie
Krystyna Ślebioda

ź
ź
ź
ź
ź

serdeczne podziękowania
składa żona z rodziną

Harmonogram zajęć popołudniowych
Harmonogram zajęć organizowanych na terenie gminy Postomino przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie
w miesiącu maj 2017 r. Więcej informacji udziela CKiS: 59-810-93-73 lub ckis@postomino.pl
(gr. młodsza)
(gr. starsza)
(gr. młodsza)
(gr. starsza)

Break Dance
Gitara klasyczna
Zajęcia plastyczne GAMMA

Opiekun

Poniedziałek

M. Grzybowski

15:30 - 17:30
17:30 - 19:30

Kapela Ludowa

Pieńkowianie
Pieszczanki

Zajęcia Lekkiej Atletyki
w Chudaczewie
w Dzierżęcinie
w Kaninie
w Marszewie
w Karsinie
w Naćmierzu
w Nosalinie
w Pałowie
w Rusinowie
w Wilkowicach
we Wszedzieniu

Środa

J.Czerwińska

17:00 - 19:00
15:15 - 18:15

17:00 - 19:00

Postomino

15:00 - 18:00
17:00 - 18:30
16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

K. Wieczyńska

15:45 - 16:30
16:45 - 18:15
18:00-19:00

Sala CKiS
Świetlica w Pieszczu

A.Rzeczkowska

15:00 - 19:00
15:30 - 19:30

16:00 - 18:00
15:00 - 19:00 18:00 - 19:30

15:30 - 19:00 15:30 - 17:00

E. Mielczarek

15:30 - 18:30 15:30 - 18:30

K. Wieczyńska

15:00 - 19:00

15:30 - 18:30
16:00 - 17:30

15:30 - 19:00
16:00 - 19:30

M. Bartlewska

Piątek

19:00 - 21:00

17:30 - 18:15
18:15 - 19:00

M. Wachholz-Pawłowska 18:00-19:00
Postomino

M. Witek

Czwartek
15:45 - 16:45
16:45 - 17:45
15:00 - 19:00

10:00 - 12:00
15:00 - 19:00
godz. 16:00

Stowarzyszenie

Taneczny Aerobik

Wtorek

D. Lesner

Popołudnia senioralne
„Razem Lepiej”
Ł. Cichy
Zajęcia karate (sala w Postominie)
(gr. młodsza)
Grupa taneczna (gr. starsza) M. Wachholz-Pawłowska
K. Krajewska-Rigall
Język Angielski (dzieci)
(dorośli)

Zajęcia w świetlicy wiejskiej...

Chętnie kupię:

śp. Włodzimierza Bożewskiego

M. Wiewiórska

16:00 - 19:30 16:00 - 17:30
16:00 - 19:00

M. Wiewiórska

16:00 - 19:00

M. Bartlewska

15:00 - 19:00

16:00 - 19:00
15:00 - 19:00

18:00 - 20:00

M. Wiewiórska

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

A. Rzeczkowska

15:30 - 18:30

17:30 - 19:30 15:30 - 20:00
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Najwszechstronniejsi
po postomińskiej batalii

Aktywni 50+ na start !

"Aktywna forma wypoczynku, to
najzdrowszy wypoczynek"

Najstarszy turniej w powiecie, 3bój sportowy (tenis stołowy, szachy
i brydż) - mający swoje korzenie
w 1984 r.- jest poza nami. Zawodnicy
z Darłowa, Sławna, Damnicy, Słupska,
Malechowa zgodnie z uświęconą
tradycją, którego pomysłodawcą był
nieodżałowany Alfred Obszański
rozpoczęli zawody od tenisa
stołowego. Tutaj najlepszym okazał
się Krzysztof Meyer ze Słupska.

W drugiej konkurencji w szachach
triumf odniósł Piotr Rogalski ze
Sławna. W trzeciej konkurencji,
w brydżu najlepiej licytował i rozgrywał
Krzysztof Boniek ze Słupska.
W klasyfikacji generalnej z dużą
przewagą wygrał Krzysztof Mayer,
vice mistrzem został debiutant Damian
Wenelski z Malechowa, a 3 miejsce
zajął także debiutant Piotr Rogalski.

