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AKCYZA

Od 01 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury za okres od 01 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Wniosek, który jest dostępny w Urzędzie lub na stronie
internetowej BIP wraz z fakturami należy złożyć w pok. 9a.
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Co nowego czeka rodziców i uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym rokiem wprowadzania w życie nowych założeń reformy edukacji.
Rozpocznie się okres wielu zmian.
Przede wszystkim zespoły szkół,
w skład których wchodzi
dotychczasowa sześcioletnia szkoła
podstawowa i dotychczasowe
gimnazjum staną się z mocy ustawy
ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
1 września uczniowie
dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej staną się uczniami
ośmioletniej podstawówki. Uczniowie,
którzy ukończyli VI klasę szkoły
podstawowej, po wakacjach pójdą do
klasy VII. Rozpocznie się także
wygaszanie gimnazjów. W nowym roku
szkolnym nie będzie klasy I gimnazjum,
a klasy II i III dotychczasowego
gimnazjum prowadzone będą w szkole
podstawowej – aż do czasu
wygaszenia. Ostatni rocznik dzieci klas

III ukończy gimnazjum w roku szkolny
2018/2019. Oznacza to, że od
1 września 2019 r. nie będą już działały
gimnazja.
Rok szkolny 2017/2018 to także
darmowe podręczniki i ćwiczenia dla
wszystkich uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Uczniowie
klas I-VII szkoły podstawowej oraz klas
II i III gimnazjum będą korzystać
z podręczników udostępnionych przez
szkoły w ramach dotacji celowej na
zakup podręczników. Trzy roczniki
szkoły podstawowej: I, IV oraz VII
klasa, otrzymają zupełnie nowe książki,
czyli podręczniki i ćwiczenia, zgodne
z wprowadzaną nową podstawą
programową, według założeń nowej
reformy. Pozostałe roczniki szkoły

i gimnazjum będą musieli zakupić tylko
książki do religii lub etyki.
Ponadto zmiany dotyczą dzieci
mających dziś sześć lat i młodszych.
One dłużej zostaną w oddziałach
przedszkolnych czy też przedszkolach,
a swoją przygodę ze szkołą zaczną
dopiero w wieku siedmiu lat. Jeśli
rodzice zdecydują inaczej, konieczne
jest uzyskanie opinii poradni, która
określi gotowość dziecka do
rozpoczęcia nauki. Dzisiejsze
sześciolatki będą pionierami nauki
w zreformowanej szkole.
Całkowite zakończenie reformy
jest planowane na 2023 rok.
podstawowej i gimnazjum otrzymają
podręczniki z poprzednich lat i nowe

Reklamy w gminie
Wójt Gminy Postomino zaprasza do udziału w badaniu ankietowym
dotyczącym zasad sytuowania reklam, szyldów i ogrodzeń na terenie naszej
gminy. Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej oraz papierowej.
Czekamy na Państwa opinie do 20 sierpnia 2017 r.
We wrześniu 2015 roku weszła
w życie tzw. ustawa krajobrazowa,
która dała samorządom narzędzia do
uporządkowania przestrzeni
publicznych.
Przedmiotem regulacji tzw.
„uchwały krajobrazowej” będzie
ustalenie zasad i warunków
sytuowania na terenie gminy
Postomino obiektów małej
architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane.
Tzw. „uchwała krajobrazowa”
docelowo określi nie tylko warunki
i zasady sytuowania reklam, małej
architektury i ogrodzeń na terenie
gminy, ale przede wszystkim wskaże
termin dostosowania istniejących
reklam i ogrodzeń do nowych
przepisów.
Rozpoczynając prace nad
opracowaniem projektu uchwały

chcemy poznać zdanie mieszkańców
g m i n y, j a k o b e z p o ś r e d n i c h
użytkowników przestrzeni, na temat
postrzegania i estetyki naszej gminy.
Przygotowana ankieta pozwoli na
określenie preferencji mieszkańców
związanych z ewentualną potrzebą
zachowania ładu przestrzennego
i poprawy wizerunku gminy pod kątem
urządzeń i obiektów reklamowych.
Badania ankietowe prowadzone
będą do 20 sierpnia 2017 r.
Ankietę można pobrać ze strony
Urzędu Gminy w Postominie lub
odebrać w wersji papierowej w Biurze

Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy
w Postominie, Postomino 30.
Wypełnioną ankietę można
wysłać na adres: ug@postomino.pl lub
złożyć osobiście w Biurze Obsługi
Interesanta w Urzędzie Gminy
w Postominie
Zachęcam do udziału
w prowadzonym badaniu ankietowym
oraz do przekazywania wszystkich
mieszkańcom o takiej możliwości.

ćwiczenia. Podsumowując, rodzice
uczniów szkół podstawowych

Konkurs grantowy
„Tu mieszkam,
tu zmieniam”

Fundacja Banku Zachodniego
WBK we współpracy z Bankiem
Zachodnim WBK S.A organizuje po raz
trzeci konkurs grantowy „Tu mieszkam,
tu zmieniam”. Nabór wniosków będzie
trwać od 15 lipca do 30 września.
Udział w konkursie może wziąć każdy.
Wystarczy kreatywny i konkretny
pomysł na zmianę w swojej okolicy,
który zostanie zgłoszony za
pośrednictwem dowolnej fundacji,
stowarzyszenia lub pozarządowej
organizacji społecznej, ale także
szkoły, domu kultury, czy też innej

instytucji samorządowej.
Fundacja Banku Zachodniego
WBK wesprze realizację 20
najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą
w wysokości 8.000 zł, dofinansuje 23
projekty kwotą 6.000 zł, 31 projektów
kwotą 4.000 zł i 26 projektów kwotą
3.000 zł.
Szczegóły pod adresem:
http://fundacja.bzwbk.pl/2017/07/10/n
abor-wnioskow-do-konkursu-tumieszkam-tu-zmieniam-15-07-30-092017-r/

G m i n y
P o s t o m i n o :
www.postomino.bip.net.pl/?c=475
w zakładce szkody w uprawach.
Ważne:
1. Kopia wniosku o dopłaty
stanowi integralną część wniosku
rolnika do gminy. W przypadku gdy
rolnik nie złożył w danym roku wniosku
do ARiMR, a zgłasza szkody
spowodowane, np. ujemnymi skutkami
przezimowania, wówczas dołącza
kopię wniosku o dopłaty za rok ubiegły.
2. Rolnicy, którzy złożą wnioski
niekompletne, tj. bez załączonej przez
rolnika kopii wniosku o dopłaty
bezpośrednie, będą wzywani do
uzupełnienia braków formalnych

wniosku.
Dodatkowe informacje dot.
szacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej na terenie
województwa zachodniopomorskiego,
w którym wystąpiły szkody
spowodowane przez suszę grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne,
powódź, huragan, piorun, obsuniecie
się ziemi lub lawinę znajdują się na
stronie internetowej Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach:
http://www.zodr.pl/strona_glowna.html,
w zakładce klęski żywiołowe

Szkody w uprawach rolnych
Informacje dla rolników dot. zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (susza, grad, deszcz nawalny, powódź i inne)
Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187
z późn.zm.), Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa może
stosować dopłaty do oprocentowania
kredytów bankowych udzielonych na
wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których

wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne
skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę
w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich, zwane dalej
„niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi".
W przypadku wystąpienia strat
w uprawach rolnych, zwierzętach,
budynkach, maszynach wywołanych

takimi zdarzeniami jak np.: przymrozki,
susza, ulewy, gradobicie czy powódź,
poszkodowani rolnicy są uprawnieni do
pisemnego zgłaszania strat do Urzędu
Gminy w Postominie - w ciągu 10 dni od
dnia wystąpienia niekorzystnego
zdarzenia (termin ustalony ze
względów organizacyjnych, tak, aby
komisje miały czas oszacować
szkody).
Druki wniosków są do pobrania w
Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Gminy Postomino oraz na stronie BIP
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Już wkrótce na gminne ulice
wjedzie nowa zamiatarka Citymaster
2200 wyprodukowana przez firmę Hako.
Nowa maszyna została zakupiona przez
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Postominie. Dzięki tej inwestycji
usprawnione zostanie oczyszczanie
gminy, w szczególności przy usuwaniu
z piasku ulic, placów, parkingów, zatok
autobusowych. Dzięki nowej zamiatarce
prace porządkowe będą odbywały się
dokładniej i szybciej.

Kalendarium
sierpień

2017
Jeśli w sierpniu dni jasne,
będą stodoły ciasne.
Jak po lipcu sierpień się ochłodzi,
to później zima twarda
z wielkim śniegiem chodzi.
Kiedy sierpień wrzos rozwija,
jesień krótka, szybko mija.

Inwestycje w gminie
W miejscowości Pieszcz trwają
intensywne prace przy przebudowie
dróg gminnych. Zakres robót
obejmuje wykonanie nawierzchni dróg
z betonu asfaltowego o łącznej
długości ok. 1,2 km wraz
z przebudową istniejących zjazdów do
posesji, przebudową infrastruktury
podziemnej oraz oczyszczeniem
istniejących rowów. Generalnym
Wykonawcą przebudowy dróg jest
firma COLAS Polska Sp. z o.o.
Wartość inwestycji wynosi 919 529,77
zł brutto.

Rozpoczęła się budowa
Centrum Turystyki Wiejskiej wraz
z remizą strażacką w m. Nacmierz.
Wykonawcą robót jest firma Usługi
Ogólnobudowlane Wiesław Głuszek
ze Starego Jarosławia, która
zaoferowała kwotę 1 621.652,47 zł za
wykonanie inwestycji.
W najbliższym czasie
rozpocznie się przebudowa drogi
gminnej w m. Łężek. Generalnym
Wykonawcą robót jest firma COLAS
Sp. z o.o. za kwotę 965.140,27 zł.

Aktualnie trwa procedura
przetargowa dla zadania pn.:
”Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Bylica” jak również
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Górsko”. Przypomnijmy kwota
dofinansowania dla budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Górsko wynosi 1. 975 870,00 zł, co
stanowi 63,63% poniesionych
kosztów inwestycji, natomiast
całkowita wartość projektu to 3.836
299,72 zł. Celem operacji jest
poprawa infrastruktury związanej

z gospodarką ściekową poprzez
budowę sieci kanalizacji sanitarnej
o długości 4037,5 mb w miejscowości
Górsko.
Niebawem rozpocznie się
procedura przetargowa dla zadania
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Złakowo” oraz „Budowa
nowej kaplicy cmentarnej
w m. Pieńkowo”.
W lipcu rozpoczęto budowę 49
przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Postomino.

