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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
mamy przyjemność w imieniu własnym, Rady Gminy
oraz pracowników Urzędu Gminy Postomino,
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych,
zdrowych i pogodnych świąt,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech ten szczególny czas przyniesie wiele łask Bożych,
dużo radości, ciepła i optymizmu, niech napełni serca miłością,
a światu przyniesie pokój.
Wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego 2018 roku.

Na zdjęciu: Bombka - ozdoba na placu rybaka w Jarosławcu

XIII edycja
Rankingu Samorządów
"Rzeczpospolitej" 2017

Z przyjemnością informujemy, że
Gmina Postomino zajęła wysokie 16
miejsce w XIII edycji Rankingu
Samorządów "Rzeczpospolitej" 2017,
w kategorii gmin wiejskich (obecnie
w Polsce jest 1 586 gmin wiejskich). To
najlepszy wynik w województwie
zachodniopomorskim.
W Rankingu Samorządów
wyróżniono najlepiej zarządzane
samorządy w Polsce. To znaczy takie,
które potrafią doskonale
gospodarować swoim finansami,

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Setki mikołajów przywitało zimę
biegnąc uliczkami Jarosławca

tworząc przestrzeń do realizacji zadań
publicznych na najwyższym poziomie.
Kapituła konkursu starała się docenić
te, które uzyskują najlepsze efekty
w kilku priorytetowych dla rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarach:
budowy społeczeństwa
obywatelskiego, wzmocnienia kapitału
ludzkiego i lokalnej gospodarki oraz
budowy nowoczesnej i sprawnej
administracji.
Załoga sekretariatu Biegu Mikołajkowego 2017. Pełna relacja na stronie 10-11.
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XXXVII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 30 listopada 2017
roku radni podjęli następujące uchwały:
>> w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Gminy Postomino na
rok 2018 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rzecz mieszkańców Gminy
Postomino” – ustawa o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003
r nakłada na organ stanowiący
obowiązek uchwalenia w/w
dokumentu.
>> w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie
Postomino na lata 2018-2022 –
dotyczy przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w formie
poradnictwa, interwencji
kryzysowej i wsparcia, oraz
ochrony przed dalszym
krzywdzeniem.
>> w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego m. Korlino i Łącko
– przedmiotem opracowania jest
przeznaczenie terenu pod funkcje
zabudowy mieszkaniowej

z dopuszczeniem zabudowy
turystycznej wraz z usługami.
>> w sprawie przystąpienia do
porządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego m. Złakowo –
z uwagi na szybki rozwój istnieje
możliwość wykorzystania terenu
pod funkcje mieszkalne jak
i turystyczno-rekreacyjne wraz
z usługami.
>> w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego m. Pałówko przedmiotem opracowania jest
przeznaczenie terenu pod funkcje:
zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem zabudowy
turystycznej wraz z usługami.
>> w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego m. Pieńkowo przedmiotem jest przeznaczenie
terenu pod funkcje zabudowy
mieszkaniowej z dopuszczeniem
zabudowy turystycznej wraz
z usługami.
>> w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów
m a ł e j a r c h i t e k t u r y, t a b l i c
reklamowych i urządzeń

reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane na terenie
gminy Postomino.

§
>> w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej i
obciążenie nieruchomości będącej
własnością Gminy Postomino –
dotyczy działki nr 232/3 o pow.
0,1667 ha położonej
w miejscowości Pieszcz w drodze

przetargu
nieograniczonego.

ustnego

>> w sprawie Przyjęcia Gminnego
Programu Wsparcia Rodziny na
lata 2018-2020 w Gminie
Postomino – celem programu jest
wspieranie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
>> w sprawie likwidacji rachunku
dochodów w oświatowych
jednostkach budżetowych Gminy
Postomino – w związku ze zmianą
przepisów, środki pozostałe na
wydzielonych rachunkach
dochodów podlegają przekazaniu
na rachunek budżetu Gminy
Postomino, a należności
i zobowiązania oraz stan środków
żywności przejmuje odpowiednia
jednostka budżetowa.
>> w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2017 rok.
>> w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino na lata 2017-2030 –
w związku ze zmianami w budżecie
Gminy Postomino na 2017 rok,
zmienia się również wieloletnią
prognozę finansową, dodatkowo
wprowadza się nowe
przedsięwzięcia oraz dokonuje
zmian limitów przedsięwzięć.

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”)
>> z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę N r
XXXI/322/17 Rady Gminy
Postomino w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu rewitalizacji
Gminy Postomino na lata 20162025” – zmienia się treść
załącznika do uchwały poprzez
nadanie mu brzmienia: „Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy
Postomino na lata 2016-2025”.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zrealizowany

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie zrealizowało projekt
dofinansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu
Infrastruktura Domów Kultury
„Wyposażenie nowo wybudowanej
Sali Wielofunkcyjnej przy Centrum
Kultury i Sportu w Postominie”.
W ramach projektu dokonano zakupu
i montażu oświetlenia scenicznego,
kotary przed sceną, zamontowano
rolety zaciemniające na okna,
wyposażono garderobę dla artystów

oraz zakupiono instrumenty dla
zespołów ludowych Pieńkowianie
i Pieszczanki działających przy
Centrum. Dofinansowanie ze środków
Ministerstwa wynosiło 62 000 zł,
a razem z wkładem własnym wartość
projektu to 89 656 zł.
Po realizacji projektu znacząco
wzrosła możliwość realizacji wydarzeń
kulturalnych w Sali Wielofunkcyjnej.
Mamy warunki do zapraszania
z e s p o ł ó w, g r u p t e a t r a l n y c h
i organizacji wielu innych wydarzeń.
Już odbyły się takie wydarzenia jak:

Dzień Seniora, koncert z okazji 99
rocznicy odzyskania Niepodległości,
Gala 20-lecia UKS Czarni Pieszcz,
występ teatrzyku pod nazwą „Tak”
z przedstawieniem „Pipi”.
W najbliższym czasie planowane
jest zorganizowanie III Gminnego
Przeglądu Form Artystycznych „Nie
dla Uzależnień” pt. „Dziękuję - ja się
nie truję” (08.12.2017r), a na początku
2018 r. planowany jest koncert kolęd
w ramach Piątków z Kulturą
(05.01.2017.)
Marek Leśniewski
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Kalendarium

Aktualności inwestycyjne
Bylica

Ostatni czas w gminie Postomino obfitował odbiorami inwestycji
drogowych, które zostały przekazane mieszkańcom do użytkowania.
W listopadzie została
zakończona inwestycja polegająca na
przebudowie dróg gminnych
w miejscowości Pieszcz,
współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej o łącznej wartości