Zbyszek z Darłowa, jeden
z uczestników zawodów tak
powiedział o turnieju: OrganizatorzyCentrum Kultury i Sportu w Postominie
oraz Zespół Szkół w Postominie tradycyjnie zapewnili komfortowe
warunki, a sportowo rozgrywki miały
nietypowy przebieg. Mimo braku kilku
faworytów, debiutanci skutecznie ich
zastąpili. Będzie bardzo ciekawa
konfrontacja za rok.

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie po raz ósmy w historii
Gminy Postomino, wychodząc
naprzeciw potrzebie zachowania
żywotności, zdrowia i aktywności
organizuje dla weteranów powyżej 50go roku życia otwarty cykl trzech
turniejów w 15-stu konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych w ramach
otwartego Grand Prix "Aktywni 50+".
Zawody przeprowadzone będą
w kategoriach wiekowych co 5 lat,
począwszy od rocznika 1967.
Konkurencje rozegrane zostaną
w trzech terminach na stadionie
sportowym im. Zbigniewa Galka
w Postominie o godz. 14:00 (zapisy od
godz. 13.00).
29 kwietnia 2017 r. (sobota) –
Majówka w plenerze – Turniej
weteranów
ź cellotka – rzut lotką do tarczy (dwie
serie po sześć rzutów)
ź bieg na 60 m – kobiety, na 100 m –
mężczyźni (starty z bloków, serie
na czas)
ź slalom (siedem tyczek) z piłka na
czas
ź festiwal rzutów piłkami lekarskimi,
trzy rodzaje piłek , rzut z nad głowy,
jedna seria, każdy rzut mierzony,

zaliczona łączna długość
ź rzut jak najbliżej celu – rzut

sześcioma bulami, mierzone trzy
najbliższe odległości od celu
21 lipca 2017 r. (sobota) – "Żyj
zdrowo na sportowo" – Turniej
weteranów
ź toczenie, zbijanie i zwijanie
ź torem piłką jak najdalej
ź rzut beretem
ź rekreacyjny tor przeszkód
ź pchnięcie kulą
23 września 2017 r. (sobota) –
"Babie lato" – Turniej Weteranów
ź rzut oszczepem
ź skok w dal
ź bieg jednego okrążenia (400 m )
ź toczenie torowe piłki
ź rzutowy festiwal (byle czym)
Wszystkim edycjom zawodów
przyświecać będzie motto:
"Nie ważne, którym jesteś na
mecie, bo i tak jesteś lepszy od tych
siedzących w domu”
Swój udział w każdym z turniejów
należy zgłosić na pół godziny przed
rozpoczęciem zawodów
w sekretariacie, pobierając numer
startowy, wypełniając oświadczenie
i wpisując się na listy poszczególnych
konkurencji. Zawodnicy mogą
uczestniczyć w jednej, kilku lub
wszystkich konkurencjach.

Naćmierz najlepszy w "Dwa Ognie" - to już drugie zwycięstwo

W niedzielę 23 kwietnia br. na sali
sportowej przy Zespole Szkół
w Postominie rozegrano Turniej
Usportowionych Dwóch Ogni Kobiet
w ramach XX Współzawodnictwa
Sołectw 2017. Do rywalizacji zgłosiło
się sześć reprezentacji: Pieszcz,
Postomino, Naćmierz, Wilkowice,
Pieńkowo, Złakowo.
Przed rozpoczęciem
przystąpiono do losowania. Dwie
najlepsze drużyny z ubiegłego roku
zostały „rozstawione" do grup A i B,
natomiast pozostałe drużyny zostały
dolosowane. Mecze rozgrywano
w grupach systemem „każdy

z każdym".
Grupy po losowaniu:
A
ź Naćmierz
ź Złakowo
ź Pieszcz
B
ź Postomino
ź Wilkowice
ź Pieńkowo
Wszystkie mecze w grupach
pewnie wygrały drużyny z Naćmierza
i Postomina i to one rozegrały bój
o zwycięstwo w całym turnieju. Na
boisku skuteczniejsze były

reprezentantki Naćmierza wygrywając
finał pewnie w stosunku 9:3.
Do wyłonienia drugich miejsc
w grupie potrzebne były „dogrywki",
ponieważ zarówno mecz pomiędzy
Złakowem i Pieszczem oraz
Wilkowicami i Pieńkowem zakończył
się remisem. Jednak w „dogrywkach"
lepsze okazały się Panie z Pieszcza
i Wilkowic i to one spotkały się w meczu
o 3 miejsce w turnieju. Mecz ten był
zdecydowanie bardziej wyrównany od
finału. Wynik remisowy utrzymywał się
bardzo długo, jednak więcej „zimnej
krwi" w końcówce zachowały
reprezentantki Wilkowic. Po zdobyciu

