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Gminne Dożynki "Nosalin 2017"

20 października
Dzień Seniora

Z okazji Światowego Dnia Seniora wszystkim Seniorom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wielu lat życia wypełnionych radością, szacunkiem i życzliwością
od każdego spotkanego człowieka.
Niech jesień życia będzie najlepszym czasem
do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych.
Życzą Wójt Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi
oraz pracownicy Urzędu Gminy
i Jednostek Organizacyjnych Samorządu Terytorialnego

Gmina Postomino
najładniejsza!

W Sławnie podczas
powiatowego święta plonów
30 września 2017 roku Gminę
Postomino reprezentowało sołectwo
Chudaczewo, wystawiając swoje
klimatyczne stoisko. Gmina
Postomino przygotowała również
promocyjne stoisko, które
prezentowały Panie Iwona Szczot
i Dagmara Pszon, przy wsparciu Pani
Jadwigi Czerwińskiej – artysty
plastyka.

Wieńce dożynkowe
zaprezentowały sołectwa: Wszedzień
oraz Jarosławiec.
Kosz darów na ręce księdza
proboszcza- Leszka Szurka, który
prowadził dożynkową mszę świętą,
złożyła z-ca Wójta– Aleksandra Kurek.
Na scenie godnie naszą gminę
reprezentowała Kapela Ludowa
„Pieńkowianie”.
Obydwa stoiska promocyjne
cieszyły się dużym zainteresowaniem

i dzięki temu odniosły ogromny
sukces. Stoisko Gminy Postominozajęło pierwsze miejsce w konkursie
na najładniejsze stoisko dożynkowe,
Chudaczewo natomiast w tym samym
konkursie zajęło drugie miejsce.
Gratulujemy i serdecznie
dziękujemy za wspaniałą promocję
naszej gminy.
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Uchwały podjęte na XXXV sesji VII
kadencji Rady Gminy Postomino w dniu
28 września 2017:
>> w s p r a w i e s t w i e r d z e n i a
przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Staniewicach – 6letnią szkołę podstawową
przekształcono w 8-lenią szkołę
podstawową.
>> w s p r a w i e s t w i e r d z e n i a
przekształcenia Zespołu Szkół
w Pieszczu w Szkołę Podstawową
w Pieszczu – dotychczasową 6letnią szkołę podstawową oraz
gimnazjum przekształcono w 8letnią szkołę podstawową.
>> w s p r a w i e s t w i e r d z e n i a
przekształcenia Zespołu Szkół
w Postominie w Szkołę
Podstawową im. ppor. Emilii
Gierczak w Postominie –
dotychczasową 6-letnią szkołę
podstawową oraz gimnazjum
przekształcono w 8-letnią szkołę
podstawową.

>> w s p r a w i e s t w i e r d z e n i a
przekształcenia Zespołu Szkół
w Jarosławcu w Szkołę
Podstawową w Jarosławcu –
dotychczasową 6-letnią szkołę
podstawową oraz gimnazjum
przekształcono w 8-letnią szkołę
podstawową.
>> w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie działki
75/3 o pow. 0,03 ha w m. Korlino
dla dotychczasowego dzierżawcy
>> w sprawie udzielenia dotacji na
zakupy inwestycyjne dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chudaczewie – udzielono dotacji
w wys. 1.127,00 zł na zakup
sprzętu uzbrojenia i techniki
specjalnej.
>> w sprawie udzielenia dotacji na
zakupy bieżące dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chudaczewie –
udzielono dotacji w wys. 525,00 zł

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom,
Wychowawcom i Pracownikom Oświaty
życzę:
dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości,
wszelkiej pomyślności w realizacji zadań zawodowych,
satysfakcji z wykonywanej pracy,
uśmiechu oraz pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

§
na zakup wyposażenia osobistego
i ochronnego,
>> w sprawie udzielenia dotacji na
zakupy bieżące dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Karsinie –
udzielono dotacji w wys. 545,00 zł
na zakup sprzętu uzbrojenia
i techniki specjalnej,

>> w sprawie udzielenia dotacji na
zakupy bieżące dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Staniewicach –
udzielono dotacji w wys. 577,50 zł
na zakup sprzętu uzbrojenia
i techniki specjalnej.
>> w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2017 rok –
zmiany dotyczyły zwiększenia
dochodów i wydatków o 24 tys. zł.
>> z m i e n i a j ą c a U c h w a ł ę N r
XLII/459/10 w sprawie określenia
jednostek budżetowych
gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku
bankowym, źródeł tych dochodów
i ich przeznaczenia oraz sposobu
i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów
gromadzonych na wydzielonym
rachunku i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania
zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania - zaktualizowano
dane jednostek oświatowych.

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”)
>> w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego m. Jarosławiec
XXXV/352/17
>> w sprawie nawiązania współpracy
partnerskiej pomiędzy Gminą
Postomino a Gminą Grodzisk
Wielkopolski XXXV/353/17

Grzegorz Januszewski

na emeryturze

Sołtys Roku
Powiatu Sławieńskiego
Podczas sesji Rady Gminy w Postominie pożegnano odchodzącego na emeryturę urzędnika gminnego
Grzegorza Januszewskiego. Bogaty życiorys Grzegorza przedstawił Wójt Gminy Postomino - Janusz Bojkowski.

W gabinecie Wójta Gminy Postomino- Janusza Bojkowskiego odbyło się
wręczenie dyplomu dla Pana Władysława Września- sołtysa miejscowości Łącko
za zajęcie I miejsca w plebiscycie Sołtys Roku Powiatu Sławieńskiego
organizowanego przez Dziennik Bałtycki i Dziennik Sławieński. Nagrodę wręczył
redaktor Dziennika Tomasz Turczyn.

Grzegorz Januszewski ur.
11.03.1952 r. w Szczecinie. W 1976 r.
ukończył Akademię Rolniczą
w Szczecinie uzyskując tytuł magistra
inżyniera zootechniki. Po studiach
odbył zasadniczą służbę wojskową,
którą ukończył w stopniu
podporucznika.
Swoje życie zawodowe związał
z kierunkiem ukończonych studiów od
czerwca 1977 roku podejmując pracę
w Kombinacie Państwowych
Gospodarstw Rolnych w Witnicy,
później w Państwowym
Gospodarstwie Rolnym w Charbrowie,
a w 1984 r. przyjechał do Pieńkowa,
gdzie od 15 marca pracował
w Państwowym Ośrodku Hodowli
Zarodowej w Pieńkowie na stanowisku
głównego specjalisty ds. produkcji
zwierzęcej, naczelnego hodowcy i
zastępcy dyrektora ds. hodowli, aż do
chwili likwidacji przedsiębiorstwa w
1992 roku.

W międzyczasie założył rodzinę
i wraz z żoną Teodozją wychował
dwóch synów Pawła ur. w 1981 r.
i Macieja ur. w 1985 r.
Wraz z odrodzeniem w 1990
roku samorządu terytorialnego bliskie
stały się mu sprawy lokalnej
społeczności. Angażując się
w działania na rzecz samorządu
lokalnego Pan Grzegorz Januszewski
został radnym I kadencji Rady Gminy
Postomino 1990-1994, pełniąc funkcję
Przewodniczącego Rady.
W latach 1992 - 1994 był
dyrektorem gminnego zakładu
budżetowego Agencji Mienia
Gminnego i Spraw Publicznych
w Postominie a w latach 1994-1998 r.
pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy
Postomino.
Kolejne lata działalności
samorządowej Pan Grzegorz
Januszewski związał z Powiatem,
przez blisko 8 lat (01.1999 - 11.2006)

roku był Wicestarostą i Starostą
Powiatu Sławieńskiego a w kolejnej
kadencji rady powiatu (2006-2010) był
jej radnym i Przewodniczącym.
W 2000 roku ukończył Studium
Polityki Rolnej Wspólnoty Europejskiej
w zakresie reformy strukturalnej
rolnictwa w powiecie ziemskim.
W 2007 roku objął stanowisko
kierownika Miejskiego Centrum
Reagowania w Darłowie, a w 2010
roku na kilka miesięcy został
dyrektorem Szpitala Powiatowego
w Sławnie.
O d s i e r p n i a 2 0 11 r o k u
zawodowo ponownie związał się
z gminą Postomino, pracując jako
Kierownik Działu Ochrony Środowiska
w AMGiSP w Postominie a od grudnia
2012 roku podejmując pracę
w Urzędzie Gminy w Postominie - skąd
odchodzi na zasłużoną emeryturę.
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Kalendarium

Aktualności
inwestycyjne

październik

2017

Ponad 3 miliony złotych - taka jest wartość nowo podpisanej umowy
na inwestycje w naszej gminie.
Wójt Gminy Postomino Janusz
B o j k o ws k i i S k a r b n i k G m i n y
Postomino Dorota Bałukonis podpisali
z firmą Hydrogeobudowa Sp. z o.o. ze
Sławna umowę na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Górsko. Ruszyły roboty
budowlane, których zakończenie

planowane jest we wrześniu 2018 r.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
wynosi 3.345.600,00 zł.
Realizacja przedsięwzięcia
będzie miała pozytywny wpływ na
środowisko, pozwoli na zmniejszenie
zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska poprzez uregulowanie

gospodarki
ściekowej. System
kanalizacji poprawi
warunki bytowe mieszkańców oraz
zmniejszy oddziaływanie na
środowisko.
W miesiącu wrzesień
rozpoczęto roboty budowlane

przebudowy dróg gminnych
w miejscowości Łężek i Bylica.
Ponadto sukcesywnie postępują
prace przy budowie Centrum Turystyki
Wiejskiej w Nacmierzu.

Rekordowa dotacja przekazana dla Postomina!
09 października 2017 roku
w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Wójt
Gminy Postomino- Janusz Bojkowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Doroty
Bałukonis podpisali umowę dotyczącą
projektu pn. „Termomodernizacja
budynków szkolnych
w miejscowościach Postomino,
Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec
i Korlino”, w ramach działania 2.5
Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W imieniu Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego umowę
podpisał Wicemarszałek Tomasz
Sobieraj.
Projekt Gminy Postomino był
największym projektem spośród
wszystkich rekomendowanych do

dofinansowania. Jego całkowita
wartość wynosi 8 mln zł, a przyznane
dofinansowanie to kwota 6,7 mln zł
(85 %). Nigdy wcześniej nie
otrzymaliśmy tak dużego

dofinansowania!
W ramach projektu
przeprowadzona zostanie
kompleksowa termomodernizacja
WSZYSTKICH szkół na terenie

Przekazanie dotacji celowych
dla OSP z terenu Gminy Postomino

Dnia 6 października 2017 roku
Wójt Janusz Bojkowski przy
kontrasygnacie Skarbnika Doroty
Bałukonis podpisali umowy dotacji
celowej na zabezpieczenie wkładu
własnego na zadania dotyczące
projektów dla Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy
Postomino.
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OSP Nacmierz i Staniewice
przeznaczą środki na zakup
średniego samochodu ratowniczogaśniczego, natomiast jednostki
ujęte w Krajowym Systemie
Ratowniczo- Gaśniczym- Karsino,
Chudaczewo i Staniewice na drobne
zakupy bieżące i inwestycyjne,
w tym m.in. torbę medyczną R1,

pompę do wody, wyposażenie
ochronne i osobiste strażaków wg
indywidualnego zapotrzebowania
jednostek.
Podpisane z OSP umowy
opiewają na łączną kwotę
447 212,50 zł.