Pieńkówko

919 529,77 zł. Kolejną inwestycja
drogową jest przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Łężek. Koszt
całości zadania wynosił 965 140,27 zł
za odcinek drogi długości około 980 m
z nawierzchnią z betonu asfaltowego,
na co również zostało pozyskane
wsparcie finansowe ze środków
budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego. Zakończone
zostało także zadanie polegające na
przebudowie drogi gminnej
w miejscowości Bylica o łącznej
długości około 480 m o nawierzchni
z betonu asfaltowego. W ramach
zadania przebudowano zatokę
autobusową, zamontowano nową
wiatę przystankową oraz utwardzono
teren przy świetlicy wiejskiej. Całość
zadania to koszt 671 722,96 zł.
Następną zakończoną inwestycją jest

grudzień

2017
Jeśli w grudniu często dmucha,
to w marcu wciąż plucha.
Mroźny grudzień, wiele śniegu,
żyzny roczek będzie w biegu.
Grudzień z grzmotami,
rok z wiatrami.
przebudowana droga gminna wraz
z oświetleniem w miejscowości
Pieńkówko. Całość robót to koszt 829
173,08 zł za odcinek drogi o długości
około 690 m. W ramach
przedmiotowych inwestycji
przebudowano drogi o łącznej
długości około 2,5 km. Ponadto trwają
roboty budowlane przy Centrum

Turystyki Wiejskiej w Nacmierzu,
a także przy budowie kanalizacji
w miejscowości Górsko.
W najbliższym czasie zostanie
przekazany także plac budowy pod
budowę kanalizacji sanitarnej
w Złakowie oraz pod budowę nowej
kaplicy cmentarnej w Pieńkowie.

Gmina Postomino I
w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W dniach od 26 maja do
1 czerwca odbyła się kolejna, XXIII
edycja Sportowego Turnieju Miast
i Gmin. Jest to jedna z największych
imprez sportowych w Polsce,
w ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich. Od kilku lat
Turniej Miast i Gmin organizowany
jest w pomiędzy Dniem Matki i Dniem

Dziecka. Na terenie naszej gminy te
uroczystości organizowane są niemal
w każdym sołectwie, w każdej szkole,
a termin ten był dobrą okazją na
zorganizowanie imprez rekreacyjnych
i sportowych, które można było
zaliczyć do Turnieju MiG.
Głównym celem imprezy była
aktywizacja ruchowa jak największej

Dotacja na zakup
nowości wydawniczych

Z przyjemnością informujemy,
że w 2017 r. Biblioteka Publiczna
w Postominie otrzymała dotacje
celowe na realizację działań:
Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek publicznych
– kwota dotacji: 4700 zł
Zrealizowano ze środków
finansowych Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Operatorem priorytetu
„Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych” jest Biblioteka
Narodowa.
Dzięki dotacji biblioteka
wzbogaciła się o 243 nowości
wydawnicze w tym 27 audiobooków.
Zapraszamy.

liczby naszych mieszkańców
i przebywających u nas turystów.
Miło nam poinformować, że
w tym roku Gmina Postomino zajęła
I miejsce w swojej grupie, zdobywając
nagrodę w wysokości 6 tys. zł.
Wręczenie nagrody odbyło się
we wtorek, 14 listopada 2017 r. w Hali
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Warszawie. Wójt Gminy Postomino
– Janusz Bojkowski odebrał dyplom
oraz puchar Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich.
Tak wysokie miejsce Gmina
Postomino od kilku lat utrzymuje
dzięki wspólnej, ogromnej współpracy
rzeszy ludzi dobrej woli. W czasie
trwania turnieju na terenie gminy
Postomino zorganizowano łącznie
341 imprez, w których zanotowano
łącznie 11 976 startów. Corocznie
w punktacji turnieju wysoko

klasyfikowane było przeprowadzenie
Testu Coopera.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do wspólnego sukcesu
naszej Gminy i uczestniczyli
w Europejskim Tygodniu Sportu dla
Wszystkich.

Nagroda dla biblioteki

Z wielką przyjemnością
informuję, że nasza nagroda, czyli 50
książek o wartości 1250 zł z akcji
Przerwa na wspólne czytanie dotarła
do biblioteki. Jeszcze raz pragnę
Państwu podziękować za głosy,
wspaniałą integrację oraz wspólne
dążenie do celu. Akcja pokazała, jak

ważne dla Państwa jest czytanie.
Serdecznie zapraszam do
wypożyczania książek i wspólnego
czytania.
Renata Zielonka
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Postominie

1 grudnia (Piątek)
Światowy Dzień Walki z AIDS
3 grudnia (Niedziela)
Międzynarodowy Dzień
Niepełnosprawnych
4 grudnia (Poniedziałek)
Barbórka
5 grudnia (Wtorek)
Dzień Pomocy Cierpiącym,
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
6 grudnia (Środa)
Dzień św. Mikołaja
7 grudnia (Czwartek)
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
Cywilnego
8 grudnia (Piątek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
9 grudnia (Sobota)
Międzynarodowy Dzień
Przeciwdziałania Korupcji
10 grudnia (Niedziela)
Dzień Odlewnika, Dzień Ochrony Praw
Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka
11 grudnia (Poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Terenów
Górskich
13 grudnia (Środa)
Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci,
Dzień Księgarza
17 grudnia (Niedziela)
Dzień bez Przekleństw
18 grudnia (Poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Emigrantów
19 grudnia (Wtorek)
Dzień Narodów Zjednoczonych dla
Współpracy Południe - Południe
20 grudnia (Środa)
Międzynarodowy Dzień Solidarności
21 grudnia (Czwartek)
Początek astronomicznej zimy najkrótszy dzień roku
22 grudnia (Piątek)
Światowy Dzień Wody
24 grudnia (Niedziela)
Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia (Poniedziałek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (Wtorek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
28 grudnia (Czwartek)
Międzynarodowy Dzień Pocałunku
31 grudnia (Niedziela)
Sylwester
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Segregacja odpadów po 1 stycznia 2018 r.
Jak już informowaliśmy od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Postomino obowiązywać będą nowe zasady segregacji
odpadów. Najistotniejsza modyfikacja dotyczyć będzie zmiany kolorystyki worków.
Dotychczas stosowane na terenie naszej
gminy worki koloru niebieskiego z napisem plastik
oraz worki koloru czerwonego z napisem
opakowania wielomateriałowe zostaną
zastąpione jednym workiem koloru żółtego
oznaczonym napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” Do worka tego koloru wrzucamy między
innymi: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle
i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania,
torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach,
puszki po żywności, folię aluminiową, opakowania
po środkach czystości, kosmetykach.
Kolejna zmiana dotyczyć będzie segregacji
odpadów ze szkła. Worki koloru białego
przeznaczone na szkło bezbarwne oraz worki
koloru zielonego do segregacji szkła kolorowego
zastąpi jeden worek koloru zielonego oznaczony
napisem „Szkło”, do którego wrzucimy zarówno
szkło bezbarwne jak i kolorowe, stanowiące m.in.
butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane
opakowania po kosmetykach.
W przypadku odpadów z papieru zmieni się
tylko kolor worka, worek koloru granatowego
zastąpiony zostanie workiem koloru niebieskiego