3 pkt przewagi w końcówce utrzymały
ją do końca regulaminowego czasu,
wygrywając mecz, a zarazem 3 miejsce
w sołeckich zmaganiach.
Drużyny z Pieńkowa oraz
Złakowa, które po ciężkiej walce uległy
w „dogrywkach" rozegrały batalię o 5
miejsce. Tym razem Panie ze Złakowa
nie dały większych szans
reprezentantkom Pieńkowa
wygrywając mecz ze sporą przewagą
11:3.
Zwycięska drużyna z Naćmierza
wystąpiła w składzie: Rzeczkowska
Emilia, Licnerska Monika,
Rzeczkowska Patrycja, Mikołajczyk

Alicja, Bartosz Andżelika, Oleksa
Oliwia, Tomczak Anna, Serafin Maja.
Podczas dekoracji wręczono
również dodatkowe wyróżnienia.
Najwcześniej urodzoną zawodniczką
biorącą udział w Turnieju została
Rąpalska Danuta z Pieńkowa,
najlepszą zawodniczką Karolina Litwin
z Wilkowic, natomiast najlepszą
„Matką" okazała się Klaudia Białowąs
z Postomina. Upominki otrzymali
również grający samorządowcy,
a wśród nich Panie Sołtys: Emilia
Rzeczkowska z Naćmierza oraz
Danuta Rąpalska z Pieńkowa.
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Krzyżówka nr 05/2017(312)
autor: Zdzisław Ludwikowski

1

2

3

4

5

6

7

8

45

22

9
Staniewice
pon.-sob.: 5:30 - 21:00
nie.: 9:00 - 20:00

Pieńkowo
6:00 - 21:00
9:00 - 20:00

20

11
26

11
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Mąka tortowa
Stoisław
1 kg

32

10

10

Oranżada
Hellena
1,25 l

Delma Extra
450-500 g

15

16

17

7

1

1

6

37

23

49

MK Cafe
Premium
225 g

16

37

25

33

26

23

28

36

43

37
39

...oraz wiele
innych
produktów
w atrakcyjnych
cenach.
Zapraszamy!

Kowalscy postanowili pójść do opery.
Kiedyś w końcu trzeba? Ubrali się
odświętnie w garnitur i suknię wieczorową.
Ustawili się po bilety w kolejce pod kasą.
Przed nimi gość zamawia:
- Tristan i Izolda. Dwa poproszę?
Kowalski jest następny:
- Zygmunt i Regina. Dla nas też dwa?

Przychodzi zięć do teściowej na obiad.
Teściowa niesie zupę. Zięć już chce jeść, ale
pomyślał sobie, że najpierw wypróbuje na kocie.
Dał kotu, a kot gdy tylko wziął do pyska
zesztywniał.
Teściowa idzie z drugim daniem, a zięć bach
bach i przez balkon.
Kot wstaje i mówi:
- Yes, yes, yes.

***

***

Przychodzi żołnierz do generała i mówi:
- Da mi pan wolne generale, bo teściowa
przyjechała?
- Nie, nie dam.
- Wiedziałem, że równy z pana gość.

Stopka redakcyjna

oddano do druku dnia: 08.05.2017 r.

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: (094) 340 35 98
Napisz artykuł:
Wszelkie materiały, artykuły prosimy
nadsyłać w formie elektronicznej na
adres e-mail: szept@postomino.pl

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów oraz przeredagowań
nadesłanych materiałów.
Egzemplarz bezpłatny,
nakład 2000 egz.