Gminy Postomino: 2 budynki
w Postominie, 3 budynki
w Jarosławcu, szkoła w Pieszczu,
Staniewicach oraz Korlinie. Zakres
prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian,
stropów, stropodachów, dachów wraz
z nową elewacją, wymianę okien
i drzwi, modernizację instalacji c.w.u.
i c.o., modernizację systemu
wentylacji z zastosowaniem
wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła (rekuperacja), instalację
nowoczesnego oświetlenia LED
z czujnikami ruchu, montaż instalacji
fotowoltaicznych. W wyniku realizacji
projektu spadnie zapotrzebowanie na
energię obiektów szkolnych, poprawią
się warunki prowadzenia zajęć
dydaktycznych, a szkoły zyskają nowy
piękny wygląd.

Książki
dla
biblioteki

Biblioteka Publiczna w Postominie
bierze udział w akcji "Kinder mleczna
kanapka – Przerwa na wspólne
czytanie". W związku z powyższym
prosimy o wsparcie i codzienne oddanie
głosów na naszą bibliotekę na stronie:
www.wspolneczytanie.pl
Dzięki waszym głosom możemy
wygrać 250 książek dla dzieci i wygodne
pufy do wspólnego czytania!
Głosować można od 2 – 31
października 2017 r.
Każdy może codziennie oddać
jeden głos.
Prosimy o wsparcie!

Październik chodzi po kraju,
cichnie ptactwo w gaju.
Gdy jesień zamglona,
zima zaśnieżona.
1 października (Niedziela)
Międzynarodowy
Dzień Ludzi Starszych,
Międzynarodowy Dzień Lekarza,
Międzynarodowy Dzień Muzyki
2 października (Poniedziałek)
Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych,
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
4 października (Środa)
Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt
5 października (Czwartek)
Światowy Dzień Nauczyciela
6 października (Piątek)
Światowy Dzień Mieszkalnictwa
9 października (Poniedziałek)
Światowy Dzień Poczty
10 października (Wtorek)
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
12 października (Czwartek)
Światowy Dzień Chorób
Reumatycznych
13 października (Piątek)
Dzień Ratownictwa Medycznego
14 października (Sobota)
Dzień Edukacji Narodowej
15 października (Niedziela)
Światowy Dzień Mycia Rąk,
Międzynarodowy
Dzień Kobiet Wiejskich,
Dzień Dziecka Utraconego,
Międzynarodowy Dzień Niewidomych
16 października (Poniedziałek)
Światowy Dzień Żywności,
Dzień Papieża Jana Pawła II
17 października (Wtorek)
Międzynarodowy Dzień Walki
z Ubóstwem, Dzień Walki z Rakiem
18 października (Środa)
Światowy Dzień Menopauzy
i Andropauzy,
Dzień Łączności, Dzień Poczty Polskiej
19 października (Czwartek)
Dzień Ratownika
20 października (Piątek)
Światowy Dzień Osteoporozy
22 października (Niedziela)
Światowy Dzień Osób Jąkających
24 października (Wtorek)
Dzień Organizacji
Narodów Zjednoczonych
25 października (Środa)
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
27 października (Piątek)
Światowy Dzień
Dziedzictwa Audiowizualnego,
Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
29 października (Niedziela)
Zmiana czasu z letniego na zimowy
31 października (Wtorek)
Światowy Dzień Oszczędności
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Gminne Dożynki "Nosalin 2017"

Ze względu na bogatą tradycję rolniczą naszej gminy dzień dożynek jest
bardzo szczególny i wyniosły. Tegoroczne Gminne Dożynki 2017
podczas których mieszkańcy sołectw podziękowali za rolnicze plony,
odbyły się 16 września 2017 roku w Nosalinie.

Dożynkową uroczystość
rozpoczęła polowa msza święta, którą
celebrował proboszcz parafii Sławsko –
Andrzej Skibiński. Poświęcił
przyniesione wieńce dożynkowe oraz
chleby z tegorocznych ziaren zbóż.
Otwarcia uroczystości dożynkowej
dokonał Wójt Gminy Postomino –
Janusz Bojkowski w asyście
Przewodniczącego Rady Gminy –
Daniela Pakosa, Dyrektora Centrum
Kultury i Sportu – Marka Leśniewskiego
i sołtysa sołectwa Nosalin – Adriana
Pawłowskiego. Podziękował rolnikom
za tegoroczny trud i wysiłek przy
zbiorach życząc dalszej owocnej pracy.
Zaszczytna funkcja
tegorocznych starostów dożynek
przypadła Marlenie Caspari i Adrianowi
Morce – rolnikom z sołectwa Nosalin,
którzy przekazali piękny bochen chleba
– symbol niedawno zakończonych żniw
– na ręce Wójta Gminy, aby dzielił go
sprawiedliwie wśród mieszkańców
Gminy. W czasie ceremonii Kapela
Ludowa „Pieńkowianie” grała znaną
wszystkim pieśń „Plon, Niesiemy Plon”.
Życzenia rolnikom przekazali
również Przewodniczący Rady Gminy
– Daniel Pakos i Sołtys Sołectwa
Nosalin – Adrian Pawłowski. Życzenia
i upominek na ręce Wójta Gminy

przekazał też burmistrz
zaprzyjaźnionej gminy
Trinwillershagen, który przybył do
Nosalina wraz z delegacją, aby
świętować zakończenie żniw wspólnie
z mieszkańcami naszej gminy.
W dalszej części dożynkowej
uroczystości scena należała do
naszych lokalnych artystów. W bloku
artystycznym wystąpili:
Stowarzyszenie "Razem Lepiej"
z Postomina, którzy zaprezentowali
wraz z częścią niemieckiej delegacji
wspólnego poloneza. W pierwszej
parze dzielnie kroczył Wójt naszej
Gminy. W bloku artystycznym
wystąpiła: Szkoła Podstawowa
Staniewice, Szkoła Podstawowa
w Pieszczu, Stowarzyszenie "Razem
Lepiej", wystąpiła także Młodzieżowa
Orkiestra Dęta im. Zbigniewa Galka
z Postomina. Pokaz umiejętności
zademonstrowali karatecy klubu karate
Kyokushin przy CKiS Postomino,
wystąpiła kapela ludowa

"Pieńkowianie" i zespół wokalny
"Pieszczanki". W trakcie dożynek
rozstrzygnięty został konkurs
organizowany przez Wójta Gminy
Postomino "Piękna wieś, piękna
posesja".
Symbolem ciężkiej pracy rolników
są wieńce dożynkowe, w tym roku
wystawiono do konkursu 20 misternie
wykonanych dzieł. Ocenę wieńców pod
względem formalnym dokonała
komisja konkursowa w składzie:
Aleksandra Kurek – V-ce Wójt Gminy
Postomino i Marek Leśniewski –
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, a pod względem
artystycznym Alina Kawecka z ODR
w Barzkowicach i Elżbieta Nakielska
z Wiekowic gm. Darłowo. Po
zsumowaniu punktów ustalono
kolejność miejsc: Nosalin, Wszedzień,
Jarosławiec – po 15 punktów,
Staniewice – 12 punktów, Pieńkowo –
11 punktów, Kanin – 10 punktów,
Pieszcz – 9 punktów, Wilkowice – 8 pkt,
Tyń – 6 pkt, Pałowo – 5 pkt, Naćmierz –
4 pkt, Rusinowo – 3 pkt, Chudaczewo,
Dzierżęcin, Złakowo – 2 pkt, Marszewo,
Postomino, Mazów, Korlino – 1 pkt.
W konkursie na najciekawsze stoisko
sołeckie uczestniczyło 12 sołectw.
Komisja miała zdecydowanie trudne
zadanie, bo sołectwa wykazały się
niezwykłym kunsztem i pomysłowością
promując swoje walory. Po 15 pkt
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LISTA SPONSORÓW DOŻYNEK
„Nosalin 2017"
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

zdobyły sołectwa: Dzierżęcin, Nosalin,
Pieszcz, Kanin kolejne były
Staniewice – 11 pkt, Chudaczewo – 10
pkt, Pieńkowo, Złakowo – 9 pkt,
Rusinowo – 7 pkt, Naćmierz – 6 pkt,
Wilkowice – 5 pkt, Jarosławiec – 4 pkt.
Wszyscy chętni mogli wziąć
udział w zawodach rekreacyjnych,
gdzie rozegrano 8 konkurencji.
Nagrody zostały ufundowane
p r z e z s p o n s o r ó w. Wy n i k i
poszczególnych konkurencji:
RZUT GUMOWCEM DO CELU;
Kobiety: Daniela Igras – Królewo,
Stanisława Przybyła – Sławno,
Krystyna Dziobek - Sławsko;
Mężczyźni: Patryk Cuper – Pieszcz,
Daniel Pakos – Wilkowice, Tadeusz
Żelazko – Korlino. Dożynkowy
strzelec; Kobiety: Klaudia Bal –
Bobolice, Anna Jażdżewska –
Postomino, Kamila Ryng –
Pieńkówko; Mężczyźni: Dawid Kurata
– Bobolice, Marcin Wójcik –
Staniewice, Stanisław Krzewiński –
Dzierżęcin
S L A L O M O W Y S PA C E R
ŻNIWIARZA; Kobiety: Halina

Wiśniewska – Wilkowice, Maria LechSzajner – Wszędzień, Krystyna
Krogulec – Rusinowo; Mężczyźni:
Grzegorz Brzyszcz – Pieńkowo,
Stanisław Krogulec – Rusinowo,
Dariusz Gradek – Bielkówko
DOŻYNKOWY ŻONGLER;
Krzysztof Ludwicki – Pieńkowo, Julia
Siwiuk – Staniewice, Sebastian
Krogulec – Rusinowo
DOŻYNKOWY RZUT
BERETEM; Kobiety: Krystyna
Dziobek – Sławsko, Jolanta
Lampkowska – Naćmierz, Stanisława
Przybyła – Sławno; Mężczyźni:
Sebastian Krogulec – Rusinowo,
Thomas – Niemcy, Grzegorz Brzyszcz
– Pieńkowo
TOCZENIE BALOTU; Kobiety:
Wiśniewska Halina – Wilkowice,
Daniela Igras – Królewo
Mężczyźni: Stanisław

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Krzemiński – Dzierżęcin, daniel
Wieczyński – Ronino, Grzegorz
Brzyszcz – Pieńkowo
S Z TA F E TA D O Ż Y N K O WA
SOŁECTW:
1. Pieńkowo,
2. Pieszcz,
3. Kanin,
4. Wilkowice
DOŻYNKOWY RZUTOWY TOR
SOŁTYSA:
SOŁTYSI:
1 Daniel Pakos – Wilkowice
2. Adrian Pawłowski – Nosalin