Metale i tworzywa sztuczne –
worek żółty
Wrzucamy:
ź odkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach,
ź nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno
w ramach akcji dobroczynnych,
ź plastikowe opakowania po produktach
spożywczych,
ź opakowania wielomateriałowe (np. kartony
po mleku i sokach),
ź opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.,
ź plastikowe torby, worki, reklamówki, inne
folie,
ź aluminiowe puszki po napojach i sokach,
ź puszki po konserwach,
ź folię aluminiową,
ź metale kolorowe,
ź kapsle, zakrętki od słoików,
ź zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego,
o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
ź butelek i pojemników z zawartością,
ź opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych,
ź opakowań po olejach silnikowych,
ź części samochodowych,
ź zużytych baterii i akumulatorów,
ź puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
ź zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

z napisem „Papier”, do którego nadal wrzucać
będziemy opakowania z papieru i tektury, gazety,
czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy.
Nie ulegnie zmianie kolorystyka worków
w przypadku odpadów biodegradowalnych.
Odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia,
gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście,
kwiaty, trociny i korę drzew nadal wrzucamy do
worka koloru brązowego oznaczonego napisem
„Bio”.
Wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych, wyrzucamy do
pojemnika z odpadami
zmieszanymi.
Zestaw czterech wyżej
wymienionych worków tj. worek
koloru żółtego, zielonego
niebieskiego oraz brązowego
stanowi tzw. „zestaw startowy”,
który zostanie rozdysponowany
dla wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych,

którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pierwszy „zestaw startowy” zostanie dostarczony
przez firmę odbierającą odpady najpóźniej do dnia
22.12.2017 r.

Pojemniki
Wrzucamy:
ź wszystko, czego nie można wyrzucić do
pozostałych pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym.
Nie wrzucamy:
ź przeterminowane leki i chemikalia,
ź zużyty sprzęt elektroniczny i AGD,
ź zużyte baterie i akumulatory,
ź meble i inne odpady wielkogabarytowe,
ź odpady budowlane i rozbiórkowe,
ź zużyte opony.

Papier – worek niebieski
Wrzucamy:
opakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą),
ź katalogi, ulotki, prospekty,
ź gazety i czasopisma,
ź papier szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki,
ź zeszyty i książki,
ź papier pakowy,
ź torby i worki papierowe.
ź

Nie wrzucamy:
ź ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych,
ź papieru lakierowanego i powleczonego
folią,
ź papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego,
ź kartonów po mleku i napojach,
ź papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach
budowlanych,
ź tapet,
ź pieluch jednorazowych i podpasek,
ź zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych,
ź ubrań.

Odpady ulegające
biodegradacji – worek brązowy
Wrzucamy:
ź odpadki warzywne i owocowe (w tym
obierki itp.),
ź gałęzie drzew i krzewów,
ź skoszoną trawę, liście, kwiaty,
ź trociny i korę drzew,
ź resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
ź kości zwierząt,
ź odchodów zwierząt,
ź popiołu z węgla kamiennego,
ź leków,
ź drewna impregnowanego,
ź płyt wiórowych i MDF,
ź ziemi i kamieni,
ź innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).

Szkło – worek zielony
Wrzucamy:
ź butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
ź szklane opakowania po kosmetykach
(o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
ź ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów,
ź szkła okularowego,
ź szkła żaroodpornego,
ź zniczy z zawartością wosku,
ź żarówek i świetlówek,
ź reflektorów,
ź opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych,
ź luster,
ź szyb okiennych i zbrojonych,
ź monitorów i lamp telewizyjnych,
ź termometrów i strzykawek.
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Odprowadzanie wód opadowych z posesji
Gospodarowanie wodą opadową, tzw. deszczówką przysparza wielu problemów właścicielom nieruchomości. Nieprawidłowe zagospodarowanie wód
opadowych skutkuje lokalnymi podtopieniami, a w skrajnych przypadkach podmywaniem fundamentów budynków.

W związku z występującymi
w ostatnim okresie licznymi
intensywnymi opadami deszczu Urząd
Gminy w Postominie przypomina
o obowiązkach wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
Należy pamiętać, że
obowiązujące prawo budowlane
nakłada na właścicieli posesji
obowiązek zagospodarowania wód
deszczowych tak, by ich odpływ nie
naruszał stosunków wodnych na
działkach sąsiednich. Dlatego też

zagospodarowanie wody deszczowej
należy zapewnić w obrębie swojej
działki. To obowiązek, o którym nie
wszyscy wiedzą lub pamiętają. W myśl
obowiązującego prawa spływ
deszczówki z posesji nie może być
kierowany na sąsiednie działki, ani
również na drogi publiczne.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121 ze zm. ):
1. właściciel gruntu, o ile przepisy
ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

Nowa spółka w gminie
Gmina Postomino
w najbliższym czasie planuje
zainicjować powstanie spółki
wodnej. Przewiduje się, że pierwsze
spotkania informacyjne
i instruktażowe dla sołtysów i osób
zainteresowanych utworzeniem
spółki wodnej organizowane będą
w styczniu 2018 r.

„Wszędzie dzień – Wszędzień
moja miejscowość ,
jej przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość.”
Dofinansowano ze środków
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego

W ramach dofinansowania ze
środków Urzędu Marszałkowskiego
Zachodniopomorskiego w ramach
programu „Społecznik” we Wszędzinie
zorganizowano w okresie od lipca do
listopada 2017 roku kilka inicjatyw
społecznych. Już w II weekendzie lipca
odbył się piknik Integracyjny przy
wspólnej zabawie.
W wakacje sołectwo zostało
obsadzone kwiatami jednorocznymi
w kolorze słońca. Wzdłuż drogi
powiatowej przez wieś obsadzone
kwiaty na długości 600 m cieszyły oczy
mieszkańców jak również
przyjezdnych. Wsadzono kwiaty
wieloletnie i cebulowe na terenie
sołectwa. Efekt będzie widoczny
w przyszłym roku.