Minister spotkał się z rybakami

W Jarosławcu w „Pensjonacie
Strażnica” odbyło się spotkanie
ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej- Marka
Gróbarczyk z rybakami z terenu
całego Pomorza. W zgromadzeniu
uczestniczył także Janusz Wrona –

Oznakowanie wejść i zejść
na plażę w Gminie Postomino
W celu zapewnienia osobom
wypoczywającym na terenie Gminy
Postomino bezpieczeństwa oraz poprawy
orientacji przestrzennej, przy każdym zejściu
z plaży została umieszczona tablica
z numerem. Jest wyraźna, widoczna,
ustawiona frontem do plaży, a co
najważniejsze - jest w trzech językach oraz
zawiera numery telefonów alarmowych. To
dodatkowe tablice umieszczone od strony
morza, stanowiące dodatek do
podstawowych tablic stojących przy
poszczególnych wejściach na plażę.

dyrektor Departamentu Rybołówstwa
w MGMiŻŚ. Inauguracji konferencji
dokonał Piotr Żuchowski- sołtys
Jarosławca oraz Wójt Gminy
Postomino- Janusz Bojkowski, którzy
przywitali przybyłych gości.
Spotkanie prowadził Jerzy
Wysoczański – Przewodniczący
zespołu doradczego do spraw
rybołówstwa.
Omawiane były sprawy
związane z modernizacją przystani
rybackich, w tym miedzy innymi
przystani w Jarosławcu, której
właścicielem jest Urząd Morski
w Słupsku. Tematem spotkania był
problem z zasobami ryb w Bałtyku.
Omawiane były także niedawno
wprowadzone zmiany w ustawie
o rybołówstwie, a także tematy
związane z funduszami unijnymi
dotyczącymi sektora rybackiego.

1 sierpnia (wtorek)
Narodowy Dzień
Pamięci Powstania Warszawskiego
2 sierpnia (środa)
Światowy Dzień
Pamięci o Zagładzie Romów
6 sierpnia (niedziela)
Przemienienie Pańskie
9 sierpnia (środa)
Międzynarodowy Dzień Ludności
Tubylczej na Świecie
10 sierpnia (czwartek)
Dzień Przewodników
i Ratowników Górskich
12 sierpnia (sobota)
Międzynarodowy Dzień Młodzieży
13 sierpnia (niedziela)
Międzynarodowy Dzień
Osób Leworęcznych
14 sierpnia (poniedziałek)
Dzień Energetyka
15 sierpnia (wtorek)
Święto Wojska Polskiego,
Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
19 sierpnia (sobota)
Światowy Dzień
Pomocy Humanitarnej
23 sierpnia (środa)
Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Handlu Niewolnikami
i jego Zniesieniu,
Święto Lotnictwa
28 sierpnia (poniedziałek)
Święto Lotnictwa Polskiego
29 sierpnia (wtorek)
Dzień Straży Gminnej,
Międzynarodowy Dzień
Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
31 sierpnia (czwartek)
Dzień Solidarności i Wolności

Podziękowania

Wszyscy mieszkańcy „Pałacu”
w Pieszczu dziękują WójtowiJanuszowi Bojkowskiemu, firmie
ORDON oraz Pani Irenie Owsiuk za
realizacje budowy drogi dojazdowej
do budynku nr 66.
W imieniu wszystkich mieszkańców
Dorota Majrowska
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Projekt GOPS-u: „Zróbmy to razem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie – realizator projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społecznozawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”.
Informuje, że prowadzona jest
rekrutacja do udziału w projekcie.
Informacja o Projekcie:
·
Projekt realizowany jest od
1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2021
roku.
·
Celem głównym projektu
jest aktywizacja społeczna i zawodowa
160 osób zamieszkałych na terenie
Gminy Postomino. Projekt poprzez
poprawę oraz wzmocnienie szans na
zatrudnienie uczestników projektu ma
przyczynić się do ich aktywnego
włączenia w życie społecznozawodowe.
·
Grupą docelową projektu
będą w szczególności osoby
bezrobotne/nieaktywne zawodowo,
osoby niepełnosprawne, osoby, które
cechuje bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz osoby doświadczające
wielokrotnego wykluczenia.
·
Udział w Projekcie jest
bezpłatny.
·
Projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020. Oś priorytetowa
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
·
Całkowita wartość Projektu
wynosi 2 886 327,44 zł, w tym
dofinasowanie Projektu z Unii

Europejskiej w kwocie 2 443 317,44 zł,
ze środków własnych z budżetu
jednostek samorządu terytorialnego:
443 010,00 zł.
Co oferuje Projekt?
W ramach projektu zaplanowano
do realizacji 2 główne zadania:
I.
Aktywna integracja
w ramach kontraktów socjalnych
z zastosowaniem instrumentów
aktywnej integracji: instrumenty
aktywizacji społecznej w tym praca
socjalna, edukacyjna i zdrowotna oraz
instrumenty aktywizacji zawodowej
realizowane przez ZDZ w Słupsku –
Partnera (podmiot wyspecjalizowany
we wdrażaniu aktywizacji zawodowej),
zasiłki i pomoc w naturze.
Uczestnikom projektu oferujemy:
ź specjalistyczne poradnictwo
ź doradztwo zawodowe
ź kwalifikacyjny kurs zawodowy
o jakim marzysz
ź kurs podstaw obsługi
komputera
ź kurs prawa jazdy kat. B (ilość
ograniczona)
ź warsztaty wizażu
ź warsztaty nauki planowania
udanego życia
ź warsztaty kształtowania
kompetencji
ź warsztaty prawne
ź staże zawodowe
Dodatkowo zapewniamy:
ź poczęstunek
ź ubezpieczenie
ź badania lekarskie
ź materiały szkoleniowe,
ź ubrania robocze
ź dodatek stażowe (1400 zł
miesięcznie)

Nie bądź jak
Kargul z Pawlakiem

ź zwrot kosztów podróży
ź zasiłki i pomoc w naturze

Zapraszamy osoby bezrobotne
i nieaktywne zawodowo
zakwalifikowane do III profilu pomocy,
z orzeczeniem o niepełnosprawności
(stopień lekki lub umiarkowany),
zamieszkałe na terenie Gminy
Postomino - województwo
zachodniopomorskie
II. A k t y w n a i n t e g r a c j a
w ramach Programu Aktywności
Lokalnej w ramach realizacji zadania
planuje się działań o charakterze
środowiskowym oraz wsparcie
w ramach Programu Aktywności
Lokalnej z zastosowaniem
instrumentów aktywnej integracji:
instrumenty aktywizacji społecznej
w tym środowiskowa praca socjalna,
edukacyjna i zdrowotna, zasiłki
i pomocy w naturze.
Uczestnikom projektu oferujemy:
ź warsztaty kształtowania

kompetencji
ź warsztaty nauki planowania

udanego życia
ź poradnictwo i pomoc

specjalistyczna
ź zajęcia ruchowe
ź warsztaty ekologiczne
ź warsztaty dla kobiet „Jak być

skuteczną”
ź warsztaty rękodzieła

Dodatkowo zapewniamy:
ź Poczęstunek
ź Materiały szkoleniowe
ź Zasiłki i pomoc w naturze

Zapraszamy osoby bezrobotne i

nieaktywne zawodowo
zakwalifikowane do I i II profilu pomocy,
z orzeczeniem o niepełnosprawności
(stopień lekki lub umiarkowany),
w wieku poprodukcyjnym, zamieszkałe
na terenie Gminy Postomino województwo zachodniopomorskie

wielokrotnego wykluczenia
społecznego. Wsparcie w ramach PAL
odbywać się będzie poprzez
uruchomienie centrum
społecznościowego na bazie świetlicy
środowiskowej, jakim będzie Dom
Sąsiedzki w Pałowie.

Planowane efekty
·
W ramach realizacji
kontraktów socjalnych
z obowiązkowym zastosowaniem usług
aktywnej integracji o charakterze
zawodowym wsparciem zostanie
objęta grupa 80 osób - 50 kobiet i 30
mężczyzn (20 osób - 18 miesięcy
realizacji projektu) zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym w tym osoby bezrobotne,
które zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
znajdują się w III grupie osób tj.
o d d a l o n y c h o d r y n k u p r a c y,
korzystające z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
w tym 60 osób doświadczających
wielokrotnego wykluczenia
społecznego.
·
W ramach realizacji
Programu Aktywności Lokalnej
wsparciem zostanie objęta grupa 80
osób- 50 kobiet i 30 mężczyzn (20
osób- 12 miesięcy realizacji projektu)
zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym w tym
bezrobotne, które zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy znajdują się w I i II grupie
osób, korzystające z POPŻ,
w większości osoby z obszarów
zdegradowanych wykazanych
w przygotowywanej obecnie diagnozie
Gminnego Programu Rewitalizacji
w tym 60 osób doświadczających

Rekrutacja:
·
Warunkiem przystąpienia
do Projektu jest wypełnienie przez
Kandydata Ankiety kwalifikacyjnej.
·
Ankietę naboru będzie
można wypełnić w godzinach pracy
Ośrodka, tj. poniedziałek - piątek 7.3015.30 u pracowników socjalnych oraz
u pracownika w biurze projektu Postomino 30 (pokój nr 7).
·
Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa udostępniony jest na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej
GOPS-u w zakładce Regionalny
Program Operacyjny 2014-2020 –
„Zróbmy to razem”.
·
W szczególnych sytuacjach
kwestionariusz naboru może zostać
wypełniony w miejscu zamieszkania
Kandydata po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu takiej
potrzeby.
Więcej informacji na temat
realizowanego Projektu można
uzyskać w biurze projektu
mieszczącego się w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Postominie, Postomino
30 pokój nr 7 lub pod numerem telefonu
/59/ 846 44 63.