3. Krzysztof Gil – Kanin.
SOŁTYSKI:
1. Wioletta Jasińska –
Dzierżęcin,
2. Daniela Igras – Królewo,
3. Karolina Marczak – Tyń.
W rozegranych zawodach
strzeleckich z broni pneumatycznej
pomiędzy Gminą Postomino
i niemiecką Gminą Trinwillershagen
zwyciężyli goście, najlepszymi
zawodnikami w swych drużynach byli
Olaf Chichel i Marek Leśniewski
strzelając po 43 pkt dla drużyn.
Swoją ofertę prezentował
Sławieński Oddział Banku BGŻ BNP
Paribas S.A., gdzie każdy mógł
zasięgnąć porad finansowych,
dowiedzieć się o warunkach
preferencyjnych kredytów czy też
o prowadzeniu rachunków
indywidualnych. Milusińscy mogli
k o r z y s t a ć z d m u c h a ń c ó w,
przejażdżek na kucykach, mieli
możliwość zaprezentowania swoich
zdolności pod opieką świetliczanek,
z którymi wykonywali różne małe
dzieła.
Obchody święta plonów nie
mogły się odbyć bez koncertów.
W taneczny klimat "dożynkowiczów"
wprowadził zespół JUMPER, a po nim

gwiazdą wieczoru tegorocznych
dożynek był zespół "WEEKEND",
który przyciągnął na swój koncert
ponad 2000 widzów. Niezwykle udany
dożynkowy wieczór zakończyła
zabawa taneczna przy muzyce na
żywo.
Ogromne słowa uznania należą
się całej społeczności sołectwa
Nosalin, która w niezwykły sposób
przystroiła swoją wieś i godnie przyjęła
wszystkich przybyłych na tą
uroczystość gości. Pragniemy
podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji dożynek,
a w szczególności Adrianowi
Pawłowskiemu – sołtysowi
i mieszkańcom Nosalina – za wielki
wkład oraz czas poświęcony
przygotowaniom. Dziękujemy Straży
Gminnej w Postominie, Straży
Granicznej w Darłowie, Policji
w Postominie oraz strażakom
ochotnikom z Pieszcza i Wilkowic,
dodatkowo za pyszną grochówkę.
Serdeczne podziękowania
kierujemy dla licznego grona
sponsorów, gdyż bez ich pomocy
i wsparcia organizacja
przedsięwzięcia na taką skalę nie
byłby możliwa.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Gmina Postomino
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Mieszkańcy Sołectwa Nosalin
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Postominie
Laminopol Sp. z o.o.
Straż Gminna w Postominie
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Bank Spółdzielczy Ustka
Ośrodek Kolonijno -Wypoczynkowy „RAFA" Igor i Sylwia Kwiatkowscy - Jarosławiec
Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy „BARKA" Stefan i Ewelina Kwiatkowscy - Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny „Arka" Stefan Kwiatkowski - Jarosławiec
Piekarnia „Taja" - Janina i Roman Tama Jarosławiec
Zakład Ogólnobudowlany - Ryszard Kowalski Postomino
Zakład Usług Leśnych „Las" - Eugeniusz Hutman
- Mazów
Park Wodny „Jan" Darłówko – Janina
Kroplewska
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Postomino
BGŻ BNP Paribas S.A. w Sławnie
Sklepy ABC Staniewice, Pieńkowo – Gabriela
i Adam Pruske
Restauracja „Jackowo" - Mieczysław Zawada Jarosławiec
Agromor - Ryszard Niemczura, Paweł Łuczak Sławno
Domki Letniskowe i Pensjonat „Arkadia" - Ewa
Zygmunt Karwaccy - Jarosławiec
Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Wiesław Gawęda - Ronino
Sanatorium Panorama Morska – Danuta i Leszek
Haratyk - Jarosławiec
Bank Spółdzielczy w Ustce
Hatching Eggs Farms – Janusz Kaczmarek,
Marcin Bartkowiak
Krystyna Grabowska Sklep Sportowy „PUMA"Sławno
Ośrodek Wczasowo - Kolonijny „MARYSIEŃKA"
- Anna i Wojciech Gajewscy - Jarosławiec
Karczma „U Ola" – Andrzej Dastig
Gospodarstwo Rolne Jerzy Siwiuk - Staniewice
Gospodarstwo Rolne Joanna i Zenon Lech Wszedzień
Firma Handlowa Bogumiła i Jacek Wituszyńscy Postomino
EDEN Beauty Farm - Spa Chudaczewko
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego – Maria
Grzegorz Sendeccy - Bobrowiczki
Grupa Zamiejscowa Placówka Straży Granicznej
w Darłowie
Ochotnicza Straż Pożarna - Wilkowice
Restauracja "W Starym Kinie" - Sławno
Gospodarstwo Rolne Gabriel Golczyk - Sławno
Pracownia Sztuk Pięknych „GAMMA" Postomino
- Jadwiga Czerwińska
Młodzieżowa Orkiestra Dęta im. Zbigniewa Galka
w Postominie
Ochotnicza Straż Pożarna - Staniewice
Ochotnicza Straż Pożarna - Pieszcz
Zespół Ludowy „Pieńkowianie”
Zespół Ludowy „Pieszczanki”
PPHU CALDRES – Ewelina Boros – Sławno
Hurtownia Art. Spożywczych „MAGDA" –
Zbigniew Kaczmarek – Sławno
Grzegorz Kukowski – Pałowo
Morpol S.A. – Duninowo
Lewiatan Sławsko/Staniewice – Joanna
i Sławomir Siudek
Sołectwo Kowalewice
Szkoła Podstawowa we Wrześnicy
Gospodarstwo Rolne - Iwona Wiktor - Staniewice
Szkoła Podstawowa w Staniewicach
Zespół Szkół Społecznych w Korlinie
Salon Kominkowy „AURORA" – Alicja i Hubert
Walczak
Mieczysław Rudzki - Nosalin
RADNI I SOŁTYSI:

Marczak Karolina
Foryś Emilia
Morka Zenon
Czechowski Paweł
Rąpalska Danuta
Pakos Daniel
Domżałowicz Marek
Ludwikowska
Agnieszka
ź Belt Arkadiusz
ź Sadowski Paweł
ź Lech-Szajner Maria
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Żukowska Helena
Nieradka Katarzyna
Stożek-Kowalska
Agnieszka
Sowiński Janusz
Franczak Mariusz
Urbański Krzysztof
Siwiuk Bronisława
Wioletta Jasińska
Adam Drapała
Maria Lech-Szajner
Urszula Matuszak

MIESZKAŃCY NOSALINA,
KTÓRZY ZARÓWNO FINANSOWO
JAK RÓWNIEŻ WŁASNĄ PRACĄ
ORAZ SPRZĘTEM
WSPOMOGLI ORGANIZACJĘ
TEGOROCZNYCH DOŻYNEK.
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Brawo Nosalin!
Gminne Dożynki „Nosalin 2017” za nami. Impreza ta rozeszła się dużym echem
w regionie, głównie ze względu na duże rozmiary oraz wzorowe przygotowanie.
Z pewnością stwierdzić można, że była to największa impreza plenerowa
w gminie, a być może i w powiecie w 2017 roku.
Sukces ten przypisać można
wielu osobom i instytucjom: Radzie
Gminy Postomino z Przewodniczącym
Danielem Pakosem na czele, Urzędowi
Gminy w Postominie zarządzanym
przez Wójta Janusza Bojkowskiego,
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
kierowanym przez Dyrektora Marka
Leśniewskiego, sponsorom
prywatnym, a także wszystkim
mieszkańcom Nosalina, którzy
wykonywali wszystkie prace związane
z przygotowaniem imprezy w pełni na
niwie społecznej. Jako sołtys właśnie
do tych wymiennych na końcu
chciałbym skierować ten artykuł.
Dożynki dla każdego sołectwa są
czymś wyjątkowym, większość
chciałaby być ich organizatorem,
ponieważ jest to bardzo duże
„narzędzie” promocyjne dla
miejscowości, a także szansa na
dodatkowe inwestycje. Mnie osobiście
jako sołtysa największą korzyścią
z przeprowadzenia tej imprezy nie jest
sam fakt materialny, lecz argument

poboczny, jakim jest „INTEGRACJA”.
Organizacja tak dużej imprezy wiąże
się jednoznacznie z dziesiątkami
godzin wspólnej, ciężkiej pracy,
cotygodniowymi zebraniami na
świetlicy wiejskiej, tonami
„przeniesionego” sprzętu, setkami
wykonanych własnoręcznie ozdób. A to
wszystko w czasie wolnym, w czasie,
który przeznaczony jest na
odpoczynek, jednak wszyscy robili to
dla dobra wspólnoty, sołectwa. Dlatego
w mojej opinii to właśnie im należą się
największe podziękowanie.
Nosalin jest niedużą
miejscowością. Po zwycięstwie na
dożynkach w Pałówku w 2015 roku
zapanowała konsternacja, myśl czy
jesteśmy w stanie zorganizować tak
duże przedsięwzięcie. Najlepszą
odpowiedzią na to pytanie był festyn
zorganizowany w miejsce odwołanych
dożynek w 2016 roku oraz zdziwienie
„przyjezdnych”, którzy nie spodziewali
się tak dobrze zorganizowanej imprezy,
przygotowanego placu oraz tak dużego

zaangażowania mieszkańców.
W roku 2017 przyszedł czas na
organizację tych „prawdziwych”
dożynek. Mieszkańcy wykazali się
jeszcze większą aktywnością
i mobilizacją. Każdemu z sołtysów
życzę takich mieszkańców, którzy
z uśmiechem na ustach przez nie lada
miesiąc przed i tydzień po ciężko
pracowali na rzecz sołectwa.
Zaangażowanie było ogromne,
ostatnie dni przed imprezą były tak
wyczerpujące fizycznie, że często
organizm odmawiał posłuszeństwa.
Przez ostanie dwie doby przed
dożynkami nie było godziny, w której na
placu nie było nikogo, łącznie z nocą.
Na efekty nie trzeba było długo czekać.
Po ostatnich „awaryjnych” pracach,
które wynikły z powodu obfitych
opadów, a przez to powstania błota,
nastąpił czas na wielkie otwarcie. Gdy
patrzyłem jak wszystko „ruszyło”

Sołtys Pieńkowa dziękuje!

uspokoiłem się i po raz pierwszy od
ponad miesiąca nie czułem się
zestresowany. Zagrało wszystkoscena ustrojona, namiot
gastronomiczny w gotowości do
wydawania jedzenia, podjazdy
dodatkowo podsypane piachem,
newralgiczne miejsca (błoto)
zabezpieczone w taki sposób, że nikt
nawet się nie zorientował. Wszystko co
mogliśmy zrobić było zrobione. Dalszy
ciąg imprezy jest Państwu znany.
Ciekawostką, która nie może
zostać pominięta jest to co wydarzyło
się w niedziele po dożynkach. Od
godzin porannych, na placu trwało
wielkie sprzątanie, co jest sprawą
jasną. Zakończyliśmy je w godzinach
wieczornych wspólną kolacją przy
ognisku. Nagle, ktoś rzucił hasło, że
gramy w piłkę nożną, kobiety kontra
mężczyźni. W pierwszej chwili
myślałem, że to żart, ale gdy

zobaczyłem 25 osób w gotowości do
grania byłem w szoku. Nawet
zaprzyjaźniony sołtys, który przyjechał
odebrać wieniec, spytał się z podziwem
skąd wy macie tyle siły i energii. Mecz
oczywiście wygrały kobiety 5:4, padają
jednak podejrzenia, że sędzia nie był
bezstronny.
Wracając do sedna artykułu,
wszystkie te wydarzenia, łącznie
z meczem, dają tyle pozytywnej energii
do działania, że cały wysiłek związany
z organizacją dożynek staje się
nieistotny. Jestem dumny ze swoich
mieszkańców, a także pełen podziwu
dla każdego z osobna. Po zupełnie
nieplanowanym zwycięstwie
w dożynkowej rywalizacji sołeckiej, nie
mogło być innej decyzji jak tylko
przyjęcie roli gospodarza Gminnych
Dożynek 2018, na które już dziś
zapraszamy!!!
Sołtys - Adrian Pawłowski

Podziękowania

Sołtys i Rada Sołecka dziękują osobom, które zaangażowały się
w przygotowanie wieńca i stoiska sołeckiego. Szczególne podziękowania dla
pani, która plotła wieniec i osobom, które przygotowały stoisko i potrawy.
Bardzo dziękuje paniom z zespołu „Pieszczanki” i tym, którzy wzięli udział
w zawodach sportowych.
Sołtys Pieszcza

Serdecznie dziękuję wszystkim
tym, którzy brali czynny udział
w przygotowaniach do tegorocznych
Gminnych Dożynek Nosalin 2017
i biorącym udział w dożynkowych
rywalizacjach sportowych między
sołectwami.
To d z i ę k i Wa m s o ł e c t w o
Pieńkowo zaistniało i w końcowej
klasyfikacji zajęło trzecie miejsce. Jest
to wspaniały sukces, który zachęca do
dalszej wspólnej pracy. Było bardzo
ciężko zebrać zboże do wieńca, ale
dzięki naszym wspaniałym rolnikom
zboże trafiło do nas do wyplotu.
Cudowne Panie poświęciły dwa
tygodnie swojego popołudniowego
wolnego czasu, by powstał tak

wspaniały wieniec. Wzięliśmy też
udział w konkursie pn. „Stoisko
Sołeckie”. Następny Konkurs to
„Piękna Wieś, Piękna Posesja” też
zakończył się dla nas sukcesem –
Pieńkowo zajęło trzecie miejsce. Jest
to owoc pracy i staranności przez cały
rok. Są to nasze wspólne sukcesy,
osiągnięcia i radości, z których
możemy być bardzo dumni. Dlatego
raz jeszcze pragnę podziękować za
włożony trud pracy, za poświęcony
czas i dobre słowo. Trudno jest mi
wymienić wszystkich i podziękować
personalnie w obawie, że kogoś mogę
pominąć, a bardzo bym tego nie
chciała. My jednak wiemy na kogo
możemy zawsze liczyć.