Tegoroczna pogoda- deszczowe
dni- to z jednej strony plus, bo kwiaty
były podlane przez naturę, a z drugiej
strony to trochę kłopot, ponieważ
podczas porządkowania terenu za
świetlicą deszcz dawał się we znaki.
W miarę możliwości zakrzaczony teren
został uprzątnięty.
Projekt w pełni przyczynił się do
upiększenia miejscowości Wszędzień.
Teren za świetlicą z roku na rok będzie
upiększany i zagospodarowywany.
W przyszłości powstanie tu „Słoneczny
skwerek”, gdzie wśród kwiatów
i pachnących roślin będzie można
usiąść na ławeczce i odpocząć od pędu
dnia codziennego. Mieszkańcy będą
dążyć do tego, aby Wszędzień był
Słoneczną, gościnną wsią.

1) zmieniać stanu wody na
gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu
znajdującej się na jego gruncie wody
opadowej, ani kierunku odpływu ze
źródeł – ze szkodą dla gruntów
sąsiednich;
2) odprowadzać wód oraz
ścieków na grunty sąsiednie”.
Kwestia odprowadzania wód
opadowych z działki budowlanej
uregulowana jest także
w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. poz.
1422), dalej zwane „warunkami
technicznymi”.
Zgodnie z § 28 warunków
technicznych Działka budowlana, na
której sytuowane są budynki, powinna
być wyposażona w kanalizację
umożliwiającą odprowadzenie wód
opadowych do sieci kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej.
W razie braku możliwości przyłączenia

do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej, dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych na
własny teren nieutwardzony, do dołów
chłonnych lub do zbiorników
retencyjnych. Konsekwencją tego
zapisu jest zakaz zawarty w § 29
warunków technicznych, który
wyraźnie wskazuje, że dokonywanie
zmiany naturalnego spływu wód
opadowych w celu kierowania ich na
teren sąsiedniej nieruchomości jest
zabronione.

Jeśli grunt jest słabo
przepuszczalny, to jednym z rozwiązań
jest odprowadzenie wody do głębszych
warstw ziemi za pomocą
perforowanych rur czy dzięki budowie
w oddaleniu od domu studni chłonnej
bez dna z perforowanymi ścianami.
Biorąc po uwagę to, że wodę
deszczową możemy ponownie użyć –
choćby do podlewania trawnika
i ogródka czy nawet na inne cele
gospodarcze, np. do prania – warto ją
magazynować.

Informacja dotycząca utrzymania
rowów melioracyjnych
Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu
polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed
degradacją oraz powodzią w odniesieniu do melioracji podstawowej, a w odniesieniu do melioracji
szczegółowej przed odprowadzaniem nadmiaru wód.
Aby urządzenia melioracji
spełniały swoje zadania nie wystarczy
samo ich istnienie, muszą być
utrzymywane w należytym stanie,
oczyszczane, w taki sposób aby
zachowana była ich przepustowość.
Brak stałej, systematycznej
konserwacji rowów melioracyjnych
i przydrożnych oraz przepustów
prowadzi przy obfitych opadach
deszczu do lokalnych podtopień
i zalewania posesji. Zarośnięte
i zamulone rowy nie odprowadzają
wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą
się zastoiska powodujące podtapianie
przyległych gruntów. Problemem są
nie tylko zamulone i zarośnięte rowy
melioracyjne, ale również celowe ich
niszczenie, zasypywanie
i zaśmiecanie.
Obecnie obowiązująca ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r. , poz. 1121) dzieli
urządzenia melioracji na podstawowe
i szczegółowe. Prawidłowe
zakwalifikowanie urządzenia ma
istotne znaczenie, albowiem ustawa
odmiennie kształtuje obowiązek ich
utrzymania. Do urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych zalicza się
rowy. Zgodnie z art. 77 §1 ustawy
Prawo wodne utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych
należy do zainteresowanych
właścicieli gruntów, czyli właścicieli
g r u n t ó w, n a k t ó r e u r z ą d z e n i a
melioracyjne wywierają korzystny
wpływ, tj. posiadaczy odnoszących
korzyści z istnienia tych urządzeń jak

np. polepszenie zdolności
produkcyjnej gleby, ułatwienie jej
uprawy czy ochrona przed
powodziami, a jeżeli urządzenia te są
objęte działalnością spółki wodnej – do
tej spółki. Od 1 stycznia 2018 r.
omawianą kwestię regulować będzie
art. 205 nowej ustawy prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
1566) w brzmieniu:
„Utrzymywanie urządzeń melioracji
w o d n y c h n a l e ż y d o
zainteresowanych właścicieli
gruntów, a jeżeli urządzenia te są
objęte działalnością spółki wodnej
działającej na terenie gminy lub
związku spółek wodnych, w którym
jest zrzeszona spółka wodna
działająca na terenie gminy – do tej
spółki lub tego związku spółek
wodnych”.
Reasumując właściciel
nieruchomości czerpiący korzyści,
z istnienia rowu zlokalizowanego
zarówno na jego nieruchomości jak
i w jej sąsiedztwie powinien sam dbać

o jego właściwy stan, m. in. poprzez
wykaszanie roślinności ze skarp i dna
rowów, wybieranie namułu z dna
r o w ó w, u s u w a n i e w s z e l k i c h
zatamowań, naprawę uszkodzonych
skarp i dna rowów, odmulanie
studzienek drenarskich i ich
naprawianie czy odmulanie
i naprawianie wylotów drenarskich.
Rowy znajdujące się na
działkach gminnych lub w pasie
drogowym drogi gminnej są
utrzymywane przez gminę, jako
w ł a ś c i c i e l a t y c h g r u n t ó w.
W odniesieniu do rowów
melioracyjnych, znajdujących się na
gruntach prywatnych, nie ma
możliwości ich utrzymywania ze
środków budżetu gminy, gdyż z tego
źródła nie można finansować
obowiązków spoczywających na
właścicielach prywatnych
nieruchomości (działanie takie
stanowiłoby naruszenie dyscypliny
finansów publicznych).
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„Mały Książę” w teatrze