Dożywianie w szkołach

Nie bądź jak Kargul z Pawlakiem, przyjdź do Placówki Wsparcia Dziennego
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Kaninie lub w Królewie na dyżur mediatora
i radcy pranego.
Specjaliści nauczą jak rozmawiać i pokojowo rozstrzygać konflikty i spory.
Dyżur mediatora w Kanie - 9 sierpnia 2017 r. od godz. 14:00 do 18:00
Dyżur radcy prawnego w Kaninie - 30 sierpnia 2017 r. od godz. 14:00 do 18:00
Dyżur mediatora w Królewie - 14 sierpnia 2017 r. od godz. 14:00 do 18:00
Dyżur radcy prawnego w Królewie - 21 sierpnia 2017 r. od godz. 14:00 do 18:00
Zapraszamy

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej przypomina
o konieczności złożenia wniosku na
objęcie dożywianiem dzieci
w szkołach na terenie Gminy

Postomino. Maksymalne kryterium
dochodowe uprawniające do
otrzymania tej formy pomocy to
771,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wszystkich informacji udzielamy
pod nr telefonu: 59-846-44-64
w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Postominie
w pok. nr 8.
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Lato leśnych ludków w Chudaczewku Z opaskami bezpieczniej

Kolejne „popołudnie pełne
radości bez nudy i złości” spędzili
uczestnicy projektu „Postaw na
rodzinę”, realizowanego przez
Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie. Spotkanie z leśnikiem,
poznawanie tajemnic lasu, wejście na
wieżę obserwacyjną, podchody,
ognisko oraz wspólne zabawy
i czytanie – zajęć starczyło do
późnego wieczora.
Dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej w Staniewicach, ich
rodziny oraz członkowie
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” ze swoimi dziećmi,
wnukami oraz dzieci z Chudaczewka
wspólnie spędzili piękne, letnie
popołudnie na polanie przy
leśniczówce. Gościem specjalnym
była Anna Krzemińska – pracownik
Nadleśnictwa Sławno, która
przekazała zebranym wiele
ciekawostek z życia lasu a także
opowiedziała o pracy leśnika.
Wszyscy byli tak zainteresowani, że
już powstał pomysł na kolejne

spotkania. Przeprowadzony konkurs
z wiedzy o lesie, potwierdził, że
wszystkie dzieci bacznie słuchały
wykładu pani leśniczyny. Piękne
odblaskowe maskotki i smycze – jako
nagrody – wzbudziły zachwyt
u uczestników konkursu.
Wyprawa na wieżę
obserwacyjną, pokonywanie lęku
wysokości, wspólna obserwacja
terenu z wysokości 200 schodów
zrobiła niesamowite wrażenie. Warto
było się trochę zasapać, by zobaczyć
morze… zieleni. Piękna jest nasza
okolica.
Czas na relaks, czyli wspólne
ognisko (kiełbaski i inne wiktuały)
zakupione z budżetu Gminy
Postomino, natomiast pyszny bigosik
przygotowała pani Jadzia Pakos ze
stowarzyszenia „Razem lepiej”.
W takich pięknych okolicznościach
przyrody – wszystko smakuje lepiej niż
w domu. Kolejny punkt programu to
podchody. Grupy – pod opieką
dorosłych – najpierw chowały skarby
w lesie, a następnie trzeba było
wykonać zadania (obmyślone

i opracowane przez Zosię) i znaleźć
ukryte skarby. Przy okazji znaleziono
kilka pięknych maślaczków
modrzewiowych.
Chwilę odpoczynku
wykorzystano na to, by zasłuchać się
w kolejne opowiadanie o przyjaźni.
Zabawy z chustą animacyjną,
kolorowe bańki mydlane, tor tortur
i inne zabawy ruchowe dopełniły
pozytywnego zmęczenia „materiału”,
późny podwieczorek (bułeczki
i faworki od p. Krysi) i czas na
pożegnanie. Piękne miejsce
w Chudaczewku, ciekawe zajęcia, mili
ludzie – czy czegoś więcej do
szczęścia wakacyjnego potrzeba?
Organizatorki (Teresa Rysztak
i Hanna Matuszczak) spotkania
w Chudaczewku składają gorące
podziękowania wszystkim, którzy
uczestniczyli, pomagali, wspierali,
a szczególnie wielkie dzięki dla
p. Anny Krzemińskiej z Nadleśnictwa
Sławno.
Teresa Rysztak

Gmina Postomino dołączyła do
akcji organizowanej przez Komendę
Powiatową Policji w Sławnie, która
miała na celu rozpropagowanie wśród
turystów opasek na rękę. Silikonowa
opaska na nadgarstek posiada miejsce
na numer kontaktowy do najbliższej
o s o b y. J e s t t o s p o s ó b n a
zabezpieczenie dzieci między innymi
przed zagubieniem podczas wakacji.
Udział w akcji wzięła również
Magdalena Skrzeczkowska-

pracownik sekcji Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sławnie. Pani Magdalena
przedstawiała zainteresowanym
osobom jak wygląda świat przez
alkogogle oraz narkogogle. Miało to na
celu uświadomienie młodzieży
o szkodliwości działania alkoholu
i substancji psychoaktywnych na
organizm człowieka.

Wypłaty
Harmonogram
wypłat
świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia
wychowawczego – 500+ w Banku
Spółdzielczym w Postominie na
2017 r.
ź 21-23 sierpień 2017 r.
ź 20-22 wrzesień 2017 r.
ź 18-20 październik 2017 r.

ź 20-22 listopad 2017 r.
ź 13-15 grudzień 2017 r.

Kierownik GOPS w Postominie
Krystyna Ślebioda

Świadczenia wychowawcze
Fundusz
alimentacyjny

Świadczenia
rodzinne

Okres świadczeniowy
2017/2018 rozpoczyna się od 01-102017 r. i trwa do 30-09-2018 r.
Przyjmowanie wniosków
o ustalenie prawa do funduszu
alimentacyjnego na okres zasiłkowy
2017/2018 rozpoczyna się od
1 sierpnia 2017 r.
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wydawane
i przyjmowane są w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr
1 w godz. od 8:00 do 14:00.

Okres zasiłkowy 2017/2018
zaczyna się od 01.11.2017r. i trwa do
31.10.2018 r.
Wnioski o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego osoby
zainteresowane mogą pobierać
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej pokój nr 1.
Przyjmowanie wniosków na
okres zasiłkowy 2017/2018
rozpocznie się od 1 września 2017 r.
w godz. od 8:00 do 14:00.

Okres zasiłkowy 2017/2018
zaczyna się od 01.10.2017r. i trwa do
30.09.2018r.
Wnioski o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego osoby
zainteresowane mogą pobierać

w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej pokój nr 1.
Przyjmowanie wniosków na okres
zasiłkowy 2017/2018 rozpocznie się od
1 sierpnia 2017 r. w godz. od 8:00 do
14:00.

Stypendia szkolne
Dodatkowych informacji w sprawach:
a) funduszu alimentacyjnego,
b) świadczeń rodzinnych
c) świadczeń wychowawczych
d) stypendi szkolnych
udziela:
Referent ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego
Musur Marzena
pod nr telefonu: 59 846 44 69.

Informacja dotyczy stypendiów
przyznawanych na okres od 1 września
2017r. do 30 czerwca 2018r.
Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy Postomino
mogą pobierać wnioski w swoich
szkołach, natomiast uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych mogą pobierać
wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Postominie pok. nr 1.

Wnioski przyjmowane będą od 01
do 15 września 2017r. w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Postominie pok. nr 1 w godz. od 8:00
do 14:00.
Nie dotrzymanie ustawowego
terminu składania wniosków skutkuje
nie przyznaniem pomocy materialnej.
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Festyn rodzinny
w Królewie

W miejscowości Królewo odbył
się festyn rodzinny, na który
zaproszono strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chudaczewie.
Pomimo niesprzyjającej aury, wszyscy
mieszkańcy bawili się świetnie.
Zabawę urozmaicili strażacy, poprzez
pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Dzieci ochoczo uczestniczyły
w niespodziankach przygotowanych
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Kajakiem po gminie

przez strażaków z OSP Chudaczewo.
największą atrakcją dla dzieci była
przejażdżka wozem strażackim.
Zachwytom nie było końca.
Mieszkańcy Królewa dziękują za
udział oraz zaangażowanie przy
organizacji festynu Radzie Sołeckiej
oraz Strażakom z OSP
w Chudaczewie.

Spędź wolny czas z najbliższą
osobą, z całą rodziną, ze znajomymi,
bądź korzystaj z dobrodziejstw
Wieprzy indywidualnie. Zachęcamy do
aktywnego wypoczynku połączonego
z podziwianiem przepięknych
widoków i przyrody Wieprzy z kajaka.
Serdecznie zapraszamy do
korzystania z przystani kajakowych
gminy Postomino, które są do
Państwa dyspozycji. Możecie
rozpocząć swoją przygodę z rzeką
w Staniewicach, wskakując do kajaka
z nowego pomostu, a zakończyć ją
w Pieńkówku, gdzie czeka na Was
przystań z terenem rekreacyjnym.
Szlak ten został przetestowany przez
pracowników urzędu gminy, którzy

„Nasza Przyszłość”
w Dolinie Charlotty
Wreszcie nastał oczekiwany poniedziałek 29
maja. Pojechaliśmy busami do Doliny Charlotty.
Oglądaliśmy domki z bajkami dla dzieci. Bardzo
nam się podobały rzeźbione zwierzęta, postaci
z bajek i ozdobne ławki. Następnie poszliśmy
zwiedzać zoo. Nie spodziewaliśmy się, że będzie
tam tyle gatunków zwierząt. Duże wrażenie zrobiły

na nas żubry, antylopa gnu, lamy. Wiele radości
dały nam oglądane różne gatunki małp.
„Uprosiliśmy” nawet wielbłąda, aby wyszedł
z domku nam się pokazać. Na koniec spaceru po
Dolinie kupiliśmy sobie pamiątki.