Rolniczy Dom Towarowy (Towarówka)
w Postominie
tel.: 693-80-85-95
oferuje:
- klucze Dedra (25 lat gwarancji)
- spawarki
- mini kompresor
- oleje
- części samochodowe
- brykiet
- pelet, węgiel i wiele innych.
Ceny atrakcyjne
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Konkurs: „Piękna wieś, piękna posesja”

Miejsce I – Anna Kaczorek (Wszedzień)

Zakończyła się kolejna edycja
konkursu „Piękna Wieś, Piękna
Posesja” ogłoszonego przez Wójta
Gminy Postomino. Główną ideą tego

przedsięwzięcia jest poprawa jakości
życia na wsi, a także podniesienie
atrakcyjności otaczających nas
miejscowości jak również aktywizacja

i integracja społeczności lokalnej.
Uroczystego podsumowania
konkursu dokonano 16 września
w Nosalinie podczas Gminnego Święta
Plonów.
Ocenę posesji i wsi
przeprowadziła komisja w składzie:
Helena Żukowska – przedstawiciel
Rady Gminy w Postominie, Joanna
Surgiel – przedstawiciel ODR Darłowo,
Anna Boruszewska – przedstawiciel
Urzędu Gminy w Postominie, Ewelina
Kasińska – przedstawiciel Urzędu
Gminy w Postominie.
Do k o n k u r s u w k a t e g o r i i
„PIĘKNA POSESJA” w 2017 roku
zgłoszono 14 nieruchomości,
natomiast w kategorii „ PIĘKNA WIEŚ”
zgłoszono 5 miejscowości.
W kategorii „PIĘKNA POSESJA”
maksymalnie można było zdobyć 80
punktów natomiast w kategorii
„PIĘKNA WIEŚ” 50 punktów.
Po dokonaniu przeglądu posesji
i miejscowości w miesiącu sierpniu
2017 roku, na podstawie zebranych
i podliczonych punktów ustalono:
WYNIKI w kategorii „PIĘKNA
POSESJA''- nagrody pieniężne
Miejsce I
Anna Kaczorek (Wszedzień) z ilością
punktów 80 - nagroda 600,00 zł
Miejsce II
Małgorzata Duda (Rusinowo) z ilością
punktów 79 - nagroda 400,00 zł
Miejsce III
Krzysztof Kozłowski (Rusinowo) z
ilością punktów 78 - nagroda 200,00 zł

Miejsce IV
Zofia i Tadeusz Dolik
(Nosalin) z ilością
punktów 76
wyróżnienie w kwocie
100,00 zł
Miejsce V
Krystyna i Eugeniusz
Żynda (Królewo), Iwona
i Mirosław Mazurek
(Nosalin), Joanna i Piotr
Surma (Nosalin) z ilością
punktów 74
Miejsce VI
Mirella i Janusz Kurpet,
Halina i Lucjan
Kuśmierczyk (Nosalin),
Miejsce II –Małgorzata Duda (Rusinowo)
Ewa i Krzysztof Ciróg
(Nosalin), Dorota
i Zbigniew Czapliccy
(Rusinowo), z ilością
punktów 40
punktów 73
ź Miejsce V – Rusinowo – z ilością
Miejsce VII
punktów 40
Joanna Kalinowska (Staniewice),
Lucjana i Grzegorz Nowak (Nosalin),
Uczestnikom konkursu
Emilia i Marcin Hajdaniuk (Nosalin), dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy, a
Małgorzata Twarowska, Marta wszystkich mieszkańców naszej gminy
Kwiatkowska, Barbara Kasica, Barbara zapraszamy do udziału w kolejnej
Gąbka (Tyń) z ilością punktów 70
edycji „Piękna Wieś, Piękna Posesja”
WYNIKI w kategorii
„PIĘNA WIEŚ” – nagrody rzeczowe
ź Miejsce I – Królewo z ilością
punktów 50 - nagroda 2.000,00 zł
ź Miejsce II – Nosalin z ilością
punktów 49 - nagroda 1.500,00 zł
ź Miejsce III – Pieńkowo z ilością
punktów 44 - nagroda 1.000,00 zł
ź Miejsce IV – Pałówko – z ilością

Miejsce III – Krzysztof Kozłowski (Rusinowo)

„PIĘNA WIEŚ”: Miejsce I – Królewo

„PIĘNA WIEŚ”: Miejsce II – Nosalin

„PIĘNA WIEŚ”: Miejsce III – Pieńkowo

już za rok.
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Jak ryby w wodzie
We wrześniu uczniowie klas III oraz klasy II ze szkoły w Staniewicach rozpoczęli
realizację projektu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”.

Udział w zajęciach to przede
wszystkim propozycja skorzystania
z możliwości nabycia podstawowych
umiejętności pływania, ale również
możliwość rozwijania i podnoszenia
sprawności fizycznej, zachęcanie do

systematycznego uprawiania sportu
w czasie wolnym od nauki oraz
zachęcanie do prowadzenia zdrowego
i aktywnego stylu życia. Uczniowie nie
tylko uczą się pływać, ale również
nabywają nawyki bezpiecznego

zachowania nad wodą. Szkolenie
prowadzą wykwalifikowani
instruktorzy. Dzięki środkom
pozyskanym z Państwowego
Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów oraz środkom
zabezpieczonym w budżecie Gminy
Postomino uczniowie biorą udział
w projekcie bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów. Każdy uczeń
skorzysta z 20 takich lekcji, które
potrwają do grudnia br. A oto kilka
wrażeń z pierwszych zajęć:
"Wczoraj z całą klasą byliśmy
w Darłówku na basenie. Uczyliśmy się
tam pływać. Musieliśmy robić różne
zadania. Jednym z nich było
zanurzanie głowy pod wodę. Trochę się
bałem, ale wykonałem to zadanie.

Podobało mi się chodzenie na rękach
pod wodą. Powiem tylko jedno,
podobało mi się."
Filip, klasa IIIb
"Na basenie byłam wiele razy
z rodzicami. Wyjazd z klasą był inny.
Dzięki wskazówkom instruktora
oswajaliśmy się z wodą. Uczyliśmy się
wstrzymywać oddech pod wodą. Była

też zabawa w bitwę wodną. Pokonałam
strach przed zanurzaniem głowy pod
wodą. Bardzo podobała mi się ta lekcja.
Z chęcią pojadę tam kolejny raz."
Inez, klasa IIIb
"Najbardziej podobało mi się
ćwiczenie z nurkowaniem. Nie mogę
doczekać się następnego wyjazdu."
Bartek, klasa IIIa

Integracyjna wycieczka do Doliny Charlotty
Dnia 27 września my – „świeżo upieczeni uczniowie” szkół podstawowych z terenu Gminy Postomino przeżyliśmy niesamowite chwile
podczas malowniczej wycieczki do Doliny Charlotty. Spotkanie integracyjne uczniów zorganizował wójt Gminy Postomino – Janusz Bojkowski.

Zwiedzanie tego magicznego
miejsca zaczęliśmy od fokarium.
Z wielkim zainteresowaniem
obserwowaliśmy karmienie fok
połączone z treningiem. Następnie
wyruszyliśmy w rejs statkiem,
pomiędzy wyspami, na których
zamieszkiwały strusie, lemury, lamy,
kangury, małpy i inne egzotyczne
zwierzaki. Kolejnym punktem
programu była wędrówka po ZOO
Charlotta. Podziwialiśmy wiele
niezwykłych zwierząt, takich jak:
antylopy, jelenie, daniele, osły, dziki,
świnie wietnamskie, kozy oraz wiele
gatunków ptaków, m.in.: bieliki,

czubacze, puchacze, sowy śnieżne.
Po wizycie w ZOO udaliśmy się do
magicznej Krainy Bajek. Do swych
domków zaprosili nas bohaterowie
znanych bajek: Czerwony Kapturek,
Królewna Śnieżka i Siedmiu
Krasnoludków, Calineczka, Kot
w Butach, Jaś i Małgosia, Pinokio oraz
Rybak ze Złotą Rybką. Wolny czas
wesoło spędziliśmy na wspaniałym
placu zabaw. Wycieczkę pełną wrażeń
zakończyliśmy pysznym obiadem
w Restauracji Gościniec.
W codziennym życiu wyraźnie
widać, że to nie szczęście czyni nas
wdzięcznymi, lecz wdzięczność –

szczęśliwymi.
Za tyle wspaniałych atrakcji i tak
wspaniale spędzony dzień pozostaje
nam tylko serdecznie podziękować
Panu Wójtowi Januszowi
Bojkowskiemu, za możliwość
spotkania z innymi pierwszoklasistami
oraz przepiękny jesienny dzień pełen
niezapomnianych chwil.
Uczniowie klas I wraz
z wychowawcami i rodzicami

UKS Czarni:
sportowo i prawidłowo
Spędzamy czas na sportowo
i kształtujemy postawę ciała prawidłowo!
Wraz z nowym rokiem szkolnym,
warto przypomnieć sportową ofertę
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Czarni w Pieszczu, który aktywnie
działa we wszystkich szkołach na
terenie naszej gminy.
Mając na uwadze pogarszający
się stan zdrowia młodego pokolenia,
w tym pogłębiające się wady postawy
oraz coraz słabszy rozwój fizyczny
dzieci i młodzieży, UKS w Pieszczu
organizuje we współpracy z Gminą
Postomino oraz dyrektorami szkół
dodatkowe zajęcia sportowe dla
uczniów, z elementami gimnastyki
korekcyjnej. Zajęcia prowadzone są
w szkołach podstawowych
w Jarosławcu, Korlinie, Pieszczu,
Postominie i Staniewicach.
Cel to propagowanie wśród dzieci
i młodzieży aktywności ruchowej jako

uzupełnienie i wsparcie procesu
rozwojowego prowadzonego w trakcie
nauki szkolnej. Zajęcia pozalekcyjne
mają zachęcać dzieci i młodzież do
regularnej aktywności fizycznej, jak
również kształtować podstawowe
nawyki związane z utrzymaniem
prawidłowej postawy ciała.
Zajęcia są dofinansowywane ze
środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów oraz
z budżetu Gminy Postomino:
ź dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki: 20.000,00 zł;
ź dotacja z Gminy Postomino:
7.520,00 zł.
Zajęcia realizowane będą do 8
grudnia 2017 r., o szczegóły należy
pytać w szkołach.