25 października w Bałtyckim
Teatrze Dramatycznym w Koszalinie
byliśmy świadkami niezwykle udanej
adaptacji poetyckiej opowieści
Antoine`a de Saint – Exupery`ego
„Mały Książę”. Aktorzy z Teatru im.
J. Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego
przybliżyli i ułatwili młodszym widzom
odbiór prawd głoszonych przez
samego autora .Reżyser
przedstawienia Cezary Domagała
z dużą starannością oddał uniwersalne
wartości zawarte w książce, udało mu
się pokazać piękno i kruchość tego
utworu.
„Mały Książę” to nie tylko
wzruszająca historia dla dzieci,

***

Wieœci

Pasowanie na czytelnika biblioteki

Moja planeta jest bardzo maleńka,
Na mojej planecie wulkany są dwa.
Moja planeta jest tycia, tycieńka,
Niewiele większa niż ja.
Na mojej planecie jest róża niezwykła,
Ma cztery kolce i klosik nic więcej,
Róża ta do mnie ogromnie przywykła,
I ja ją kocham maleńkim swym sercem.
Uczniowie klasy IIIG

trzecie zajął Fabian Banasik, drugie
Samanta Pasternak, podium należało
do Miłosza Stachowskiego, który
reprezentował naszą szkołę 22
listopada w Kopnicy. Poniżej fotorelacja
z konkursu.
B. Ansel, A. Dąbrowska,
M. Korowajczyk

22 listopada w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu odbywało
się „Pasowanie na Czytelnika”
uczniów klasy I. Celem naszego
spotkania było stworzenie przyjaznej
i serdecznej atmosfery podczas
kontaktów dzieci z biblioteką. Zajęcia
biblioteczne wzbogacone zostały
o baśnie i bajki. Przyszli czytelnicy
musieli wykazać się znajomością
postaci ze znanych baśni, a także
pięknie wyrazili jakie prośby ma
książka do swoich czytelników.
Uczniowie zostali zapoznani

z regulaminem biblioteki oraz
zasadami wypożyczania książek.
Dowiedzieli się także, że to właśnie
książka jest prawdziwym przyjacielem
każdego człowieka. W czasie
spotkania pierwszoklasiści złożyli
uroczyste przyrzeczenie, że zawsze
będą szanować wszystkie książki,
korzystać z ich mądrości i sumiennie
wypełniać obowiązki czytelnika. Przed
powrotem na lekcje każdy uczeń mógł
samodzielnie wypożyczyć swoją
pierwszą książkę. Na pożegnanie
nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe

dyplomy i zakładki do książek.
Wszyscy byli podekscytowani
i zadowoleni. Mamy nadzieję, że
uczniowie klas pierwszych będą
częstymi gośćmi w szkolnej bibliotece.
Serdeczne podziękowania dla
pani Urszuli Kowalskie-Szlauderbach,
bibliotekarza o wielkim sercu, za
wspaniałą lekcję biblioteczną
i przyjęcie pierwszoklasistów do grona
czytelników.
Uczniowie klasy I
wraz z wychowawcą

najważniejszym posiłkiem dnia jest
właśnie śniadanie. Zanim uczniowie
przystąpili do przygotowywania
posiłku wzięli udział w pogadance na
temat wartości odżywczych

poszczególnych grup produktów
żywieniowych. Efektem działań były
pyszne i zdrowe kanapeczki.
A. Dąbrowska, B. Ansel, M.
Korowajczyk

Śniadanie
daje moc

Dnia 8 listopada jak co roku
uczniowie klas I-III dołączyli do
ogólnopolskiego programu
,,Śniadanie daje moc". Akcja ma na
celu uświadomienie dzieciom, że

Podsumowanie obchodów Święta Biblioteki Szkolnej
W październiku nasza biblioteka
prowadziła kilka działań związanych
z obchodami Światowego Dnia
Bibliotek Szkolnych.
Wśród uczniów przeprowadzono
zbiórkę książek, z których już wyrośli.
Zebrano sporo ciekawych książeczek
dziecięcych, które zostały przekazane
przedszkolakom.
Najstarsi uczniowie naszej szkoły
postanowili zachęcić młodszych
kolegów do odwiedzania biblioteki

szkolne

młodzieży, ale i dorosłych. To również
zaproszenie do baśniowego świata
stworzonego przy pomocy
nastrojowych świateł, bajkowych
kostiumów i kilkunastu piosenek,
takich na przykład jak ta:

Szkolny Konkurs Pieśni
Patriotycznej klas I-III

Dnia 6 listopada odbył się szkolny
konkurs pieśni patriotycznej w klasach
I-III. Do rywalizacji przystąpiło 10
uczestników, każdy zaprezentował się
z innym utworem. Zwycięzca otrzymał
kwalifikacje do Powiatowego Konkursu
w Kopnicy. Jury miało trudności
z podjęciem decyzji. I tak miejsce

szkolne

poprzez wspólne czytanie. Kinga
Czarnuch, Agata Foryś i Gabriela
Zwolan z wielkim zaangażowaniem
czytały ciekawe opowiadania, baśnie
i legendy uczniom klas I – III.
Największym zainteresowaniem
cieszył się konkurs plastyczny
promujący bibliotekę i czytelnictwo.
Wzięli w nim udział przedstawiciele
wszystkich klas, jednak największą
grupę stanowili uczniowie klas I – III.
Wszystkie prace były niezwykle

barwne i ciekawe. Komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców,
którzy otrzymali nagrody książkowe.
Laureatami konkursu zostali:
ź Nikola Szwiec
ź Paulina Zwolan
ź Maja Wójcik
ź Emilia Lach
ź Kacper Franczak
ź Gabriela Zwolan
ź Katarzyna Wiśniewska

Wieœci

grudzień 2017

szkolne

***

Wieœci

bajkę po rekwizycie, uzupełniały cytaty
z bajek, układały bajkowe puzzle oraz
celowały w balon, który zaplątał się
w miotłę Baby Jagi. Dzieci świetnie
radziły sobie z zadaniami i w ten
sposób Czarownica Bambaryca
została pokonana. Zakończyliśmy bal
wspólnym pociągiem, który odwiózł
dzieci do swoich bajek. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy i dziękujemy
za udział w balu.
Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek jest doskonałą okazją do
rozwijania zainteresowań
czytelniczych dzieci. Wartościowe
książki kształcą odpowiednie postawy
moralne, rozwijają dziecięcą fantazję,

strona

szkolne

Bal Postaci z Bajek

Dnia 18.11.2017r. uczniowie klas
0 – III Szkoły Podstawowej
w Postominie włączyli się do
obchodów Międzynarodowego Dnia
Postaci z Bajek. Na holu szkolnym
można było spotkać, m.in. księżniczki,
Czerwone Kapturki, spidermanów,
pszczółki, żołnierzy, piłkarzy, Koziołka
Matołka i inne zwierzątka z bajek.
Spotkanie rozpoczęliśmy od
wspólnego zdjęcia i odczytania
telegramu od Królowej Bajek, która
prosiła o pokonanie Czarownicy
Bambarycy. Później były zabawy
wymagające wykazania się
znajomością bajek, m.in. dzieci
rozwiązywały zagadki, rozpoznawały
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Śniadanie w Postominie