Pieńkowianie
Pieńkowianie nie próżnują,
wyjeżdżają i gminę promują.
Dalszych sukcesów życzymy zespołowi.
K.B

jednogłośnie stwierdzili, że jest to
wspaniała zabawa.
Pokonanie trasy trwa od 40 do 50
min. Jest to wyśmienity odcinek na
dobry początek wypraw kajakowych.
Na trasie tej można sprawdzić swoje
siły, a następnie rozkoszować się
świeżym powietrzem, pięknymi
widokami i dźwiękami natury,
korzystając przy tym z małej
architektury, jaka czeka na Was
w Pieńkówku i Staniewicach.
Znajdziecie tam m.in. schronienie
w altanach, czy też miejsce na
biesiadowanie przy ognisku.
Wieprza to jedna z piękniejszych
rzek polskiego Wybrzeża. Prawdziwa
ostoja ciszy i bezpośredniego kontaktu

z naturą. Dolina rzeki objęta jest
obszarem mającym znaczenie dla
Wspólnoty o nazwie "Dolina Wieprzy
i Studnicy" w ramach sieci Natura
2000, której zadaniem jest ochrona
przyrody.
Niewątpliwą zaletą Wieprzy jest
zróżnicowany przebieg, dzięki czemu
nie sposób się na niej nudzić. To
urozmaicenie powoduje, iż jest rzeką
bardzo lubianą przez turystów
ceniących sobie wypoczynek na łonie
natury. Raz jeszcze zapraszamy
wszystkich miłośników kajakarstwa
i nie tylko do aktywności fizycznej na
świeżym powietrzu.
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VII Festiwal Twórczości Artystycznej Przedszkolaków

W dniu 6 czerwca 2017 r. w sali
wielofunkcyjnej w Postominie odbył się
j u ż V I I F e s t i w a l Tw ó r c z o ś c i
A r t y s t y c z n e j P r z e d s z k o l a k ó w.
W tegorocznym Przeglądzie wzięły
udział przedszkolaki z przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych z terenu
całej Gminy Postomino.
Kategoria TEATR
I miejsce zdobyła - Grupa
Teatralna „5 - latków” z Oddziału
Przedszkolnego w Postominie,
przedstawiąca teatrzyk „Rzepka”
Juliana Tuwima, opiekunem grupy była
Mariola Bukowska.
II miejsce zdobyły wszystkie
pozostały teatry: „SOWY” z Zespołu
Szkół w Jarosławcu, opiekun Róża
Tama, Maluchy Bombowe Zuchy”

w Pieszczu, opiekun Monika
Zagorodnikow, „PISAKI” z Oddziału
Przedszkolnego przy Zespole Szkół
w Pieszczu, opiekun Kornelia Pituła.

Tama.
Podczas festiwalu wręczono
nagrody za konkurs plastyczny pt.
„MOJA RODZINA i JA”.
Młodzi artyści, którzy zostali
nagrodzeni i wyróżnieni, otrzymali
dyplomy, drobne upominki oraz
zestawy gier edukacyjnych dla
reprezentowanych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych z rąk Marka
Leśniewskiego – Dyrektora CKiS
Postomino. W czasie trwania przeglądu
dla każdego uczestnika przewidziany
był słodki poczęstunek oraz napoje.
Maria Lech-Szajner

KATEGORIA MUZYKA – piosenka
I miejsca zwyciężyła grupa „SOWY” z Zespołu Szkół z Jarosławcu
prezentując piosenkę pt. FANTAZJA,
opiekunem zespołu była Róża Tama,
W tej kategorii wyróżniono: „6latki” z Oddziału Przedszkolnego
z Zespołu Szkół w Postominie,
opiekunem była Krystyna
Gąsiorowska, grupę przedszkolaków
z Oddziału Przedszkolnego
z Postomina Opiekunem była Mariola
Bukowska.
Pozostałe zespoły otrzymały
II miejsca - „Maluchy Bombowe Zuchy”

Zlot miłych czarownic
i dobrych czarowników

Sympatyczne wydarzenie miało
miejsce w Pieńkowie. Oto 13 lipca
w godzinach wieczornych odbył się
I Uliczkowy Zlot Miłych Czarownic
i Dobrych Czarowników – nowa wersja
Dnia Sąsiada. Organizatorem było
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem
Lepiej”, a współorganizatorem sąsiedzi
uliczki Biedronkowej.
Regulamin zlotu określał również
cel spotkania: obowiązkowo strój
nawiązujący do tematu, dobry humor,
coś na talerzu i miotła w garści. To
wystarczyło, by dobrze się bawić, miło
spędzić wspólnie czas, trochę polatać
na miotle, porozmawiać
z kolegą/koleżanką, potańczyć pod
chmurką a przede wszystkim pośmiać
się do bólu. Wszystkie czarownice

z Pieszcza opiekun – Monika
Zagorodnikow, „Akademia Malucha”
z Postomina - opiekunkami zespołu
były Lucyna Bartos i Agnieszka Kowal,
„PISAKI” z Oddziału Przedszkolnego
z Zespołu Szkół w Pieszczu opiekun Kornelia Pituła, Maluchy „Bombowe
Zuchy” z Pieszcza - opiekunem była
Monika Zagorodnikow,
Nagrodę w kategorii Solista
otrzymała – Żaneta Sieradzka –
z Zespołu Szkół w Postominie
opiekunem była Krystyna Gąsiorowska
Nagrodę w kategorii Duet
otrzymali Amelia Wojtanowska i Juliusz
Wa s y l e w – z Z e s p o ł u S z k ó ł
w Jarosławcu, opiekunem była Róża

i czarownicy otrzymali certyfikaty
potwierdzające ich udział w tym
niezwykłym wydarzeniu. Najwięcej
emocji wzbudziły zawody w lataniu na
miotle i przygotowanie magicznego
wywaru. Był też konkurs na najlepsze
zaklęcie czarodziejskie. Zwycięzców
było wielu, chociaż bardzo na czasie
było następujące: „Czary mary, czary
mary – ruszaj nogą chociaż stary, czary
mary sala bim – niech uszami pójdzie
dym”. Takoż potem czynili zebrani.
Uczestnicy z uznaniem wypowiedzieli
się o organizacji tej formy integracji i już
zaczęły się prace nad doskonalszą
formą kolejnego zlotu. Jeżeli będą
chętni to możemy powiększyć zakres
sąsiedztwa.
Teresa Rysztak

Stawiamy na rodzinę

Dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej „Razem lepiej”
w Staniewicach biorą aktywny udział
w gminnej kampanii „Postaw na
rodzinę” realizowaną w ramach
Gminnego Programu
Profilaktycznego.
W czasie wakacji jest
dostatecznie dużo czasu, by wspólnie
z rodziną (bliższą i dalszą) cieszyć się
wspólną zabawą, wspólnym
gotowaniem, wspólnym wędrowaniem
- po prostu cieszyć się z faktu bycia
razem.
W ramach tego programu na
początku lipca odbyły się bardzo
smaczne warsztaty kulinarne
przygotowane przez jedną z babć – p.
Jadzię z Wilkowic, która instruowała,
pilnowała, doradzała – sama też
zagniatała pyszne pierogi: ruskie i na
słodko z serem. Towarzyszyły Jej
panie z Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”, inne
babcie i mamy, które wspólnie
pomagały dzieciom lepić pierogi. Było

troszkę „Gniotków”, ale wspólna
degustacja (czytaj: obżarstwo) i nauka
zachowania przy stole wynagrodziły
drobne niedociągnięcia. Był też czas
dla zabaw w świetlicy i na trawie; tych,
które zawsze podobają się zarówno
seniorom, jak i dzieciom; były drobne
nagrody, było czytanie opowieści
o przyjaźni, konkurs wiedzy o gminie,
zajęcia plastyczne – każdy znalazł coś
dla siebie. Dzień spędzony
z rodzinami będzie miłym wakacyjnym
wspomnieniem.
Kolejnym działaniem w ramach
kampanii „Postaw na rodzinę” była
wyprawa szynobusem ze Sławna do
Darłowa. Rodzice dowieźli swoje
pociechy do Sławna (brak możliwości
dojazdu autobusem), a stamtąd pod
czujnym okiem opiekunek p. Tereni
i p. Hani wyruszono na peron, gdzie
oczekiwał już pan kierownik pociągu
i pan maszynista, który pozwolił wejść
do swojej kabiny, pokazał różne
monitory i ….para buch, koła w ruch.
Pary nie było – bo to trakcja

elektryczna. Szynobus niewielkich
rozmiarów, trasa też niewielka, ale
wrażenia sympatyczne, szczególnie
kiedy pojazd zatrzymywał się na
małych stacyjkach lub na tzw.
rogatkach. W Darłowie mnóstwo
turystów, więc i na grupę staniewiczan
czekały pokusy, np. w postaci rejsu
tramwajem wodnym do Darłówka.
Spacer głównym deptakiem, wspólne
lody i inne lokalne atrakcje wypełniły
program wycieczkowy. Po powrocie
do Sławna był jeszcze czas na wizytę
w Punkcie Informacji Turystycznej,
gdzie dzieci otrzymały materiały
promocyjne z naszego pięknego
powiatu.
Czas wakacyjny po to jest nam
dany, by realizować swe niezwykłe
plany. Takim dobrym planem są
wspólne rodzinne wyjazdy, wspólne
przeżycia i zabawy. Nie zrealizujemy
ich siedząc w domu przed
komputerem czy telewizorem.
Dobrze, jak dobrze jest w rodzinie.
Teresa Rysztak
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Turniej Piłki Nożnej w Jarosławcu

W dniach 18-19 lipca na boisku
Orlik w Jarosławcu po raz 22 (pierwszy
Turniej rozegrany został w 1995 roku)
odbył się Otwarty Turniej 6-tek
Piłkarskich dla kolonii, obozów i grup
zorganizowanych "Wakacje z Piłką"
o Puchar Wójta Gminy Postomino.
Pierwszego dnia rozegrane zostały
mecze w kategorii wiekowej – 2004
i młodsi. Tego dnia do Turnieju zgłosiło
się aż 11 zespołów. Po podziale na
3 grupy eliminacyjne i dwie grupy
finałowe rozegrano 26 meczy.
Pierwsze sześć zespołów otrzymało
pamiątkowe puchary oraz
okolicznościowe talony sponsorskie od
zaprzyjaźnionych firm z Jarosławca.
WYNIKI TURNIEJU 6-TEK
PIŁKARSKICH – ROCZNIK 2004
I MŁODSI:
ź I - PARAFIADA GRODNOSŁOMIN
ź II - MDP ŚWIĘTOKRZYSKIE
ź III - WIEŻA POSTOMINO
ź IV - POLONIA KOLONIA
ź V- KKS PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI
ź VI - MANHATTAN II