Wieści

październik 2017

szkolne

***

Wieści

Ziemniak

Dnia 28.09.2017r.(czwartek)
dzieci ze Społecznego Przedszkola
oraz gr. "O" świętowały Dzień
Ziemniaka. Zaopatrzone w kalosze
oraz wiaderka wyruszyły do
p. Sadowskich na wykopki. Pogoda
dopisała, więc dzieci z werwą zabrały
się do pracy, a taczka szybko zapełniła
się po brzegi brązowymi bulwami. Po
zejściu z pola czekał na wszystkich
smaczny poczęstunek-ziemniaki
gotowane w mundurkach z masłem
i solą (palce lizać!) Atrakcją było palące
się obok ognisko. Później okazało się,
że w trawie, na drzewie i innych
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Wieści

szkolne

Wizyta paraolimpijczyków

miejscach ukryły się przed dziećmi
ziemniaki. Zadaniem przedszkolaków
i "zerówiaków" było ich odnalezienie.
W ciągu kilku chwil bystre oczka
wypatrzyły wszystkie 18 sztuk. Po
powrocie do szkoły i obiedzie dzieci
udały się na zasłużony odpoczynek.
Bardzo dziękujemy za pomoc
w organizacji tego dnia, szczególnie
p. Karolinie Banasik, p. Aleksandrze
Lubońskiej, p. Annie Staś oraz
p. Dorocie Skrzeczkowskiej.
B. Kwiatek,
M. Walczak-Sadowska

7 września Szkołę Podstawową
w Pieszczu odwiedzili niezwykli
goście: znakomici polscy szermierze,
paraolimpijczycy. Nasi goście
opowiadali uczniom o sporcie, swoim
doświadczeniu i podali przykłady ludzi
ze swojego otoczenia, dla których los
był okrutny, ale pomimo wszystko nie
poddawali się. Zwrócili uwagę, że
takich ludzi charakteryzuje optymizm,
doceniają oni każdą chwilę i nie czują
się ograniczeni jeżdżąc na wózki
inwalidzkim. Ponadto rozmawiano
o bezpieczeństwie w czasie zabaw,
gier i treningów oraz o szanowaniu
zdrowia i zachowaniu rozsądku
w każdej sytuacji. Zaznaczyli, żeby
z życia korzystać pełnymi garściami,
ale w taki sposób, aby nie zrobić sobie
krzywdy. W życiu każdego młodego

człowieka powinno się znaleźć
miejsce na pasję, która rozwija
zdolności i uczy samodyscypliny.
Paraolimpijczycy mówili też
o szacunku do drugiego człowieka,
o nie postrzeganie przez pryzmat

niepełnosprawności. Na koniec
zademonstrowali pokaz walki
szermierczej na wózkach
inwalidzkich. Dziękujemy bardzo za
mądrą lekcję.
Marzena Juszczyk

pracą, ale dobrą zabawą. Wśród
pozbieranych ziemniaków znalazły się
bardzo ciekawe okazy, z których
zrobiliśmy „Ziemniaki Cudaki”. Po
„ciężkiej” pracy przyszła pora na
chwilę relaksu czyli wspólne ognisko,
przy którym piekliśmy ziemniaczki
i kiełbaski. Największą niespodzianką
były gorące pączki upieczone przez
babcię Alana. Nie zabrakło też gier
i zabaw z ziemniakiem w roli głównej.

Wykopki w klasie II były dobrą
zabawą, ale poza tym były też dla
dzieci lekcją, która uczyła ich
pozytywnego nastawienia do jedzenia
warzyw i szacunku do pracy.
Serdecznie dziękuję wspaniałym
mamom pani Monice Pszon i jej
Rodzince, p. Wiolecie Zając,
p. Wiolecie Ostrowskiej za pomoc
w organizacji.
Ewa Kulczak - Leśniewska

Wykopki

Awans zawodowy
W klasie II w SP Postomino
dzieci nie narzekają na nudę. Jedną
z atrakcji były wykopki, na które dzieci
udały się w czwartek 21 września.
Wszyscy uzbrojeni w wiaderka
i kalosze ruszyliśmy na zbiór
ziemniaków czyli tzw. wykopki, które
okazało się niezapomnianym
doświadczeniem i wielką przygodą.
Zapał i zaangażowanie dzieci w pracę
zaskoczył nas wszystkich, a zbieranie
ziemniaków okazało się nie tylko
12 września 2017 roku
w Delegaturze Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
odbyła się uroczystość wręczenia
aktów nadania awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego.
Akceptację Komisji Kwalifikacyjnej
uzyskało 129 nauczycieli szkół,
placówek oświatowych z powiatów:
białogardzkiego, kołobrzeskiego,
koszalińskiego, sławieńskiego,
szczecineckiego i świdwińskiego. Akty
nadania stopnia awansu zawodowego
wręczył nauczycielom Wicekurator
Oświaty pan Robert Stępień.
Wielkim wyróżnieniem dla
Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie
była propozycja pani dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty
w Koszalinie Izabeli KarlińskiejĆwięka
złożona pani Edycie
Stachowskiej, polonistce uczącej
w naszej szkole, która również
odbierała akt mianowania, aby
w imieniu wszystkich uczestników
podziękowała organizatorom
uroczystości. Zaufanie, którym została
obdarzona pani Edyta, było wynikiem
spotkania obu pań, podczas ewaluacji
zewnętrznej w 2016 r. Wówczas pani
dyrektor była obserwatorem lekcji
prowadzonej przez naszą polonistkę,
lekcji, jak się okazało, wyjątkowej.

Pani Stachowska w swoim
wystąpieniu podziękowała w imieniu
wszystkich zebranych tego dnia
nauczycieli za przepiękną uroczystość,
wystąpienia, czarującą muzykę.
Podkreśliła, że uśmiech dziecka oraz
docenianie trudnej pracy pedagogów
jest największym podziękowaniem. Na
koniec dodała, że o drodze do awansu
można by powiedzieć „Per aspera ad
astra”- przez ciernie do gwiazd, ale
warto było, by móc przeżyć to, co
przedstawiciele Kuratorium Oświaty
w Koszalinie przygotowali, by ten dzień
w pamięci wszystkich nauczycieli jawił
się zawsze jako wyjątkowy.
Wystąpienie pani Edyty traktuję
jako ogromny zaszczyt i dumę, że to
właśnie ona- nauczyciel Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie- została
obdarzona tak wielkim zaufaniem.
I - choć był to debiut przed tak
obszernym audytorium - poradziła
sobie bardzo dobrze, o czym
świadczyły słowa uznania.
Pani Edyta jest pierwszym
nauczycielem, który drogę do awansu
na najwyższy szczebel pokonał
w naszej społecznej szkole. Cieszy to
tym bardziej, że Zespół Szkół
Społecznych w Korlinie obchodzi w tym
roku dziesięciolecie istnienia.
Dyrektor ZSS

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
Światowy Dzień Pierwszej
Pomocy ma na celu uświadomienie,
jak ważna jest umiejętność udzielenia
p i e r w s z e j p o m o c y, a t a k ż e
promowanie akcji edukacyjnych wśród
dzieci. To daje nadzieję na przyszłość,
w której każdy potrzebujący będzie
mógł liczyć na bezinteresowną pomoc.
Dnia 15.09.2017r. do uczniów
klas 0 – III Szkoły Podstawowej
w Postominie przyjechało pogotowie
ratunkowe. Okazało się, że to tylko
zaproszeni ratownicy – nic się nie
stało! Na samym początku Panowie
Ratownicy wyjaśnili na czym polega
ich praca oraz czym zajmują się
poszczególne służby ratunkowe.
Następnie dzieci przeszły kurs
pierwszej pomocy na fantomie. Dzieci
uczyły się jak należy sprawdzać
przytomność osoby poszkodowanej
i w jaki sposób można komuś pomóc
zanim przyjedzie pogotowie
ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie
numery alarmowe służb ratowniczych
. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci
obserwowały w jaki sposób należy
prawidłowo wykonać opatrunek
medyczny oraz zapoznały się

z dostępnymi środkami
opatrunkowymi. Największe
zainteresowanie wzbudziła wśród
dzieci możliwość zapoznania się
z urządzeniami ratującymi życie,
znajdującymi się w karetce. Zdobyta
wiedza i ćwiczenia praktyczne
sprawiły, że dzieci poczuły się "małymi
ratownikami". Mamy nadzieję, że
spotkanie to pomogło zaszczepić ideę
konieczności pomocy osobom
potrzebującym i że nasi
wychowankowie już nigdy nie przejdą
obojętnie obok człowieka

potrzebującego ratunku i będą
wiedzieli jak mogą pomóc. Naszym
Gościom – p. Dariuszowi
Ardanowskiemu, p. Mariuszowi Sitek
i p. Dariuszowi Romanowskiemu
z Uzdrowiska Ustka – bardzo
dziękujemy za przybycie do naszej
szkoły i mamy nadzieję, że jeszcze się
spotkamy, ponieważ taka forma zajęć
na pewno stanie się bardzo ważną
częścią naszej pracy związanej
z tematyką programu
profilaktycznego.
Ewa Kulczak - Leśniewska
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Przyjacielskie spotkanie
Wstępem do tych zajęć była
degustacja pysznych powideł
śliwkowych, które przyrządziła Frau
Lilli i jej mąż Axel. Poniżej podajemy
przepis – oryginalny i w tłumaczeniu:
ź 1,5 kg Früchte (Pflaumen,
Kirschen, Himbeeren…)
ź ½ kg Gelierzucker 2:1
ź 400 g Schokolade (klein
schneiden) – 80% kakao,
ź Früchte und Zucker mischen, die
Schokolade dazu tun, 4 min.
kochen, in Glaser abfüllen.
Lilli & Axel
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” od 6 lat aktywnie
uczestniczy w budowaniu
przyjacielskich relacji z partnerską
gminą Trinwillershagen. Wiosenną
porą gościliśmy niemieckich seniorów
na jajeczkowym spotkaniu
w Postominie, później spotkaliśmy się
w Niemczech na uroczystościach
związanych z 10 leciem partnerstwa
naszych gmin. Jesienną porą grupa
niemieckich przedstawicieli
samorządu, strażaków i seniorów
zawitała do gminy Postomino, by
uświetnić tegoroczne uroczystości
dożynkowe.
Niezwykle miłym akcentem było
osobiste spotkanie senioralne
podczas uroczystej kolacji
w „Panoramie Morskiej”. Większość
osób zna się już z imienia, więc
uścisków i miłych gestów nie
brakowało, oczywiście doskonalenie
języka odbywało się pod fachową
opieką naszych tłumaczek – pani Anny
oraz pani Karoliny. (Serdeczne
podziękowania za to wsparcie).
Podczas dożynkowych
uroczystości grupa niemiecka
podziwiała wieńce dożynkowe, nasze

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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stoiska, uczestniczyła w zmaganiach
sportowych, a także chętnie włączyła
się do tańców integracyjnych i mimo
braku rozeznania w naszej narodowej
tradycji – wspaniale „zatańczyła”
poloneza.
Te sympatyczne, wspólne
spotkania pozwoliły polskim seniorom
zobaczyć „kawałek świata”, poznać
trochę inną kulturę i nabrać pewności
siebie.
Planowane są w nadchodzącym
roku warsztaty kulinarno-integracyjne
senioralnej grupy polsko-niemieckiej.