pamięć, bogacą słownictwo. Warto
wybierać więc bajki, gdzie dobro
zwycięża, a zło zostaje ukarane.
„Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci
wyrosły na mądrych, dobrych
i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób
– czytajmy dzieciom!” Starsze dzieci,
natomiast zachęcajmy do
samodzielnego czytania.
Dziękuję wspaniałym Rodzicom
klasy II za organizację „balu” :
p. Małgorzacie Justyńskiej, p.Marcie
Kwiatkowskiej, państwu Edycie
i Pawłowi Majbrodom, p. Monice
Pszon, p. Elżbiecie Pomierski,
p. Edycie Staszak i p. Wioletcie Zając.
Ewa Kulczak - Leśniewska

Andrzejki

W dniu 8 listopada 2017 r.
uczniowie klas 0-III z SP w Postominie
włączyli się do ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej „Śniadanie daje moc”
organizowanej w ramach
Europejskiego Dnia Zdrowego
Jedzenia i Gotowania. To w tym wieku
kształtują się nawyki żywieniowe
człowieka, a jeżeli są popełniane jakieś
błędy, to warto je wychwycić i w porę
wyeliminować. Akcja miała na celu
zwiększanie świadomości na temat
zdrowego odżywiania i roli śniadania w
diecie dziecka. Tego dnia dzieci
prezentowały wcześniej przygotowane
wierszyki i piosenki. I tak: klasa 0a
(wych. Mariola Bukowska)
przedstawiła „Rzepkę”, klasa 0 b
(wych. Ewa Kwiatek) zarecytowała
wierszyki „Owoce i jarzyny”, klasa I
(wych. Krystyna Gąsiorowska)
zaśpiewała piosenkę „Sałatka
jarzynowa”, klasa II (wych. Ewa
Kulczak – Leśniewska) wyrecytowała
wierszyk „Na straganie”, klasa III
a (wych. Hanna Matuszczak)
zaśpiewała piosenkę „Ogórek”, a klasa

III b (wych. Beata Wiórko)
przeprowadziła happening o zdrowym
odżywianiu i poczęstowała
symboliczną marchewką. Akcja dała
uczniom nie tylko wspaniałą zabawę,
ale również szansę na integrację grup.
Temu służą m.in. takie akcje, jak ta
przeprowadzona w naszej szkole –
wielkie dzięki dzieciom
i wychowawczyniom.
Uczniowie klasy II postanowili, że
nie potrzebują już pomocy rodziców
i samodzielnie zrobią sobie kanapki
z warzywami. Przynieśli do szkoły
odpowiednie przybory, składniki
potrzebne do wykonania kanapek.
Pamiętając o wszystkich zasadach
bezpieczeństwa, uczniowie
własnoręcznie wykonali piękne,
zdrowe oraz smaczne kanapeczki,
które wyglądały jak małe dzieła sztuki.
Nie zabrakło również soków.
Pamiętajmy!!!! Zdrowie mamy
tylko jedno i całe życie uczymy się jak
o nie dbać.
Ewa Kulczak - Leśniewska

„Młodzi i odpowiedzialni”

28 listopada w Szkole
Podstawowej w Pieszczu odbyły się
Andrzejki. Z tej okazji uczniowie
Samorządu Uczniowskiego
przygotowali wróżby i rozmaite
konkurencje. Mogli z nich skorzystać
wszyscy uczniowie z klas I-VII,
a młodsze dzieci przygotowały sobie
zabawę w klasie. W pięknie

udekorowanej sali, można było
przenieść się w krainę magii, zaklęć,
wróżb, a na stołach czekały pyszne
przysmaki. W powietrzu unosiła się
magia andrzejkowych wróżb. Każdy
uczeń mógł dowiedzieć się co czeka
go w przyszłości.
Był to wyjątkowy czas, który
spowodował, że każdy choć przez

Święto Niepodległości
Wierszem i pieśnią, w duchu
patriotyzmu zostały przybliżone naszej
społeczności szkolnej losy narodu
polskiego. Harcerze z 3.
Wielopoziomowej Drużyny ,,Promyki''
wraz z uczniami z klasy VII
w przystępny sposób wprowadzili nas
w czasy zaborów, walki
o niepodległość i okoliczności
odzyskania upragnionej wolności.

Nadeszła ona po 123 latach niewoli.
W hołdzie poległym, walczącym za
naszą ojczyznę zostały zapalone
znicze i złożone białe róże pod
brzozowym krzyżem, a słuchana w tle
pieśń ,,Biały krzyż'' skłoniła do refleksji
nad wartością jaką jest własne
państwo, naród i ojczysta mowa.
Lubomira Łyczko
Małgorzata Banasiak

chwilę zastanawiał się jak ułoży się
jego życie. Każdemu życzymy
spełnienia przepowiedni i do
następnego razu:)
Dziękujemy Samorządowi
Szkolnemu za przygotowanie
imprezy.
Marzena Juszczyk

Pod takim hasłem odbyło się
nocowanie w Szkole Podstawowej
w P i e s z c z u w t e r m i n i e 1 0 . 11 . 11.11.2017r. Organizacja biwaku
udała się dzięki pozyskanym środkom
z projektu Urzędu Gminy Postomino
„Zadanie publiczne w zakresie
upowszechniania działań kulturalnych”
pod tytułem „ W różnorodności siła”.
Uczestnikami biwaku byli uczniowie kl.
I i III SP oraz 3. Wielopoziomowa
Drużyna Harcerska „Promyki”.
W pierwszej części spotkania odbyły
się warsztaty artystyczne z Panią
Joanną Lisek, która w wolnych
chwilach własnoręcznie tworzy różne
dekoracyjne rzeczy, w zależności od
okoliczności. Swoim hobby starała się
zainspirować dzieci do twórczej pracy
i z radością stwierdzam, że uczniowie
z wielkim zaangażowaniem przystąpili
do wykonania zadania.
Z przygotowanych materiałów
w y k o n y w a l i o z d o b y
bożonarodzeniowe i zabawne

czapeczki.
Pani Asiu, bardzo serdecznie
Pani dziękujemy!
Następnym działaniem było
przygotowanie kolacji. Do tego celu
wykorzystaliśmy tostery i gofrownice.
Uczniowie pracowali w dwóch
zespołach, które nadzorowali starsi
harcerze: Julia Stępień, Julia
Czarnowska, Nikola Dziwisz i Łukasz
Skrzypiec. Zadanie wykonali
perfekcyjnie. Byłyśmy zachwycone
Waszą współpracą i organizacją
stanowisk pracy oraz miejsca do
degustacji przygotowanych dań.
Wszyscy zasłużyli na miano „MŁODZI
I ODPOWIEDZIALNI”. Kolacja była
wyśmienita i bardzo syta.
Spać oczywiście poszliśmy nad
ranem, a o 8.00 obudził nas szkolny
dzwonek (nie wiedziałyśmy, że macie
takie duże oczy!).
pwd. M. Banasiak, dh. A. Dyrcz,
dh. G. Kozera, dh. M. Zagorodnikow
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Święto Niepodległości
w Królewie