8

14
44

15

13

28

2

Poziomo:
1. Granice działania
5. więcej niż stłuczka na drodze
9. krążki w strzelectwie sportowym
10. gwarancja kredytu
11. fucha, praca na lewo
12. polny gryzoń
14 . przestępcza grupa
17. łasy na żaby
20. na kobiece drobiazgi
22. imię Brando ,aktora
23. ssak drapieżny o cennym futrze
24. oddział wewnętrzny w szpitalu
25. miasto z fontanną Neptuna
28. powyżej nadgarstka
31. drogowy karambol
33. obejście gospodarskie
34. imię Przybory z kabaretu
Starszych Panów
35. żłób dla dzikich zwierząt
36. budowla sakralna
37. polski herb szlachecki

Humor z sieci :)

Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel.: (59) 810 85 93
e-mail: szept@postomino.pl

35

24

35

Motylarnia w Jarosławcu zaprasza codziennie
do podziwiania egzotycznych okazów motyli

Na lekcji pani pyta Jasia:
- Jasiu czy twoim zdaniem wszystkie grzyby
są jadalne czy może są też niejadalne.
- Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre
tylko raz.

3

34

25

14

Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo i Staniewice w dniach
od 10.05.2017 do 04.06.2017 lub do wyczerpania zapasów

30

29

9

33

99

ul. Spacerowa 3a
czynne w godz.: 10:00-18:00

19

32

31

18

6

4

34

27

36

Ważne do końca maja 2017

Wydawca i redakcja:

12

24

Ser zółty
Złoty Mazur
Mlekpol
1 kg

99

40

29

30

31

Duży lód świderek + wejście
do motylarni 9,99 zł/pak.

19

21

42

2

99

Kupon
+

18
38

22
przy
zakupie
min. 10 kg

41

17

27

14

20

99

5

13

Pionowo:
1. Rezerwa na czarną godzinę
2.Ssak z rodziny Jeleniowatych
3.Broń do wystrzeliwania pocisków
4.Żyje w Białowieży, gat. piwa
5.Drapieżnik z rodziny psów
6. Napój w małym kuflu
7.Z wizjerem
8.Bawi cyrkową publiczność
13. egzotyczna przyprawa kuchenna
15. sympozjum naukowe
16. biały..., gat. szarego mydła
17. rosyjski instrument muzyczny
18. koń jasnogniady
19. papiery wartościowe
21.świetlny mówca
25. borownik lub kurka
26. umowa o pracę aktora
27. do wody lub narciarskie
29. imię Santor, piosenkarki
30. szewski sztyft do przebijania podszew
31. derka dla konia
32. kuzynka łasicy ,tumak

Szept
Postomina

KUPON 05/2017
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- zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb
niezbędnych do realizacji losowania nagród.

Litery z kratek ponumerowanych
w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 45
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca maja
2017 r.
Do rozlosowania są trzy bony do
sklepu ABC Staniewice
Sponsorem nagród jest

STANIEWICE

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Musur Elżbieta, Kanin
2. Cabel Marian, Pieszcz
3. Wisowaty Kazimierz, Łącko
Nagrody do odebrania (do końca
maja 2017 r.) w Urzędzie Gminy Postomino,
pokój nr 18 lub 23.
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Harmonogram wywozu odpadów
Maj 2017
MIEJSCOWOŚCI
PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo

Czerwiec 2017
MIEJSCOWOŚCI

plastik
i
opakowania
wielomateriałowe

odpady
zmieszane
pojemniki

19

26

22

PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo

20

27

23

Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz

21

28

24

ŚRODA
Górsko, Korlino, Królewo,
Marszewo, Postomino, Złakowo
Wykroty, Królewko

22

29

23

30

plastik
szkło białe szkło kolorowe
odpady
i opakowania
papier i tektura
wielomateriałowe zmieszane

8

15

WTOREK

WTOREK
Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz

ŚRODA
Górsko, Korlino, Królewo,
Marszewo, Postomino, Złakowo
Wykroty, Królewko

9

10

11

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

12

16

17

18

19

25

26

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 7 i 21 czerwiec.

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 4 i 18 maj.

PAMIĘTAJ!!! Pojemniki/worki należy wystawić przed posesją w dniu wywozu (przed godz. 7:00)