ź 1,5 kg owoców (śliwki, wiśnie,

maliny…)

W świetlicy
smacznie i zdrowo

Dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej „Razem lepiej”
w Staniewicach z nowymi,
powakacyjnymi siłami, rozpoczęły
zajęcia programowe.
Warsztaty kulinarne poświęcone
jesiennym przysmakom, a w nich
nauka samodzielności a zarazem
współpracy z grupą oraz inne
umiejętności przydatne w dorosłym
życiu cieszyły się dużym
zainteresowaniem dzieci.
Najpierw były drożdżowe
placuszki z jabłkiem, muśnięte cukrem

pudrem, potem sałatka jarzynowa
z sosem jogurtowym; wszystko to, co
świetlicowe tygryski lubią najbardziej.
Każdy próbował swych sił przy patelni
i przy desce do krojenia; by troszkę
popracować, pokosztować, a potem
wzajemnie słuchać słów pochwały.
Działanie metodą warsztatową
pozwalają na większe zaangażowanie
własne i docenienie tego, co robi
kolega lub mama czy babcia.
T. Rysztak

ź ½ kg cukru żelującego 2:1
ź 400 g czekolady (pokruszonej) -

gorzka
ź Owoce i cukier zmieszać, dodać

czekoladę, gotować 4 min.,
przelać do słoików.
Jesienną porą przepis jak
znalazł.
Teresa Rysztak

Jesienny Piknik „Pamiętajmy o Seniorach”
1 października 2017 roku odbył
się Jesienny Piknik pod hasłem
„Pamiętajmy o Seniorach". W tym dniu
w ramach imprezy na stadionie
sportowym im. Zbigniewa Galka
w Postominie odbyły się rozgrywki
lekkoatletyczne z elementami
rekreacji. Konkurencje sportowe
rozegrane zostały jako Turniej
Weteranów „Babie Lato" w ramach VIII
Grand Prix Gminy Postomino
„AKTYWNI 50 +". W tych rozgrywkach
wzięło udział ponad 50 osób – kobiet
i mężczyzn, a o godz. 15.00 na placu
„podożynkowym" w Postominie
rozpoczęła się „Jesienna Folkowa
Biesiada" w ramach niniejszego
pikniku.
W programie zaplanowano
występy zespołów ludowych
i biesiadnych. Gospodarzem tej
„Jesiennej Folkowej Biesiady" był
zespół „Pieszczanki" a na zaproszenie
odpowiedziały takie zespoły jak:
„Ostrowianie" z Ostrowca, „Czerwone
Korale" z Dobiesławia, „Seniorzy"
z Dębnicy Kaszubskiej,
„Wrześniczanki" z Wrześnicy, „Złoty
Kłos" z Bytowa i „Pieńkowianie"
z Postomina. W tej części imprezy
przybyło dużo gości i widzów. Bawiło
się ponad 250 osób. Na scenie około

„Warzywna kukiełka”

godz. 17.00 Pani W-ce Wójt
Aleksandra Kurek w asyście Dyrektora
CKiS Marka Leśniewskiego wręczyli
puchary, dyplomy i medale oraz
nagrody rzeczowe dla najlepszych
uczestników rozgrywek Turnieju
lekkoatletycznego. Po wręczeniu
nagród na scenie w dalszej części
r o z ś p i e w a ł y s i ę z e s p o ł y.
Przeprowadzono konkurs na
najlepszy wycisk cytrynowy - nagrodę
zdobyła Małgorzata Runowska
z Karwic. Na zakończenie z rąk
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu
w Postominie Marka Leśniewskiego
oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Postomino Daniela Pakosa wszystkie
zespoły ludowe i biesiadne otrzymały
okolicznościową statuetkę, dyplom
oraz suweniry.

Niniejszy piknik był
współorganizowany przez Gminę
Postomino , Centrum Kultury i Sportu
w Postominie oraz Krajową Federację
Sportu dla Wszystkich jako nagroda
dla laureatów IX Tygodnia Sportu dla
Wszystkich – XXII Sportowego
Turnieju Miast i Gmin.
Dziękujemy za ogromne
zaangażowanie w rozgrywkach
lekkoatletycznych wszystkim
uczestnikom. Zespołom które przybyły
na Folkową Biesiadę za
wspaniałe występy a Zespołowi
„Pieszczanki" i całej ekipie z Pieszcza
za przepyszny poczęstunek super
obsługę. Panu Józkowi Zwolan i jego
pomocnikom za czas i serce włożone
w przygotowanie Wilkowickiej
Ogniowej Grochówki.

1 października 2017 podczas
Jesiennego Pikniku rozegrany został
konkurs zorganizowany dla dzieci ze
świetlic wiejskich pt. „Warzywna
kukiełka”. Dzieci wraz z opiekunami
miały za zadanie wykonać wspaniałą
kukiełkę warzywną wykorzystując jak
najwięcej elementów warzywnych. Do
konkursu zgłoszono 8 kukiełek.
Komisja w składzie Aleksandra Kurek –
W-ce Wójt Gminy Postomino, Teresa

Rysztak, Jadwiga Pakos i Krystyna
Morka oceniły prace. Wyłoniono trzy
najpiękniejsze prace i były to prace ze
świetlic: Wilkowice, Wszędzień
i Nosalin. Pozostałe prace otrzymały
drugie miejsca i są to prace ze świetlic:
Chudaczewo, Karsino, Pałowo,
Dzierżęcin i Marszewo. Prace dzieci
można zobaczyć w Centrum Kultury
i Sportu w Postominie
Maria Lech-Szajner
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Lato w Jarosławcu okiem ratownika

Tradycyjnie już jesienną porą NZOZ „Ars Medica” pod kierownictwem
dr Marzeny Paczkowskiej, przy współpracy z Wójtem Gminy Postomino
– Januszem Bojkowskim, proponują mieszkankom gminy Postomino
badanie profilaktyczne – USG piersi.

Celem tych badań jest
rozpoznanie ewentualnych zmian
nowotworowych, które – jeśli nie są
wcześnie zdiagnozowane – mogą być
przyczyną bardzo poważnych
problemów zdrowotnych.
Październik jest miesiącem
walki z rakiem piersi i panie z gminy
Postomino mogą – a wręcz powinny –
skorzystać z bezpłatnych badań.
Należy tylko wcześniej zadzwonić do
Ośrodka Zdrowia w Postominie, tel. 59
810 85 11 i umówić się na jeden
z sobotnich terminów: 14.10. lub
21.10. Koszt badania zostanie pokryty
z budżetu Gminy Postomino.

Można też w dniu 3.
października w godz. od 10 do 12
zbadać wzrok.
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” – jak zawsze – popiera
wszelkie działania zmierzające do
dbania o zdrowie, więc i tym razem
wszystkie panie zjawią się
obowiązkowo na badaniach.
W ubiegłym roku 108 pań skorzystało
z tych badań profilaktycznych.
Dodatkowym motywującym do badań
atutem jest miły upominek od firmy
kosmetycznej „Avon”, która objęła
patronat nad tą akcją.
Teresa Rysztak

PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE
mgr sztuki Marian Lupa
Nauka gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa.
tel.: 608 427 016

Gminne
Święto Niepodległości

Polska w 1918 r. po 123 latach
niewoli odzyskała niepodległość.
Wkraczamy w setną rocznicę tego
wielkiego wydarzenia historycznego.
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” we współpracy
z Centrum Kultury i Sportu, Gminą
i Szkołą Podstawową w Postominie
pozyskało dotację z Biura Programu
„Niepodległa” na organizację
obchodów Święta Niepodległości.
W ramach tego projektu zachęcamy
mieszkańców naszego regionu do
udziału w dwóch konkursach:
literackim pt. „100 lat Niepodległości –
moje refleksje w kontekście
historycznym i literackim” oraz
plastycznym pt. „A to Polska właśnie”.
Dokładne informacje na stronie
www.razem-lepiej.pl

Dla osób zaangażowanych
w realizację projektu zorganizowana
zostanie wycieczka do Szymbarka i do
Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie. Gala projektu oraz
uroczystości związane z rocznicą
Święta Niepodległości odbędą się 11
listopada o godz. 15:00 w CKiS na sali
widowiskowej. Zostaną wtedy
w r ę c z o n e n a g r o d y, d y p l o m y
i podziękowania. W trakcie Gali
zaprezentuje się też Młodzieżowa
Orkiestra Dęta oraz inni wykonawcy
w repertuarze patriotycznym.
Już teraz zapraszamy wszystkich
zainteresowanych udziałem
w projekcie do kontaktu z prezesem
stowarzyszenia – Teresą Rysztak.

Sezon letni 2017 nie należał do
łatwych, jeżeli chodzi o ratownictwo
wodne na plaży w Jarosławcu. Nad
bezpieczeństwem czuwało 24
ratowników. Tego lata mieliśmy
wyjątkowo dużo akcji ratunkowych
w wodzie. Na tzw. zasobniku (100 m
liny i szelki) i z pomocą łodzi motorowej
oraz skutera wodnego wyciągnęliśmy
32 osoby, które znalazły się w stanie
zagrożenia życia w wodzie. Na
szczęście wszystkie akcje zakończyły
się powodzeniem. Taki stan rzeczy był
wynikiem tegorocznej aury, świeciło
słońce i wiał silny wiatr. Czerwona
flaga na sektorach chronionych przez
służby ratownicze powodowała, że
turyści przechodzili na plaże
niestrzeżone zażywać kąpieli
w ogromnych falach Bałtyku i tam
odbywały się wszystkie dramaty.
Jestem przekonany, że gdyby
ratownicy nie patrolowali również plaż
niestrzeżonych doszło by do kilku
zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym,
ponieważ w ostatniej chwili i już spod
wody zostało wyłowionych kilka osób.
Zaobserwowałem dużą

lekkomyślność osób dorosłych i małą
wiedzę jaką posiadają na temat
zagrożenia od strony morza.
Przerażająca była również
lekkomyślność rodziców i opiekunów,
którzy najczęściej zajmowali się sobą,
często zasypiając na plaży a dzieci
bez opieki przebywały w wodzie.
Pewnego razu prowadziliśmy akcję
ratowniczą przy falochronach, tonęło
dziecko, dopingował nas tłum gapiów
tylko zabrakło tam jego rodziców,
którzy spokojnie grali sobie w karty za
parawanem. Ale byli także turyści,
którzy byli czujni i kilka rzazy
powiadomili nas o osobie
potrzebującej pomocy. Również jak co
roku kilkanaście razy poszukiwaliśmy
zagubionych pociech, które nierzadko
przewędrowały po plaży dwa do trzech
kilometrów. Aby podnieść stopień
bezpieczeństwa nad wodą,
przeprowadziliśmy na plaży akcję
„Trzeźwość nad wodą”. Przez cały
sezon rozdawaliśmy opaski dla dzieci
z miejscem na numer kontaktowy
z rodzicem, rozdawaliśmy ulotki
„Dekalog plażowicza”, które omawiały

najczęstsze zagrożenia w wodzie i na
plaży. Sukcesem naszym, jak to
mówimy jest konto „zerowe”, a więc
nikt nie utonął w Jarosławcu. Świadczy
to tylko o bardzo dobrym wyszkoleniu
drużyny ratowniczej, kwalifikacjach
i umiejętnościach oraz stosowaniu
coraz bardziej nowoczesnego sprzętu
ratowniczego. Pozdrawiam
wszystkich turystów, którzy nam
zaufali i odwiedzili plażę w Jarosławcu
i wierzę, że tu powrócą. Dziękuję za
dobrą współpracę Dyrekcji
i pracownikom CKiS-u w Postominie.
Pozdrawiam właścicieli Ośrodków
Wypoczynkowych RAFA, BARKA,
MARYSIEŃKA, BRYZA i STANICA
HARCERSKA "LEŚNA POLANA",
które nas wspierały. Dziękuję również
służbom mundurowym (Policji, Straży
Gminnej i Straży Granicznej) za
szeroką współpracę, w zakresie
zarówno porządku jak
i bezpieczeństwa.
Krzysztof Lewandowski
Koordynator ds. ratownictwa
Wodnego Jarosławiec

Rozpoczynamy zapisy do
XVII Ogólnopolskiego
Biegu Mikołajkowego

Drodzy biegacze, informujemy że od dnia 02.10.2017 r. uruchomione zostały panele zgłoszeniowe do XVII
Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego, który odbędzie się 2 grudnia br. w Jarosławcu. Wszystkich miłośników biegania
i aktywnego wypoczynku zapraszamy do zapisywania się! Regulamin i linki zapisowe dostępne na stronie
ckis.postomino.pl oraz na postomino.pl
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Placówka Wsparcia Dziennego
Pożegnanie lata

Sekcja modelarska
Dzieci i młodzież z Placówki
Wsparcia Dziennego Punkt Pomocy
Dziecku i Rodzinie w Postominie
i w Królewie w dniach 29 i 30 września
2017 r. pożegnały lato w Hotelu Jan
w Darłówku. Atrakcji było co niemiara.
Na początek były szalone zabawy na
placu zabaw Kolorado. Następnie
sportowa rywalizacja w kręgielni. Gra
w kręgle była dla dzieci nowym
wyzwaniem. Mistrzem został Fabian
Gwizdała z Postomina, a vice mistrzami
zostali: Klaudia Chrobak z Dzierżęcina
i Igor Kujawa z Dzierżęcina. Po pysznym
obiedzie uczestnicy spędzili 3 godziny
na basenie, poza indywidualnymi
zabawami i pluskami, dzieci skorzystały
z lekcji nauki pływania. Zmęczone, ale
bardzo zadowolone, z buziami w „rogal”
wróciły do domu. Miały tylko jedno
pytanie: Kiedy pojadą jeszcze?