ź VII-XI - MANHATTAN I, FC

ź VI-X - ELE MELE GRÓJEC,

BARCELONA, PIOTRKOWSKIE
ORŁY, REAL MADRYT, TYNIEC
Najlepszym Bramkarzem został:
ANTONI STASZAŁEK
Królem Strzelców został:
KACPER GODZWON (10 BRAMEK)
Drugiego dnia wyrównane
pojedynki toczyli zawodnicy
z roczników 2002-03. W tym dniu do
Turnieju zgłosiło się również 11
zespołów. Mecze były bardzo "zacięte",
kilkukrotnie o zwycięstwie w meczach
decydowały rzuty karne. Po meczach
grupowych wyłoniono 6 najlepszych
z e s p o ł ó w. Z p r z y k r o ś c i ą z a
niesportowe zachowanie jedna
z drużyn została zdyskwalifikowana
z Turnieju przez co nagrodzono 5
zespołów.
WYNIKI TURNIEJU 6-TEK
PIŁKARSKICH – ROCZNIKI 2002-03:
ź I - PARAFIADA
AUGUSTYNÓWEK
ź II - UKS ORZEŁ BANIOCHA
ź III - FC KAJAKOWCE
ź IV - O.W. HOLIDAY WICIE
ź V - TYNIEC

MANHATTAM, JAWORZYNA I,
JAWORZYNA II, BARKA CAMP,
Najlepszym bramkarzem został:
KAROL SZNAJDER
Królem strzelców został:
EDWARD POKACZAJŁO
Podczas dwudniowego turnieju
na boisku mecze rozegrało 220
zawodników, rozegrano łącznie 52
mecze, strzelono 116 bramek. Bardzo
cieszy nas fakt, że oba turnieje
przebiegły bardzo bezpiecznie i bez

Zawody Strzeleckie

W niedzielę 30 lipca 2017 r.
w Jarosławcu odbyły się XVIII
Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie
z broni pneumatycznej o Puchar Wójta
Gminy Postomino. Udział w zawodach
wzięło 89 zawodników, w tym 33
kobiety. W trakcie zawodów rozegrano
po raz dwunasty Rodzinne Zawody
Strzeleckie, w których udział wzięło 13

kontuzji oraz mimo jednego incydentu
zawodnicy stosowali się do zasad FairPlay.
Bardzo dziękujemy sponsorom
z Jarosławca, którzy ufundowali
nagrody i talony dla najlepszych
drużyn.
ź Muzeum Bursztynu w Jarosławcu M. Kwatkowski
ź Lodziarnia Dariusz i Łukasz
Lewiccy
ź Lodziarnia - Jeremiasz Klaja
ź Kawiarnia „JEDYNA" - Marek

Buklarewicz
ź Bar „Kaprys" - L. Tyrakowska

Dziękujemy również animatorom
pracującym na Jarosławieckim
„Orliku", sędziom oraz opiece
medycznej za sprawne
przeprowadzenie Turnieju.
Gratulujemy zwycięzcom oraz
zapraszamy na inne imprezy
organizowane na terenie gminy
Postomino.
A. Pawłowski

„Mały Chór Wielkich Serc”

drużyn rodzinnych. W przypadku
równiej ilości punktów decydowała
ilość najwyższych trafień.
Wśród kobiet zwyciężczynią
okazała się Joanna Kołodziejska
z Wszędzienia, a z kolei wśród
mężczyzn wygrał Dariusz Klich.
Najlepszą drużyną okazała się
rodzina Wojciechowskich z Łodzi.
„Mały Chór Wielkich Serc”
powstał w roku 1997 przy parafii
franciszkańskiej pod wezwaniem
Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. Śpiewa
w nim około 50 dzieci w wieku od 5 do
14 lat. Założycielem i prowadzącym
jest franciszkanin o. Piotr Kleszcz
OFM Conv., który komponuje i układa
dla chóru teksty oraz jest członkiem

Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Główna działalność zespołu to
koncertowanie.
W tym roku po raz kolejny
mieliśmy zaszczyt wysłuchać koncertu
tego wspaniałego Chóru
w Jarosławcu. W tym roku ze względu
na pogodę - deszczowe popołudnie
koncert z 12 lipca został przesunięty

na 19 lipca i odbył się w słonecznej
scenerii. Serdecznie gratulujemy
Małemu Chórowi wspaniałego
występu.
CKiS Postomino
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Festyn Rodzinny Integracyjny „Słoneczny Wszędzień”
W dniu 8 lipca br. na terenie
Kompleksu rekreacyjnego „DĘBY” we
Wszędzinie odbył się Festyn Rodzinny
Integracyjny „SŁONECZNY
WSZĘDZIEŃ”. Festyn rozpoczął się
o godz. 16.00. Zorganizowano
konkursy oraz zabawy dla
najmłodszych wraz z poczęstunkiem
na słodko. Uczestnicy wspólnie
biesiadowali przy ognisku. Pod wieczór
odbyły się konkursy dla dorosłych,
w tym rzut kaloszem w sołtysową,
jedyna taka okazja – lecz nie było to
takie łatwe z wszystkich chętnych tylko
jednemu panu się udało trafić cel.
Wszyscy uczestnicy festynu mogli
skorzystać z małej gastronomii
z pyszną grochówką ugotowaną przez
Magdalenę i Rafała Kaczorek,
ogórkami małosolnymi
przygotowanymi przez Jagodę
Kaczorek, swojskim chlebem
upieczonym przez seniorkę Henrykę
Kaczorek – Lauzer, pysznymi
swojskimi ciastami upieczonymi przez
Małgorzatę Kołodziejską, Joannę Lech
i Iwonę Świetlak. Nad obsługą małej

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

gastronomi czuwali Państwo Monika
i Andrzej Gadoś oraz Natalia i Robert

Młynarz. Każdy mógł spróbować
pieczonego prosiaka. Konkursy

Rzeczkowska. Niespodzianką dla
dzieci i dorosłych był pokaz samochodu
Straży Pożarnej OSP Chudaczewo - za
co serdecznie i gorąco dziękujemy
ekipie z Chudaczewa, która dotarła
z pokazem. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym za udział
w przygotowaniu festynu i wspólną
zabawę.
Dziękujemy za wsparcie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie, Państwu
Janinie i Romanowi Tama, Barbarze i
Norbertowi Boruckim, Stanisławowi
Chabowskiemu.
Ponadto festyn był
dofinansowany ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach
projektu „ Wszędzie dzień – Wszędzień
moja miejscowość, jej przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość”
dofinansowanego w ramach programu
Społecznik.

organizowali Pani Sołtys Maria LechSzajner, Krzysztof Szajner i Agnieszka

Mieszkańcy Tynia w Dobrzycy
zgromadzono rośliny o wonnych kwiatach,
liściach, pędach a nawet korzeniach. Podczas
zwiedzania wszyscy robili sobie pamiątkowe
zdjęcia przy roślinach oraz licznych napotkanych
elementach np. z platformy widokowej, na
mostach, przy pergolach, rzeźbach oraz
fontannach.
Następnie mieszkańcy sołectwa udali się do
Ogrodów Hortulus Spectabilis. Głównym celem
był największy w świecie labirynt grabowy.
Spacery po labiryncie stanowiły doskonałą
zabawę i dostarczyły grupie wiele radości
i emocji. W sercu labiryntu znajduje się 20
metrowa wieża widokowa, z której uczestnicy
mogli podziwiać widok labiryntu oraz otaczające
go ogrody i okolice. W wyśmienitych humorach
mieszkańcy Tynia wybrali się w drogę powrotną.

Mieszkańcy z miejscowości Tyń wzięli
udział w jednodniowej wycieczce do Ogrodów
Tematycznych HORTULUS w Dobrzycy.
Uczestnicy zwiedzili około 30 dostępnych
ogrodów tematycznych. Mieli możliwość
zobaczyć tysiące gatunków i odmian roślin, w tym
egzotyczne oraz unikalne. Ogrody podzielone są
tematycznie. Wśród nich podziwiali klasyczne,
takie jak: japoński, francuski, śródziemnomorski,

oraz te związane ze środowiskiem: ogród
kamienny, skalny i wodny oraz ogrody użytkowe,
jak ziołowy, czy warzywny. Największe wrażenie
n a g r u p i e z r o b i ł y o g r o d y z m y s ł ó w,
zaprojektowane w stylu angielskim. Wśród nich
były te, które pobudzają głównie wzrok – ogrody
barw: biały, niebiesko–żółty, lila–róż, purpury
i ognia, słoneczny oraz ogród cienia. Uczestniczki
zachwycone były ogrodem pachnącym, w którym

VII Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking
W Jarosławcu rozegrano VII
Nadmorskie Mistrzostwa Nordic
Walking Jarosławiec 2017. Zawody te
zorganizowano w ramach Pucharu
Pomorza Nordic Walking 2017. Na
starcie stanęło ponad 150 osób
z różnych stron naszego kraju.
Startowaliśmy z placu przy
zejściu nr 7 w Jarosławcu czyli na
wysokości Pasa Startowego
Jarosławiec. Miasteczko zawodów
zlokalizowane było 50 metrów od pasa
Morza Bałtyckiego. Podczas zawodów
można było mieć styczność
bezpośrednio z Morzem Bałtyckim.
Pogoda w tym roku dopisała, trasa
wyznaczona była po dukcie leśnym i
oczywiście po plaży.
Trasa zawodów była po miękkiej
nawierzchni większości po plaży.

Organizatorzy wytyczyli pętlę
o długości 2,5 km. Suma okrążeń
dawała dystans 5km lub 10km.
Na mecie każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy medal oraz talon
na posiłek regeneracyjny. Smaczną
OGNIOWĄ GROCHÓWKĘ zapewniła
Ekipa OSP z Wilkowic.
Dekoracja uczestników odbyła na
tle fal morza Bałtyckiego. Każdy
zwycięzca i zwyciężczyni za miejsc I-III
w każdej kategorii wiekowej na podium
otrzymali puchar i upominki firmy Ziaja.
Nagrody wręczali Aleksandra Kurek –
zastępca Wójta Gminy Postomino
w asyście Marii Lech-Szajner –
Prezesa SKF Aktywni Postomino.
Sędzią Głównym Zawodów
i jednocześnie spikerem podczas
zawodów był Arkadiusz Kozak.