Ważnym wydarzeniem dla
każdego Polaka jest 11 listopada.
W tym dniu, upamiętniamy odzyskanie
przez Polskę niepodległości. Aby
przybliżyć to święto naszym
podopiecznym w Placówce Wsparcia
Dziennego w Królewie prowadzone
były różne formy zajęć. Podczas nich
dzieci zapoznawały się
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Biblioteka dzieciom: Pippi nadchodzi
Dnia 23.11.2017 na zaproszenie
Biblioteki Publicznej w Postominie gościł
Teatr Tak z przedstawieniem „Pippi
nadchodzi”, który zagrał dla dzieci klas
0-III z naszej gminy. Aktorzy inspirację
czerpali z książki szwedzkiej pisarki
Astrid Lindgren opowiadającej
o przygodach tytułowej bohaterki Pippi
Långstrump. Spektakl interaktywny
o niezwykłej dynamice, pięknej oprawie
muzycznej z elementami języka
angielskiego poruszył całą publiczność
i zagwarantował wspaniałą zabawę.

z podstawowymi symbolami
narodowymi – flagą, godłem, hymnem
oraz historią obchodów tego święta.
Wspólne przygotowaliśmy flagi
z bibuły, malowane kredkami mapy
Polski, czy też kotyliony w barwach
narodowych. Wysłuchaliśmy pieśni
patriotycznych i melodii żołnierskich.

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

Andrzejki w PWD

Punkt informacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie zaprasza do
punktu informacyjnego „Zróbmy to
razem – aktywizacja społecznozawodowa osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z terenu Gminy
Postomino”, który realizowany jest w
partnerstwie z Zakładem
Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku.

Dyżur animatora społeczności
lokalnej, pracownika socjalnego,
koordynatora projektu w Szkole
Podstawowej w Pieszczu w każdy
poniedziałek 9:00-16:00 i piątek 9:0013:00.
Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja
społeczno-zawodowa osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z terenu 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 7.1. Programy na rzecz
integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową
wykorzystującą instrumenty aktywizacji
edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Listopad w PWD

30 listopada 2017 r. w Placówce
Wsparcia Dziennego Punkt Pomocy
Dziecku w Królewie i w Postominie
tradycyjnie odbyło się popołudnie
z wróżbami, pod hasłem „Św. Andrzeju
daj mi znać, co się będzie, ze mną

dziać”. Wróżby przygotowali
podopieczni wraz z wychowawcami,
a potem wszyscy uczestniczyli
w zabawie, na której nie zabrakło także
słodkiego poczęstunku.

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

Harmonogram wypłat
Świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego
i świadczenia wychowawczego 500+
w Banku Spółdzielczym
w Postominie na 2018 r.
1. 22-23 styczeń 2018 r.
2. 20-22 luty 2018 r.
3. 20-22 marzec 2018 r.
4. 23-25 kwiecień 2018 r.
5. 21-23 maj 2018 r.
6. 20-22 czerwiec 2018 r.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

23-25 lipiec 2018 r.
20-22 sierpień 2018 r.
19-21 wrzesień 2018 r.
22-24 październik 2018 r.
20-22 listopad 2018 r.
17-19 grudzień 2018 r.
Kierownik GOPS
Krystyna Ślebioda

Placówka Wsparcia Dziennego
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w
Postominie w miesiącu listopadzie
tętniła życiem. Mimo niesprzyjającej
już aury i niemożliwości korzystania
z wyjść na świeże powietrze, dzieci
i dorośli przez ostatnie dni,
uczestniczyli w szeregu ciekawych
zajęć.
Do dorosłych skierowane były,
trwające dwa tygodnie, warsztaty
z dziedziny planowania udanego życia
oraz nauki codziennego życia.
Doskonaliły one umiejętności radzenia
sobie z codziennymi sytuacjami
i problemami oraz uczyły robienia
konstruktywnych planów na
przyszłość tą mniej i bardziej odległą.
Dzieci chętnie brały udział
w żywych zajęciach teatralnotanecznych, z muzykoterapii

i arteterapii. Ruch i tańce na szerokim
holu, nieopodal świetlicy oraz

wykonanie ciekawych prac
plastycznych spowodowały dużo
radości, poszerzając umiejętności
i zdolności naszych pociech. Zajęcia
kulinarne nauczyły dzieci
przygotowywać ciekawe, smaczne
i proste dania – takie jak domowa
pizza, czy deser z galaretką i bitą
śmietaną. Zajęcia przeplatane były
próbami naszej małej grupki teatralnej,
która przygotowuje się do
grudniowego udziału w konkursie.
Oby kolejny miesiąc był równie
ciekawy.
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Gala Gminnego Święta Niepodległości

W tym dniu pogoda wyjątkowo
pokazała swe groźne oblicze. Wichura,
obfite opady deszczu i śniegu, a nawet
burza z piorunami wielu gości
wystraszyła. Jednakże sala
widowiskowa przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie pełna była
zaproszonych gości, uczestników
działań konkursowych, miejscowych
artystów, po prostu mieszkańców
gminy.
Było to piękne i wzruszające
przeżycie – chwila refleksji nad
minionym czasem, oddanie hołdu
narodowym symbolom i bohaterom
historycznym.
Organizatorzy, czyli Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej”, Gmina
Postomino, CKiS oraz Szkoła
Podstawowa w Postominie składają
serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnienia
obchodów 99 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę po 123
latach niewoli.
Trudno wyróżnić zasługi
poszczególnych zespołów i solistów,
ale największe zaangażowanie
wykazała postomińska placówka
oświatowa i na ręce dyrektor Szkoły
Danuty Strzelczyk przekazany został
puchar ufundowany przez Wójta Gminy