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 z Placówki
Wsparcia Dziennego Punkt Pomocy
Dziecku i Rodzinie w Królewie złapali
bakcyla modelarstwa. Sklejają modele
różnych pojazdów. Szczególnym
zaangażowaniem i umiejętnościami
wykazał się Grzegorz Lasek z Królewa.
Trzymamy kciuki za młodego
modelarza i jego pasję.

Pomoc w radzeniu
sobie z agresją
Stawiamy na rodzinę
W
Placówce Wsparcia
Dziennego Punkt Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Postominie i w Królewie,
rodzice wraz z dziećmi spędzają

wspólnie czas na nauce i zabawie.
Rodzice korzystają z porad
specjalistów, a w wolnych chwilach
bawią się z dziećmi. Jest to cenny czas

dla wszystkich, z dala od obowiązków
domowych. Tutaj mogą skupić się na
wzajemnych relacjach.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie organizuje
programy:
1. korekcyjno-edukacyjny
Skierowany do osób z terenu
powiatu sławieńskiego, które chcą
zmienić swoje życie, nie radzą sobie
z agresją, nie kontrolują swoich emocji
oraz wszystkich tych, których
zobowiązał do tego Sąd.
2. psychologiczno-terapeutyczny
(utrwalenie zmian osiągniętych

w programie korekcyjno-edukacyjnym
z poprzednich edycji)
Do tego programu zapraszamy
uczestników programów korekcyjnoedukacyjnych z poprzednich edycji.
Więcej informacji można uzyskać
osobiście w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sławnie, ul.
Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno,
pok. 56, lub telefonicznie 59 810 64 56.
Udział w programach jest bezpłatny.
Daj sobie pomóc!

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 2014-2020.
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
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Sołecki Przekładaniec Lekkoatletyczny Biegowe Grand Prix

po Półmaratonie w Pile

W niedzielę 10 września br. na
stadionie sportowym im. Z. Galka
w Postominie odbył się „Przekładaniec
Lekkoatletyczny" kolejna rywalizacja
wchodząca w skład SportowoRekreacyjnego Współzawodnictwa
Sołectw 2017. Do zawodów
przystąpiło 7 sołectw: Wilkowice,
Naćmierz, Postomino, Staniewice,
Jarosławiec, Pieszcz i Złakowo.
Reprezentanci swoich miejscowości
rywalizowali w 5 konkurencjach,
w których udział musiała wziąć
minimum jedna kobieta.
Pierwszą z nich był „Rzut
Piłeczką Palantową". Najdalej
gumową piłeczką ważącą 150 g
rzuciła Nikola Dziwisz z Pieszcza
uzyskując 47,12 m. ustanawiając
nowy rekord turnieju. Wśród
mężczyzn najlepszy okazał się
Damian Sobczyk z Wilkowic, który
posłał piłeczkę na odległość 89,29 m.
W klasyfikacji drużynowej w tej
konkurencji zwyciężyły Wilkowice
przed Pieszczem i Staniewicami.
W rzucie oszczepem wśród kobiet
najlepszy wynik uzyskała Julia Siwiuk

ze Staniewic, która rzuciła na
odległość 26,42 m. Wśród mężczyzn
najdalszy rzut oddał Adrian
Jażdżewski z Postomina rzucając
41,24 m. W tej konkurencji jako
drużyna najlepsi okazali się
reprezentacji Wilkowic wyprzedzając
drugie Staniewice i trzeci Pieszcz.
Kolejną konkurencją był skok w dal.
Najdalej indywidualnie skoczyli: wśród
kobiet Dagmara Kaczyńska ze
Staniewice (3,76m), natomiast wśród
panów najlepszy okazał się Szymon
Chachuła również ze Staniewice
(5.26m), drużynowo zwyciężyła
drużyna Staniewic, przed Wilkowicami
i Złakowem. W czwartej konkurencji,
pchnięciu kulą najlepsze rezultaty
uzyskali reprezentanci Wilkowic: Julia
Długołęcka (11,19m - nowy rekord
zawodów) i Damian Sobczyk
(12.41m). Drugie miejsce zajęło
Postomino, a trzecie Złakowo.
Ostatnią częścią Lekkoatletycznego
Przekładańca była sztafeta
300m/200m/100m. Zwyciężyła
drużyna Postomina z czasem 1.26.70.
Drugie miejsce uzyskało sołectwo

Złakowo - 1.27.15, a trzecie czas
zdobyło sołectwo z Wilkowic 1.29.20.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Wilkowice - 32 pkt
2. Postomino - 26 pkt
3. Staniewice - 25 pkt
4. Złakowo - 22 pkt
5. Pieszcz - 16 pkt
6. Naćmierz - 10 pkt
7. Jarosławiec - 9 pkt
W łącznej klasyfikacji Sołeckiego
Przekładańca Lekkoatletycznego
zwyciężyły sołectwo Wilkowice
w składzie: Julia Długołęcka, Karolina
Litwin, Marek Sobczyk, Damian
Sobczyk, zdobywając 32 pkt, drugie
miejsce zdobyło sołectwo Postomino
w składzie: Ewa Kordyl, Kinga Selke,
Anna Jurewicz, Jażdżewski Adrian,
Jażdżewski Patryk, Mateusz Kordyl,
Ciesielski Dawid (26 pkt), natomiast
trzecie miejsce wywalczyło sołectwo
Staniewice w składzie: Julia Siwiuk,
Dagmara Kaczyńska, Błażej Siwiuk,
Szymon Chachuła, zdobywając 25
pkt.
A. Pawłowski

Jarzębinowy Rajd Rowerowy

W dniu 30 września br. został
zorganizowany Jarzębinowy RAJD
ROWEROWY z Chudaczewa przez
Ronino do Chudaczewka. W czasie
rajdu przeprowadzono zajęcia
informacyjne o bezpieczeństwie jazdy
rowerem. W tym dniu 30 osobowej
grupie rajdowej pogoda dopisała –
było słonecznie. Na trasie uczestnicy
zbierali jarzębinę, aby wykonać
wspaniałe bukiety – w tej kategorii
według jurorów Wojtka Staszaka,
Patrycji Lipińskiej i Natalii Kociołek
najpiękniejsze bukiety wykonali
Joanna Kalinowska, Zuzia Pańczak,
Oskar Lech-Szajner i Darek Spociński
junior. Na miejscu w Chudaczewie
przy remizie rozegrano konkursy.
W konkursie rzut gumowcem najlepsi
okazali się - Michał Wieczyński,
Hubert i Kacper Rzeczkowscy.
W kategorii kobiety – zwyciężyła –
Maryla Staszak drugie miejsce
wyrzuciła Ewa Maniecka i Monika
Pańczak. Na miejscu w ramach
zabawy rozegrano przeciąganie liny.

Dla wszystkich uczestników rajdu
poczęstunek przygotowali Wojtek
Staszak Prezes OSP Chudaczewo
wraz z sołtysem wsi Dariuszem
Spocińskim: kiełbaskę z rożna
i parowane ziemniaki oraz słodkości.
Każdy chłopak otrzymał słodki

upominek z okazji Dnia Chłopaka od
Pani Marii.
Zapraszamy na kolejny rajd
rowerowy. Do zobaczenia na trasach
rowerowych.
Maria Lech-Szajner

W niedzielę 3 września
siedmioosobowa grupa zawodników
klubu Biegacza BRYZA Postomino
pobiegła w 27 Półmaratonie Philipsa
w Pile. Jest to jeden z najstarszych
półmaratonów w Polsce,
zorganizowany po raz pierwszy w tym
samym roku co Międzynarodowy Bieg
Po Plaży w Jarosławcu. Tegoroczną
edycję ukończyło 3624 zawodników,
a wśród nich 7 „bryzowiczów". Poniżej
przedstawiamy poszczególne wyniki
każdego z nich.
ź Tomasz Szopiński - 401 miejsce
OPEN - czas 1:35:05
ź Grzegorz Prędki - 403 miejsce
OPEN - czas 1:35:05
ź Grzegorz Antosik - 449 miejsce
OPEN - czas 1:35:54
ź Janusz Bojkowski - 968 miejsce
OPEN - czas 1:43:48

ź Artur Struś - 1200 miejsce OPEN -

czas 1: 46:22
ź Łukasz Wielgat - 1680 miejsce

OPEN - czas 1: 52:26
ź Ireneusz Topoliński - 2201

miejsce OPEN - czas 1:58:43
W Biegowym GRAND PRIX
mieszkańców Gminy Postomino oraz
zawodników Klubu Biegacza Bryza po
ośmiu biegach wśród kobiet prowadzi
Katarzyna Kulczyk (164 pkt) przed Ewą
Brzostowską (143 pkt) i Katarzyną
Wódczak (132 pkt). Wśród mężczyzn
na czele tabeli Grzegorz Prędki (186
pkt), przed Grzegorzem Antosikiem
(184 pkt) i Przemysławem Kurkulem
(172 pkt).
A.Pawłowski
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Ogłoszenie - przetarg
Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mazowie gmina
Postomino ogłasza drugi przetarg (po obniżonej cenie) na sprzedaż
następujących nieruchomośći niezabudowanych położonych w obrębie
geodezyjnym Mazów:
1.działka ew. nr.2 pow.2,71 ha cena wywoławcza 62 200 zł
2.działka ew.nr.41 pow.0,26 ha cena wywoławcza 35 100 zł
3.działka ew.nr,42 pow.0,5 ha cena wywoławcza 16 600 zł.
4. działka ew.nr.95 pow.2,49 ha cena wywoławcza 59 600 zł
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta
nr.KOIE/00000420/8 w Sądzie Rejonowym w Sławnie.
Przetarg odbędzie się 14.10 2017r o godz 16 w świetlicy wiejskiej
w Mazowie.
Wadium w wysokości
10%ceny wywoławczej danej
nieruchomości winno wpłynąć najpóźniej do piątku 13.10.2017 r na
konto:
20 9317 0002 0000 2223 2000 0001
Szczegółowe informacje pod nr.tel. 660 159 309

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

Poniedziałek

Break Dance
Gitara klasyczna
Zajęcia Wokalne
Zajęcia plastyczne GAMMA

M. Grzybowski

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

Popołudnia senioralne
Zajęcia karate
Grupa taneczna (gr. młodsza)
Język Angielski (dzieci)
(dorośli)

Stowarzyszenie

(gr. młodsza)
(gr. starsza)
(gr. młodsza)
(gr. starsza)
(gr. młodsza)
(gr. starsza)

Taneczny Aerobik
Kapela Ludowa

OJCA
Pani Idze Lejtan
składają koleżanki i koledzy z pracy

Zajęcia Lekkiej Atletyki
w Chudaczewie
w Dzierżęcinie
w Marszewie
w Karsinie
w Nosalinie
w Pałowie
w Rusinowie
w Wilkowicach
we Wszedzieniu
Zajęcia w świetlicy wiejskiej...