Zawody piłki ręcznej
Dziewczęta z Postomina zajęły III
miejsce w rozegranych mistrzostwach
regionu w piłce ręcznej dziewcząt.
Zawody odbyły się 16 marca 2017 roku
w hali sportowej przy SP Białogard do
rywalizacji zgłosiło się 6 szkół: SP
Postomino, SP nr 7 Koszalin, SP nr 7
Szczecinek, SP Mielno, SP nr 1
Świdwin, SP nr 5 Białogard.
Reprezentantki powiatu sławieńskiego
uplasowały się na trzecim miejscu
rozgrywając kolejno mecze:
SP Postomino - SP Koszalin 5:11;
SP Postomino - SP Świdwin 8:6.
Mistrzem regionu zostały
zawodniczki z SP nr 7 Koszalin drugie

miejsce zajęły dziewczęta SP Mielno,
czwarte miejsce zajęła drużyna z SP nr
7 Szczecinek na piątym miejscu
gospodynie z SP nr 5 Białogard i szóste
SP nr 1 Świdwin.
Drużynę z Postomina tworzył
skład: Klaudia Mazanek, Aleksandra
Ciechanowska, Weronika Stanulewicz,
Alicja Kurz, Maja Zaborowska,
Zuzanna Błaszczyk, Wiktoria
Salwoska, Patrycja Stopa, Adrianna
Piorunowska, Kamila Tomczyk, Anita
Dopierała, której opiekunem jest
Maciej Pominkiewicz.

„Wyobraźnia czeka
ukryta w bibliotekach”

2 5 k w i e t n i a 2 0 1 7 r. n a
zaproszenie Biblioteki Publicznej
w Postominie, uczniowie klas 0-III
naszej gminy brali udział w spektaklu
„Wyobraźnia czeka ukryta
w bibliotekach”. Przedstawienie
w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji
i Profilaktyki MASKA z Krakowa było
spektaklem promującym czytelnictwo.
Aktorzy przedstawili bajkową opowieść
o tym, jak wiele dobrego daje ludziom

czytanie książek. Spektakl nie tylko
rozwijał emocjonalną i pozytywna
postawę do książek i czytelnictwa, ale
także wyobraźnię . Uczniowie z wielkim
przejęciem i zaangażowaniem oglądali
przedstawienie, biorąc w nim aktywny
udział. Spotkanie z aktorami miało na
celu pokazać dzieciom potrzebę nauki
czytania oraz korzyści wynikające
z obcowania z literaturą.

Międzynarodowy
Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki
dla Dzieci – święto obchodzone co
roku
2 kwietnia, Dzień ten ma na
celu rozpowszechnienie książek dla
dzieci oraz wspieranie czytania przez
najmłodszych. Z tej okazji naszą
bibliotekę odwiedzili uczniowie z klasy
I a z Zespołu Szkół w Postominie wraz
z wychowawczynią Panią Ewą
Kulczak – Leśniewską. Dzieci
wysłuchały opowiadania Agnieszki
Stelmaszyk „Zbawcy książek” , odbyły
się zajęcia plastyczne oraz
przeprowadzono pogadankę na temat
czytania książek. Wszystkie dzieci
zostały przekonane, że warto czytać ,
teraz pozostaje tylko wdrożyć czytanie
w życie.
Drodzy Rodzice!
BADANIA POTWIERDZAJĄ, ŻE
GŁOŚNE CZYTANIE
DZIECKU:
ź zaspokaja jego
p o t r z e b y
emocjonalne:
miłości, uwagi,
stymulacji,
ź buduje mocną więź
pomiędzy rodzicem
a dzieckiem,
ź wspiera rozwój
psychiczny dziecka,
ź wzmacnia poczucie
własnej wartości,
ź uczy poprawnego
języka, rozwija
zasób słów, daje

swobodę w mówieniu,
ź ćwiczy pamięć
ź uczy samodzielnego myślenia:

ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź
ź

logicznego, przyczynowoskutkowego, krytycznego,
rozwija wyobraźnię
poprawia koncentrację
przygotowuje do samodzielnego
czytania i pisania
przynosi ogromną wiedzę ogólną,
daje dostęp do informacji na każdy
temat,
ułatwia naukę i pomaga odnieść
sukces w szkole
uczy odróżniania dobra od zła,
rozwija wrażliwość moralną,
jest znakomitą rozrywką, rozwija
poczucie humoru,
zapobiega uzależnieniu od
telewizji, komputera i gadżetów

elektronicznych,
dziecko
przed
zagrożeniem ze strony kultury
masowej,
ź jest zdrową ucieczką od nudy
i niepowodzeń,
ź przeciwdziała demoralizacji
i przemocy,
ź daje dostęp do życia, myśli i dzieł
największych ludzi różnych epok
ź kształtuje na całe życie nawyk
czytania i poszerzania wiedzy
zródło:
www.calapolskaczytradzieciom.pl
Czytajmy dzieciom!
ź chroni