Dziękujemy serdecznie
wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania VII Nadmorskich
Mistrzostwach Nordic Walking
w Jarosławcu.
Serdeczne podziękowania
kierowane są do Władz Gminy
i Centrum Kultury i Sportu w Postominie
za zaangażowanie i wielkie wsparcie tej
ogólnopolskiej inicjatywy.
Dziękujemy również tym, bez
których pomocy nie udałoby się
przeprowadzić tego przedsięwzięcia.
Dziękujemy:
ź Pracownikom Centrum Kultury
i Sportu w Postominie,
ź Strażakom i Strażaczkom z OSP
w Wilkowicach,
ź Wolontariuszom z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie

Wyjazd był niezwykłą okazją do aktywnego
spędzenia czasu we własnym gronie, w zupełnie
nowej scenerii. Przeprowadzone zostały również
rozmowy z architektem krajobrazu, który doradził
jakie rośliny sadzić i jak je pielęgnować. Bez
wątpienia wpłynie to pozytywnie na organizację
nasadzenia roślin na terenie sołectwa.
Wyjazd do Dobrzycy był dofinansowany ze
środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
projektu „Hortulus- miejsce które łączy”
dofinansowanego w ramach programu
Społecznik.
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Turniej Aktywni 50+ „Żyj zdrowo na sportowo”
Różne jest zapotrzebowanie na
wysiłek fizyczny u osób „wcześniej
urodzonych". Jedni prowadzą siedzący
tryb życia, biesiadując i przybierając na
wadze, inni natomiast biorą udział
w różnego rodzaju imprezach
sportowo-rekreacyjnych, prowadząc
aktywny wypoczynek na świeżym
powietrzu oraz czerpiąc radość ze
wspólnego przeżywania sportowych
emocji.
Wśród uczestników widać
wzajemne wspieranie się,
dopingowanie, przeżywanie udanych
i nieudanych poczynań, pamiętając
o zasadzie „Nie ważne, którym jest się
na mecie, bo i tak jest się lepszym od
tych, którzy siedzą w domu". Druga
edycja Turnieju Weteranów w roku
2017 r. „Żyj zdrowo na sportowo"
w ramach GRAND PRIX Gminy
Postomino „Aktywni 50+" rozegrana

została 21 lipca 2017 r., udział wzięło
17 osób (w tym 10 kobiet i 7 mężczyzn).
Rozegrano kolejne 5 z 15 konkurencji
(rzut beretem, toczenie, zbijanie,
zwijanie, torem toczenie piłki jak
najdalej, pchnięcie kulą, rekreacyjny tor

przeszkód).
Po dwóch turniejach: „Majówka
w plenerze" i „Żyj zdrowo na sportowo"
prowadzą
Wśród kobiet:
1. Krystyna Krogulec – 1958 r. –
Rusinowo – 76 pkt
2. Danuta Ogórek – 1957 r. – Sławno
– 68 pkt
3. Danuta Rąpalska – 1966 r. –
Pieńkowo – 63 pkt
4. Grażyna Izdebska – 1957 r. –
Sławno – 59 pkt
Wśród mężczyzn:
1. Tadeusz Diak – 1955 r. – Sławno –
69 pkt
2. Jerzy Jóźwicki – 1951 r. –
Jezierzany – 60 pkt
3. Zbigniew Melon – 1952 r. –
Postomino – 50 pkt
4. Tadeusz Żelazko – 1948 r. – Korlino
– 34 pkt.

„Festyn Szachulcowy” w Łącku
W sobotnie popołudnie 15 lipca br.
odbył się w Łącku, „FESTYN
SZACHULCOWY”. Oficjalnego otwarcia
dokonała Aleksandra Kurek – Wice Wójt
Gminy Postomino i Władysław Wrzesień
– Sołtys wsi Łącko, natomiast całość
festynu poprowadził Radosław Barek.
Podczas festynu można było m.in.:
własnoręcznie wykonać papier
czerpany, samemu ulepić gliniane
naczynie, nauczyć się tradycyjnego
budownictwa opartego na szkielecie
drewnianym wypełnionym gliną.
Podczas festynu odwiedzający mieli
także możliwość podziwiać wystawę
modeli budynków szachulcowych,
stragany z rękodziełem. Można było
zakupić i spróbować lokalnych
specjałów m.in. „chleb kapuściany”
z piekarni Państwa Boruckich z Łącka,
miód z Pasieki Państwa Krakowskich
z Łącka, pieczoną rybę, grochówkę
i smakołyki z grilla. Było również stoisko
SANEPIDu ze Sławna, stoisko żeglugi
śródlądowej ze sprzętem Pana Romana
Streubel oraz stoisko Pana Krzysztofa
Franczak, Bałtyckie
Studio
Preparowania Zwierząt z Łącka.
Podczas Jarmarku w Łącku
wystąpiły zespoły „Pieńkowianie”
i „Pieszczanki” z Gminy Postomino.
Najmłodsi uczestnicy festynu z wielkim
zaciekawieniem przysłuchiwali się
„BAJANIU” oraz wysłuchali piosenek
w wykonaniu Amelii Szymańskiej
z Łącka. Zespół „SAILOR” z Poznania
przygrywał odwiedzającym.
MLSZ

Już dzisiaj zapraszam na kolejny
III turniej Aktywni 50+ „Babie Lato",
który odbędzie się 23 września 2017 r.,
po którym nastąpi wręczenie nagród
Open pierwszej dziesiątki kobiet
i mężczyzn oraz wręczone zostaną

medale w kategoriach wiekowych.
Warunekiem uzyskania kwalifikacji jest
uczestnictwo w dwóch turniejach.
Turniej „Babie Lato" połączony będzie
z piknikiem sportowo-rekreacyjnym
„Pamiętajmy o seniorach".
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Kącik poetycki

a liście śpiewają pieśni lipcowe
o miodnych sianokosach
o szpakach czuwających w czereśniowym sadzie
o nabrzmiałych słońcem wakacjach
o morskiej bryzie igraszkach z Neptunem
nocach pełnych tęsknot i miłosnych wyznań
księżyc i gwiazdy sprzyjają kochankom
zakrywają ich ciała muślinowym płaszczem
gorące usta i rozgrzane dusze
chowają się bezkarnie w objęciach Erosa
Jadwiga Michalak

Jesteś
jesteś promykiem nadziei
gwiazdą na firmamencie
bluszczem co drżące ciało oplata
jak nerw światło pogoda
jesteś splotem myśli
bryzą letniego morza
tęczą po burzy na nieboskłonie
jesteś pra-aniołem w kropli bursztynu
na dnie serca diamentem szczęścia
moim życiem jesteś...
Jadwiga Michalak

strona

Zawody wędkarskie

lipcowe tęsknoty
w zielonym buszu soczystego lata
wiatr głaszcze gałęzie drzew
poddają się jego harcom
uginają w zgodnym rytmie
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Lato nad morzem
Lecą z nieba ciepłe krople
idę cienistą aleją
otwiera się nade mną
błękitny parasol lata.
Zielone serce przyrody
pulsuje rytmem wczasowiczów
w nadmorskich pensjonatach.

W dniu 2 września 2017 r. odbędą się
Otwarte Nocne Zawody Wędkarskie
o puchar Wójta Gminy Postomino.
Zapisy do godziny 17:00.
Jezioro Pieńkowo
Zapraszamy

Dzień Dziecka - Postomino 2017

Lato w krótkich spodenkach
przechadza się po bulwarach
z zefirkiem pod rękę wędruje na molo
by z betonowej skarpy
wpaść w objęcia Neptuna
co pieści falą ciepłą i mokrą
zachęca do kąpieli
na falach spokojnego morza.
Osiada na ognistym pocałunku słońca
i smaga swym żarem nagie ciała
zapachem wody piasku i morza.
Odpoczywa na parkowej ławce
by za chwilę wsłuchać się w kłótnie
krzykliwych mew o kolejność statków
wypływających w rejs
z pasażerami na pokładzie
co pełnią role wilków morskich
by na pełnym morzu stawić czoło
pirackim opowieściom.
Jadwiga Michalak

W dniu 4 czerwca 2017 r. w sali
wielofunkcyjnej w Postominie odbył się Festyn
Rodzinny „GMINA DLA RODZINY”. Festyn
odbył się pod dachem, bo pogoda tego dnia nie
dopisała- padał deszcz. Centrum Kultury
i Sportu w Postominie przygotowało ogrom
atrakcji dla najmłodszych i ich rodzin. Teatr
„Duet” przedstawił spektakl pt. „Kot i kogut”. Na
scenie zaśpiewały Natalia Szkudlarek
i Roksana Lacka w akompaniamencie „Młodych
gitarzystów” z CKiS w chorografii instruktor
Dominiki Lesner. Zumbę i występ zespołu
dziecięcego „ISKIERKI” poprowadziła Marta
Wachholz-Pawłowska instruktor tańca.
W czasie festynu można było uczestniczyć
w konkursach, dla wszystkich była kiełbaska
i „OGNIOWA GROCHÓWKA" przygotowana
przez OSP Wilkowice.
Po raz pierwszy w tym roku podczas
festynu odbył się „Taneczny Festiwal

Przedszkolaków”. Festiwal został rozegrany
w ramach VII Festiwalu Twórczości Artystycznej
Przedszkolaków „SCENA DLA MALUCHA”.
W festiwalu uczestniczyły trzy zespoły
taneczne: „Maluchy Bombowe Zuchy” z Zespołu
Szkół z Pieszcza, „Piraci z Nibylandii” ze Szkoły
Podstawowej ze Staniewic, oraz Zespół „Sowy”
z Zespołu Szkół w Jarosławcu. W czasie
prezentacji, można było zauważyć ogrom pracy
choreograficznej, scenicznej i fantastycznie
dobraną muzykę.
Zespół „SOWY”
z Jarosławca, wygrały Taneczny Festiwal
Przedszkolaków. Organizatorzy zaprosili
wszystkie trzy zespoły do zaprezentowania się
podczas tegorocznych dożynek w Nosalinie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania tego festynu i zapraszamy za
rok - mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze.
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Akcja wakacyjna: Poczekalnia-Poczytalnia.
Czekając, czytajmy!