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Pieńkowianie
Pieszczanki

Wtorek

Środa

D. Lesner
10:00 - 12:00
15:00 - 19:00
od 16:00

„Razem Lepiej”

Ł. Cichy

17:00 - 19:00

M. Wachholz-Pawłowska

17:00 - 19:00

19:00 - 21:00

16:10 - 17:45
18:00 - 19:30

15:45 - 17:15

17:30 - 18:30

M. Krajewska-Rigall
M. Wachholz-Pawłowska 19:00-20:00
Postomino
Sala CKiS
Sala w Pieszczu

14:00 - 17:00

M. Witek

16:30 - 18:30

K. Wieczyńska
A.Rzeczkowska

Piątek

16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
15:30 - 16:30
18:30 - 19:30
15:00 - 19:00

D. Lesner

J.Czerwińska

Czwartek

19:00-209:00
Postomino

15:30 - 17:30
16:30 - 18:30
15:00 - 19:00

15:30 - 19:30

16:30 - 18:30
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

E. Mielczarek

16:00 - 19:00

E. Maniecka

16:00 - 19:00

M. Bartlewska

15:00 - 19:00

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

18:00 - 20:00

E. Maniecka

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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Krzyżówka nr 10/2017(317)
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Staniewice
pon.-sob.: 5:30 - 21:00
nie.: 9:00 - 20:00

Pieńkowo
6:00 - 21:00
9:00 - 20:00
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Makaron
Leon Kucharz
250 g

Pasztet drobiowy
Profii
131 g

Mąka tortowa
Stoisław
1 kg

13

2
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15

15

16
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20
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1

1

przy
zakupie
min. 2 szt.

23
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49

99

23

3

24

przy
zakupie
min. 10 kg
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25

26

25

27

28
31

Kawa MK Cafe
Premium
225 g

Delma Extra
400-450 g

19

21

12

35

22

18

Naczynie żaroodporne
z przykrywką
3,95 l

30

29

32
18

34

33
13

21

11

35
19

5

37

36

2

7

69

29

49

USŁUGI
I MOŻLIWOŚCI

99

Ekstra promocja: komplet pościeli + prześcieradło

- doładowania liczników
energii elektrycznej
- opłata rachunków
- płatność kartą płatniczą

49

99

Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo i Staniewice w dniach
od 13.10.2017 do 05.11.2017 lub do wyczerpania zapasów

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

Humor z sieci :-) Memoriał
szachowy

Juhas widzi bacę prowadzącego duże stado
owiec.
- Dokąd je prowadzicie?
- Do domu. Będę je hodował.
- Przecie nie macie obory, ani zagrody! Gdzie
będziecie je trzymać?
- W mojej izbie.
- Toż to straszny smród!
- Cóż, będą się musiały przyzwyczaić.

***

Zapraszamy do udziału w Memoriale
Szachowym poświęconym pamięci Alfredowi
Obszańskiemu, znanemu szachiście z gminy
Postomino, który odbędzie się 14 października br.
w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

- Coś taka wkurzona?
- Mężowi na urodziny kołowrotek kupiłam do wędki.
- No to chyba dobrze? Twój stary co weekend z kolegami przecież na ryby jeździ. Nie spodobał mu się?
- Gorzej. Zapytał co to jest.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 10.10.2017 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

8

9

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

Poziomo:
1. Podziemny korytarz
5. Sztylet
9. Zewnętrzna książki
10. Busola
11. Wodospad na granicy USA i Kanady
12. Tytoń w proszku
14. Piosenkarka Irena…
17. Letni kapelusz słomkowy
20. Może być do okularów
22. Dowódca kozacki
23. Przyroda, usposobienie
24. Ubierający się wytwornie
25. Najstarszy Polski dąb
28. Uciskowa- krępulec
31. Pachnąca żywica
33. Obszar otoczony zewsząd przez
terytorium innego państwa
34. Szklista powłoka wyrobów
ceramicznych
35. Figura akrobacji lotniczej
36. Stan w USA
37. Grządka kwiatowa

4

Pionowo:
1. Pas skoszonej trawy
2. Zły, duch, diabeł, szatan
3. Prowadzona na nim krowa
4. Mogiła
5. Miejsce cudu w Galilei
6. Ewolucja narciarska
7. Kłótnia, sprzeczka
8. Piękność, czar, uroda
13. Ptak z rodziny krukowatych
15. Dychawica oskrzelowa
16. Główna myśl utworu, wypowiedzi
17. Przyrząd do mierzenia kątów
18. Przewlekana przez ucho igły
19. Imię męskie
21. Wieprza, Słupia, Grabowa
25. Gęsta półpłynna masa, bryja
26. Pola polska aktorka filmowa
27. Muza poezji miłosnej
29. Jednoczesny wystrzał armatni
30. Imię żeńskie
31. Podstawa kolumny, filaru
32. Zagrywka w tenisie

Szept
Postomina

KUPON 10/2017
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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 25
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca
października 2017 r.
Do rozlosowania są trzy bony do
sklepu ABC Staniewice
Sponsorem nagród jest

STANIEWICE

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Urbanek Czesława, Karsino
2. Olzak Mateusz, Rusinowo
3. Strzałba Błażej, Pieszcz
Nagrody do odebrania (do końca
października 2017 r.) w Urzędzie Gminy
Postomino, pokój nr 18 lub 23.
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Harmonogram wywozu odpadów
Październik 2017
elektrośmieci
+
metale

Listopad 2017

MIEJSCOWOŚCI

odpady
wielkogabarytowe

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

9

16

23

10

17

24

11

18

25

12

19

26

13

20

27

plastik
odpady
i opakowania
wielomateriałowe zmieszane

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

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

plastik
szkło białe szkło kolorowe
odpady
i opakowania
papier i tektura
wielomateriałowe zmieszane
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20

7

14

21

8

15

22

9

16

23
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17
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WTOREK

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

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 8 i 22 listopad.

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

Na Harcerskim Starcie

W tradycji sławieńskiego Hufca
ZHP im. WOP zapisał się już fakt, iż
w ostatni piątek września w Domu
Harcerza spotykają się zuchy, harcerze
i i n s t r u k t o r z y, b y w s p ó l n i e
zainaugurować kolejny rok harcerskiej
służby – czasu wypełnionego
przygodami, nietypowymi wyzwaniami
i możliwością zdobywania nowych
doświadczeń. Tegoroczny Harcerski
Start, na który przybyło blisko stu
osiemdziesięciu członków ZHP
i sympatyków naszego
stowarzyszenia, rozpoczęto apelem i
odczytaniem rozkazu specjalnego
druhny hm. Barbary Sobczak –
komendanta Hufca ZHP, a następnie
udano się na Cmentarz Komunalny,
gdzie pod obeliskami upamiętniającymi
harcerzy – obrońców Grodna w roku
1939 oraz żołnierzy Armii Krajowej wystawiono honorową wartę i zapalono
znicze. Tam także druh hm. Ryszard
Sobczak – zastępca komendanta hufca
wygłosił okolicznościową gawędę,
w której nawiązał do roli harcerstwa
w życiu społeczeństwa, jego tradycjach
i współczesnych powinnościach. Po
powrocie do siedziby hufca, uczestnicy
zbiórki posilili się przepyszną
grochówką i skosztowali domowych

wypieków – przygotowanych przez
harcerzy z 5. Środowiskowej
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Wilki Morskie” ze Smardzewa i ich
rodziców – jednej z drużyn, która w tym
roku zdobyła miano „Mistrzów Hufca
ZHP Sławno”. W dalszej części
piątkowego spotkania zuchy i harcerze
wzięli udział w emocjonującej loterii
fantowej. Dzięki wsparciu licznego
grona sponsorów, nikt nie opuścił
Startu z pustymi rękoma, a nagroda
główna – ufundowany przez Komendę
Hufca ZHP Sławno wspaniały rower
górski – trafiła do druha Oliwiera
Seweryna z 32. Wielopoziomowej
Drużyny im. Józefa Wybickiego
w Lejkowie, którą prowadzi drużynowa
pwd. Żaneta Strzelecka. Los o numerze
51 na pewno znajdzie swoje miejsce
w kronice drużyny, a rower przez lata
będzie służyć rozwijaniu sprawności
fizycznej i zachęci druha Oliwiera do
zainteresowania turystyką.
Gratulujemy!
Hufiec ZHP Sławno (jeden
z największych hufców w Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP) skupia
obecnie 350 członków, działających
w czterech Związkach Drużyn ZHP:
miasta i gminy Sławno oraz Darłowo,

gmin Malechowo i Postomino, a także
w dwóch kręgach instruktorskich –
„Sami Swoi” i „Wiarusy”. W jego
strukturze funkcjonują zespoły
i komisje statutowe oraz takie, których
zadaniem jest wspieranie aktywności
programowej, kształceniowej
i informacyjnej. Pamiętajmy jednak, że
do dobrego działania gromad, drużyn
i hufca niezbędni są również oddani
przyjaciele, wspierający harcerstwo na
każdym jego poziomie i w różnej formie.
Oto jedni z wielu:
p. Teresa Kłos z Sycewic, p.

Andrzej Ostrowski ze Sławna, p. Dorota
Jeż ze Sławna, p. Jacek Kucharski ze
Sławna, p. Magdalena Białecka ze
Sławna, p. Teofila Siergiejewicz ze
Sławna, phm. Kazimiera Wojtczak ze
Sławna, hm. Stanisław Poprawski ze
Sławna, pwd. Leontyna Jeż ze Sławna,
hm. Jadwiga Gaweł ze Sławna, phm.
Elżbieta Dróżdż ze Starego Jarosławia,
pwd. Żaneta Strzelecka z Darstkowa,
HO Michał Fleran ze Sławna, pwd.
Irena Mucha ze Sławna, p. Aleksandra
Pawłowska z Polic, p. Agnieszka Samul
ze Słupska, 50. Wielopoziomowa

Drużyna Harcerska im. Władysława
Sikorskiego w Kopnicy i drużynowa
phm. Anida Rydlichowska, 7. Krąg
Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
w Sławnie p. Barbara Ganczaryk,
Zajazd „Skalny” w Karwicach pp. Anna
i Tomasz Cieplikowie, Sklep sportowy
„Puma” w Sławnie p. Krystyna
Grabowska, Agencja HandlowoReklamowa „Arkusz” w Sławnie p.
Jadwiga Kuś, Agencja HandlowoReklamowa ”Grawerownia” w Sławnie
p. Katarzyna Mądrzecka, Spółka
Cywilna „Komsoft” w Sławnie p.
Mariusz Dyrcz oraz p. Grzegorz
Lompert, Księgarnia „Pod Sową”
w Sławnie, Sławieńskie Centrum
Meblowe „PitusMeble” w Sławnie,
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magda” p. Zbigniew Kaczmarek
w Sławnie, Hurtownia Wielobranżowa
„Rywal” p. Paweł Łoziński w Sławnie,
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” w Sławnie oraz Urząd Miasta
Sławno.
hm. Jacek Błaszczyk
Szef Biura KH ZHP Sławno