Biblioteka Publiczna
w Postominie w punktach
poczekalniach przygotowała kolorowe
skrzynki, w których jest wiele ciekawej
literatury dla każdego. W wielu
miejscach zmuszeni jesteśmy bowiem

czekać przez krótszy lub dłuższy czas.
Są to przychodnie lekarskie, różnego
rodzaju urzędy i biura, gabinety
fryzjerskie, dworce kolejowe, itd., itd.
Chcemy ten czas oczekiwania
Państwu uprzyjemnić czytaniem

ciekawych książek.
Akcję tę proponujemy w nadziei,
że nawet przypadkowy kontakt
z książką może obudzić aktywność
czytelniczą. Będzie to mały, ale ważny
krok w rozbudzeniu na nowo
zainteresowania książką i czytaniem.
Inicjatorem akcji jest
Zachodniopomorski Okręg
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, który zaproponował
pozytywistyczną akcję ułatwiającą
mieszkańcom Pomorza Zachodniego
kontakt z książką. Na każdej skrzynce
znajduje się informacja:
Z tej półki proszę wybrać sobie
dowolną książkę i zabrać ją do domu.
Po przeczytaniu można ją zostawić
w kolejnej dowolnej „Poczytalni”. Nie
traćmy czasu: czekając, czytajmy!
Nasze Poczekalnie-Poczytalnie:
ź Urząd Gminy Postomino (przy
Biurze Obsługi Interesanta)
ź Punkt Informacji Turystycznej
w Jarosławcu

Przedszkolaki z wizytą w bibliotece
Dnia 13.07.2017 Bibliotekę
Publiczną w Postominie odwiedziły
przedszkolaki z Postomina. Dla dzieci
nie była to pierwsza wizyta.
Przedszkolaki zapoznały się
z bohaterką książek Zofii StaneckiejBasią, która jest bezpretensjonalna,
zabawna i pomaga w codziennym
pokonywaniu dziecięcych kłopotów.
Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały
opowiadania, a następnie wykonały
samodzielnie książkę. Zadaniem było
wymyślenie własnej historii z główną
bohaterką naszego spotkania.
Powstały wspaniałe ilustracje do
wspólnej książki. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem tworzyły stronice do
książki i były bardzo dumne ze
swojego dzieła.

Podziękowania
Składam serdeczne
podziękowania mieszkańcom
Pieńkówka, którzy pomagali przy
pracach porządkowych, nasadzeniu
tui i kwiatów przy „Hydroforni”,
a w szczególności: p. Ani Ryng,
p. Marii Sobolewskiej, p. Danucie
Kujawa, p. Marioli Sobczak,
p. Zbyszkowi Sobczak, p. Mirkowi
Hodczak, p. Piotrowi Kujawa oraz
p. Stasiowi Heleniak
Składa Sołtys

Piotr Borowiec
Mistrzem Świata
Piotr i Ewa Borowiec to byli
mieszkańcy naszej gminy. Obecnie
mieszkają w Sycewicach, ale
w dalszym ciągu mają bliskie kontakty
z nami, choćby przez pracę p. Ewy
w GOPS oraz spotkania p. Piotra
z młodzieżą ze Staniewic.
Serdeczne i pełne podziwu słowa
uznania kierujemy do p. Piotra, który
kolejny raz promował nie tylko nasz
region oraz sportowe zaangażowanie,
ale ciężką pracą zdobył po raz drugi
tytuł Mistrza Świata w crossmintonie
(poprzedni tytuł Mistrza Świata
w speedbadmintonie zdobył dwa lata
temu). Gratulacje!
W tym roku MŚ odbyły się
w Warszawie na kortach Warszawianki
w dniach 28 czerwiec - 1 lipiec 2017r.
W swojej kategorii wiekowej + 50 Piotr
obronił tytuł Mistrza Świata
potwierdzając swoją pozycję w tej
kategorii wiekowej. W grupie pokonał
kolejno:
reprezentanta Węgier
Szalmasi (2:00) reprezentanta
Mauritiusa Ramgoolam(2:0), Węgier
Berwcz (2:0). W kolejnej rundzie
spotkał się z ubiegłorocznym
przeciwnikiem i zarazem brązowym
medalistą Mistrzostw Europy
Francuzemu Bois (2:0). Następnie
z Węgrem Benke (2:0). w półfinale
spotkał się z rodakiem z Mistrzem
Polski w kat +50 Piotrem Gawlakiem po
bardzo zaciętym i emocjonującym
meczu (2:1). W finale podobnie jak
w roku ubiegły spotkał się
z zawodnikiem zajmującym I miejsce
w rankingu światowym Bogdanem
Mierzyńskim z ze Szczecina pokonując
w finale (2:1). Potwierdzając dobrą
formę i dominację na świecie w swojej
kategorii wiekowej. Podczas zawodów
jak zawsze towarzyszyła mu żona,
która Piotra wspiera i dopinguje go.
Piotr trenuje dwa razy w tygodniu
z badmintonistami (gra w badmintona)

i raz crossminton z kolegą Jerzym
w Sławnie. Te treningi traktuje jako
formę rehabilitacji i miłą formę
spędzenia wolnego czasu ponieważ
sport towarzyszy mu od dziecka. Starty
ogranicza do najważniejszych imprez
w Polsce i na świecie, pomimo że
trenuje regularnie przez cały rok, aby
być dobrze przygotowanym do
decydujących walk. Piotr Borowiec tak
skromnie wypowiada się o swoim
wielkim sukcesie:
- Zajmując po raz drugi miejsce
na najwyższym podium
w Mistrzostwach Świata i słuchając
Mazurka Dąbrowskiego czuję radość
i zadowolenie iż godnie reprezentuje
nasz Kraj, że po raz kolejny mój wysiłek
i trud włożony na treningach,
zaowocował sukcesem, a nie zawsze
się tak dzieje. Te chwile powodują iż
nabieram jeszcze większej energii
i zapału do treningu. Do każdego
meczu podchodzę indywidualnie,
obserwując wcześniej przeciwnika.
Nigdy żadnego nie lekceważę
ponieważ porażka eliminuje
z kolejnych gier i tym samym z turnieju.
Zdaję sobie sprawę iż nadejdzie czas,
że poniosę kiedyś porażkę, bo przyjdą
młodsi sprawniejsi fizycznie, ale póki
co cieszę się każdym wygranym
meczem bez względu na wagę
turnieju. Myślę już o następnych
turniejach, bo spotykamy wspaniałych
ludzi – sportowców, a razem z żoną
miło spędzamy wspólnie czas.
Jednocześnie chciałbym złożyć
serdeczne podziękowanie za wsparcie
finansowe dla Stanisława Popiela oraz
podziękować kibicom, którzy mnie
wspierają.
Teresa Rysztak

sierpień 2017

Następcy
Gordona Ramsaya

Projekt „Wspieranie rodziny w jej
prawidłowym funkcjonowaniu poprzez
rozwój usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym na
terenie Gminy Postomino”
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
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
Dzieci i młodzież uczęszczające
do Placówki Wsparcia Dziennego
Punktów Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Kaninie i w Królewie zdobywają na
zajęciach wiedzę i umiejętności
kulinarne. Pieczono ciasteczka oraz
m u f f i n y, s m a ż o n o n a l e ś n i k i .
Przygotowywano kanapki dekoracyjne
i tartinki. Wykonano również sałatki
owocowe i warzywne.
W Placówce w Królewie tradycją
jest pieczenie przez dzieci i młodzież
tortu urodzinowego dla Jubilata uczestnika Placówki.
W Placówce w Kaninie upieczono
przepyszne rogaliki. Zachęcamy do
wypróbowania przepisu:
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Rogaliki z Placówki Wsparcia
Dziennego w Kaninie
Składniki
ź 100 g drożdży świeżych
ź 2 cukry waniliowe
ź odrobina cukru
ź 1 1/2 szklanki śmietany
kwaśnej
ź 6 żółtek
ź 1 kostka Kasi
ź 1 kg mąki
Drożdże, śmietanę, cukier
i cukier waniliowy rozetrzeć w misce na
jednolitą masę. Do masy drożdżowej
dodać mąkę, żółtka i margarynę,
zagnieść na jednolitą masę.
Piec w temperaturze 180 stopni C
do ładnego zrumienienia się rogalików.
Smacznego
Zachęcamy mieszkańców gminy
Postomino do udziału w stworzeniu
książki kulinarnej dla dzieci:
„Smakołyki mieszkańców Gminy
Postomino”.
Czekamy na sprawdzone
przepisy w Placówce w Kaninie
i w Królewie, w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Postominie, jak
również pod adresem e-mail:
pwd@postomino.pl

strona

W godzinę „W”
Godzina "W" to kulminacyjny
moment obchodów rocznicy
Powstania Warszawskiego. Co roku,
punktualnie o godzinie 17 - o rocznicy
wybuchu powstania - alarmują syreny,
a na ulicach na minutę zatrzymują się
przechodnie, samochody, tramwaje
i autobusy oddając hołd stolicy, która
siedemdziesiąt trzy lata temu podjęła
walkę z hitlerowskim okupantem.
O powstańczym zrywie
przypomnieli również harcerze
sławieńskiego Hufca ZHP, których
starsi koledzy i koleżanki wiele lat
temu zbrojnie stanęli przed najeźdźcą.
28 lipca Komenda Zgrupowania
Obozów w Stanicy Harcerskiej „Leśna
Polana” w Jarosławcu wraz
z członkami koszalińskiego
Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji
Historycznej „Gryf” przygotowała
obrzędowe ognisko. Odtwarzający
Żołnierzy Wyklętych, przedstawili
obozowiczom misję stowarzyszenia,
jego historię oraz zaprezentowali
repliki mundurów i broni. Była to
niezwykle ciekawa, wakacyjna lekcja
historii, gdyż „Gryf” swoje działania
opiera głównie na historycznym
rozkazie dziennym ostatniego
komendanta głównego Armii Krajowej
generała Leopolda Okulickiego.
Brzmiał on: „Żołnierze Armii Krajowej!
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą
pracę i działalność prowadźcie
w duchu odzyskania pełnej
niepodległości Państwa i ochrony
ludności polskiej przed zagładą.
Starajcie się być przewodnikami
Narodu i realizatorami niepodległego
Państwa Polskiego. W tym działaniu

każdy z Was musi być dla siebie
dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz
ten spełnicie, że zostaniecie na
zawsze wierni tylko Polsce oraz by
Wam ułatwić dalszą pracę z upoważnienia Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam
Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi
AK.”. Chociaż wezwanie generała
Okulickiego skierowane było do
żołnierzy Armii Krajowej, warto jednak
i dziś zastanowić się nad jego
głębokim sensem – każdy z nas jest
swoim „dowódcą” i każdy z nas
powinien postępować w sposób, który
czyni go prawym człowiekiem,
dbającym o swoje dobre imię
i szanującym historię.
Do upamiętnienia
i uhonorowania uczestników
Powstania Warszawskiego ponownie
włączyli się także harcerze
z 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej

„Hyce” ze Skoków. Czyniąc to na
przemian z 5. Środowiskową
Wielopoziomową Drużyną Harcerską
„Wilki Morskie” ze Smardzewa 1 sierpnia, wspólnie z komendantem
stanicy hm. Ryszardem Sobczakiem rozdawali mieszkańcom Sławna
okolicznościowe ulotki nawiązujące
w treści do powstańczej historii
młodego pokolenia – kilkunastoletnich
dziewcząt i chłopców, którzy stając
ramię w ramię z dorosłymi, rozpoczęli
walkę o Warszawę. Następnie
przemaszerowali na Cmentarz
Komunalny, gdzie zapalili znicze pod
Krzyżem Katyńskim. O godzinie 17
dźwięk syreny obwieścił rozpoczęcie
rocznicowych uroczystości w „Leśnej
Polanie” w Jarosławcu. 63 dni chwały
uczczono apelem oraz ogniskiem,
poprowadzonym przez hm. Andrzeja
Surdyka – drużynowego 7. Skockiej
DH.
Harcerze Hufca ZHP Sławno
oraz wypoczywający w nadmorskim
ośrodku hufca wezmą również udział
w projekcie Głównej Kwatery ZHP –
kampanii „BohaterON – włącz
historię!”. Akcja, trwająca od 1 sierpnia
do 2 października, polega na
wysyłaniu specjalnie zaprojektowanej
kartki z życzeniami do wybranego
uczestnika walk o stolicę. Kampania
ma edukować społeczeństwo,
pokazując nie tylko tło historyczne, ale
także sukcesy, dramaty i emocje osób
żyjących w czasach II wojny
światowej.
hm. Jacek Błaszczyk

Znajdź siebie: Bieg Śniadaniowy
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Delma Extra
400-450 g

Ketchup Kotliński
łagodny lub pikantny
460g
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w Jarosławcu
zaprasza

Motylarnia w Jarosławcu zaprasza codziennie
do podziwiania egzotycznych okazów motyli
ul. Spacerowa 3a
czynne w godz.: 10:00-18:00

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

Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo i Staniewice w dniach
od 09.08.2017 do 02.09.2017 lub do wyczerpania zapasów
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37

36
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Poziomo:
1. Liściasta roślina warzywna
5. Warzywo z karotenem
9. Urobek górniczy
10. Przyrząd astronomiczny
11. Keczupowe warzywo
12. Nastrojowa poezja
14. Subiekt, przyjaciel Wokulskiego
17. Model Volkswagena
20. Niszczycielski wiatr
22. Rumieńce na twarzy
23. Barwne szkło okienne
24. Kuchenny mebel
25. Ręczne narzędzie ogrodnicze
do spulchniania ziemi
28. Metoda bezgotówkowych rozliczeń
31. Galanga, lump, obwieś, szmata
33. Inaczej dofinansowanie, grant
34. Elaborat, opis stanu zagospodarowania
35. Pobór do wojska
36. Miasto w Czechach na granicy śląska
Cieszyńskiego
37. Największy stan USA

8

Pionowo:
1. Roślina warzywna
2. Samica jeleni
3. Nauka o rozbiorze pojęć i myśli
4. Brzydki zapach, fetor
5. Dzieło kartografa
6. Platforma załadunkowa
7. Greckie królestwo świata zmarłych
8. Rodzaj śruby
13. Inaczej państwa
15. Metal od gorączki
16. Wymaga opieki lekarskiej
17. Włóczęga, tramp
18. Gruczoł mleczny łożyskowców
19. Przesunięcie na wyższe stanowisko
21. Rodzaj czepliwego zapięcia
25. Jego miejsce w mydelniczce
26. Zbytnia pewność siebie
27. Szklana izba
29. Miejsce zamieszkania
30. Odmiana pszenicy
31. Materiał opatrunkowy
32. Aluminium, pierwiastek chem.

Ogłoszenia
Chętnie kupię:

PRACA

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

Dyrektor Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie
zatrudni z dniem
01.09.2017 nauczyciela
języka angielskiego.
Więcej informacji 59 810
97 23 lub 661 230 860.

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

KURY NIOSKI MŁODE
SPRZEDAM

Na sprzedaż domki angielskie,
pełne wyposażenie,
transport do 100 km od Jarosławca w cenie.
Cena 18 000 PLN. Telefon: 601-558-567

598108905
782827428

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 08.08.2017 r.

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: (094) 340 35 98

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

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.
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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 35
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca
sierpnia 2017 r.
Do rozlosowania są trzy bony do
sklepu ABC Staniewice
Sponsorem nagród jest

STANIEWICE

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Kamila Kowalik, Ronino
2. Monika Pilc, Sławno
3. Michał Białek, Karsino
Nagrody do odebrania (do końca
sierpnia 2017 r.) w Urzędzie Gminy
Postomino, pokój nr 18 lub 23.
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Harmonogram wywozu odpadów
Wrzesień 2017

Sierpień 2017
MIEJSCOWOŚCI

MIEJSCOWOŚCI

plastik
i
opakowania
wielomateriałowe

odpady
zmieszane
pojemniki

11

25

21

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

12

26

22

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

13

27

23

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

14

28

15

29

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

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

7

WTOREK

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

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

1

2

3

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

4

8

9

10

11

24

25

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 6 i 20 wrzesień.

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 2 i 16 sierpień.

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

XIV Plażowe Budowanie Rzeźb z Piasku

Porankiem 12 lipca 2017 r. na
plaży w Jarosławcu odbyło się „XIV
Plażowe Budowanie Rzeźb z Piasku”.
W tegorocznej edycji rywalizacja
toczyła się między znajomymi,
rodzinami oraz koloniami. Atmosfera
panująca podczas zabawy oznaczała,
że tegoroczna akcja budowania rzeźb
wszystkim bardzo się podobała.
W kategorii „Dzieci” udział wzięły
2 osobowe zespoły z różnych kolonii
przebywające w tym czasie
w Jarosławcu. Wspaniałe rzeźby
można było podziwiać już po dwóch

godzinach. W tegorocznej edycji
w kategorii „Dzieci” wygrała praca pn.
„żółw” wykonana przez Macieja
Dobrowolskiego i Kacpra Kucharskiego
z Katowic. Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymały Wiktoria Czarnołęcka
i Patrycja Kasprzak z Wrocławia za
„Fokę”. W kategorii „OPEN” po
burzliwych obradach, jurorzy nagrodzili
pracę wykonaną przez Karolinę
Majchrzak i Oskara Lech-Szajner„Dwa Krokodyle”. Wyróżniono pracę
Magdaleny Piotrowskiej i Gabrieli
Łachajczyk z Wrocławia- „żółw”. Na

zakończenie nagrody wręczyli jurorzy:
Renata i Patrycja Grygierczyk z Nowej
Wsi koło Oświęcimia. Nad przebiegiem
zabawy czuwali Karol Kolej i Maria
Lech-Szajner.
Zapraszamy na kolejne
„Plażowe Budowanie Rzeźb z Piasku”
w przyszłym roku. Natomiast już dziś
zachęcamy Was do udziału
w „Budowaniu Zamków z Piasku”, które
odbędzie się 9 sierpnia 2017 roku
w Jarosławcu na plaży przy zejściu nr 2
o godz. 9.30.

Świetlicowe rozgrywki lekkoatletyczne
W słoneczne popołudnie 27 maja
2017 roku na stadionie sportowym
w Postominie po raz pierwszy odbyły
się „Świetlicowe Rozgrywki
Lekkoatletyczne”. Młodzież ze świetlic
wiejskich w tym dniu uczestniczyła
w seriach młodzieżowych Testu
Coopera gdzie mieli osiągnięcia
i zdobyli wysokie podium. W ramach
„Świetlicowych Rozgrywek
Lekkoatletycznych” rozegrano
konkurencje takie jak rzut piłeczką
palantową (tu najlepsza była drużyna

z Pałowa, II miejsce Wszędzień a III
Wilkowice); drużynowe przeciąganie
liny – zwyciężyła drużyna z Wszędzina ,
II –Rusinowo, III – Nacmierz. Na orliku
w torze przeszkód najlepsza
i najsprytniejsza była drużyna
z Marszewa, II – Karsino, III –
Chudaczewo. Ostatnia punktowana
konkurencja to był bieg tyłem - osobno
dziewcząt i osobno chłopców. Po
podsumowaniu w tej konkurencji
zwyciężyła ekipa z Wszędzienia, II –
Chudaczewo, III – Nacmierz. Po

podsumowaniu wszystkich konkurencji
Puchar Wójta Gminy Postomino
w I Świetlicowych Rozgrywkach
Lekkoatletycznych zdobyli I –
Wszędzień, II – Chudaczewo , III –
Pałowo, IV – Karsino, V – Naćmierz, VI
– Rusinowo, VII – Dzierżecin , VIII –
Marszewo , IX – Wilkowice. Nagrody
dla zwycięzców wręczała Aleksandra
Kurek – Z-ca Wójta Gminy Postomino.
Dziękujemy wszystkim za udział
i zapraszamy do przyszłorocznych
rozgrywek na stadionie.
MLSZ