Postomino w podzięce za trud włożony
w przygotowanie Gali. Wzruszający
montaż słowno-muzyczny przedstawili
właśnie uczniowie tej szkoły pod opieką
nauczycieli Edyty Dubert i Adama
Drapały.
Koncert pieśni patriotycznych
wykonali gimnazjaliści z Jarosławca,
Postomina oraz Zespół Wokalny
„Pieszczanki” z Pieszcza – wszyscy
pod kierownictwem Krzysztofa
Szajnera. Zebrani wysłuchali koncertu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod
dyrygenturą Marcina Rąpalskiego
i występu zespołu gitarzystów z CKiS
pod opieką Dominiki Lesner. Wystąpiły
również solistki z SP Staniewice oraz
Ludwika Manuszewska z Jezierzan.
W trakcie gali odbyła się też
uroczystość wręczenia nagród
laureatom konkursu literackiego „100
lat Niepodległości – moje refleksje
w kontekście historycznym
i współczesnym” oraz konkursu
plastycznego „A to Polska właśnie”.
Nagrody wręczali: Przewodniczący
Rady Gminy Daniel Pakos, dyrektor
Centrum Kultury i Sportu Marek
Leśniewski oraz prezes
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” Teresa Rysztak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy

i podziękowania oraz czekolady. Lista
laureatów konkursu plastycznego pn.
„A to Polska właśnie” jest następująca:
W kategorii dzieci najmłodszych:
I m. Wiktoria Machelska – op. Mariola
Bukowska, II m. Eliza Justyńska – op.
Ewa Kulczyk Leśniewska, II m. Piotr
Pomierski – op. Ewa Kulczak
Leśniewska
III m. Bartosz Ruchniak – op.
Hanna Matuszczak - wszyscy ze
Szkoły Podstawowej w Postominie.
W kategorii dzieci starszych: I m.
Aleksandra Ciechanowska z PSP
Gamma CKiS – op. Jadwiga
Czerwińska, II m. Magdalena Lasek ze
Świetlicy Środowiskowej Korlino – op.
Mariola Bukowska
III m. Maja Włodarczyk ze
Świetlicy Środowiskowej Korlino –
opiekun Mariola Bukowska.
W kategorii młodzieżowej: I m.
Kacper Romanowski ze Świetlicy
Środowiskowej w Pieszczu – opiekun
Krystyna Gąsiorowska, II m. Karolina
Piołunkowska z PSP Gamma CKiS
Postomino – opiekun Jadwiga
Czerwińska, III m. Monika
Piołunkowska z PSP Gamma CKiS
Postomino – opiekun Jadwiga
Czerwińska. Wyróżnienie otrzymała
Amelia Lena Szymańska ze Społecznej
Szkoły Podstawowej w Korlinie –
opiekun Barbara Kwiatek.
W kategorii osób dorosłych:
dwa I miejsca otrzymują prace
Agnieszki Bartkowiak i Moniki
Bartkowiak, II m. zajęła praca Andrzeja
Bartkowiaka, - wszystkie PSP
Gamma, pod opieką Jadwigi
Czerwińskiej, III m. otrzymała praca
Krystyny Wieczyńskiej z Ronina.
Laureatami konkursu literackiego
pn. „100 lat niepodległości – moje
refleksje w kontekście historycznym
i współczesnym” są następujące
osoby:
W kategorii dzieci młodsze jury
uznało, że wszystkie prace są
wspaniałe i przyznało wszystkim
autorom pierwsze miejsce: Wiktoria
Pasternak, Zuzanna Przybył, Żaneta
Sieradzka, Wiktoria Kasper wszyscy
z kl. I SP Postomino, opiekun Krystyna
Gąsiorowska oraz Oliwia Kozera,
D o m i n i k a Tu w a l s k a , G a b r y s i a
Kacprzak, Marysia Pieniążek –
wszystkie ze Świetlicy Środowiskowej
w Pieszczu, op. Krystyna Gąsiorowska.
W kategorii dzieci starsze: I m.

zajęła Olimipa Pruske, kl. V SP
Postomino – opiekun Ewelina
Królikowska, II m. Antonina
Szczepanek, kl. VI SP Staniewice –
opiekun Dagmara Herman, III m. Nikola
Korejwo, kl. V SP Postomino – opiekun
Ewelina Królikowska. Wyróżnienie:
Marietta Pawelec, kl. IV Świetlica
Środowiskowa Pieszcz – opiekun
Krystyna Gąsiorowska.
W kategorii młodzież: I m.
Aleksandra Stokarczak, kl. III
Gimnazjum Postomino – opiekun
Ewelina Królikowska, I m. Wiktoria
Jasińska, kl. III Gimnazjum Postomino
– opiekun Ewelina Królikowska, II m.
Klaudia Żółć, kl. III Gimnazjum
Postomino – opiekun Edyta Dubert, II.
Michał Hetmański, kl. III Gimnazjum
Postomino – op. Ewelina Królikowska,
III m. Jakub Augustyniak, kl. VII SP
Postomino – opiekun Ewelina
Królikowska. Wyróżnienia uzyskali

Eweliny Królikowskiej, 11. Patryk
Wieczyński, kl. II Gimnazjum
Postomino, 12. Antoni Sochacki, kl. VII
SP Postomino.
W kategorii osób dorosłych I m.
zajął utwór p. Joanny Kalinowskiej ze
Staniewic.
W kategorii seniorzy laureatami
zostali: I m. Zofia Długońska ze
Staniewic, II m. J a d w i g a P a k o s
z Wilkowic, II m.
L u d w i k a
Manuszewska z Jezierzan, III m.
Marianna Zdrzeniecka z Pieńkowa,
III m. Tadeusz Żelazko z Łężka.
Wszystkie te działania odbyły się
w ramach projektu „100 lat
niepodległości – uczcijmy to z sercem”
i zostały dofinansowane ze środków
Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021
w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa” oraz budżetu gminy
Postomino.

następujący uczniowie: Zofia Kaśków,
2. Kornelia Chocianowska, 3. Julia
Ordon, 4. Dominik Wawrzyniak,
5. Damian Walaszkowski, 6. Liliana
Kędzińska, kl. III Gimnazjum
Postomino, 7. Emilia Lejtan, 8. Karol
Karczewski, 9.Paulina Górczewska,
10. Żaneta Grzejszczak wszyscy z kl. III
Gimnazjum Postomino pod opieką

Wspaniały zakończeniem tego
uroczystego dnia był Bal Seniora
w Wilkowicach – o czym napiszemy
w następnej relacji.
Teresa Rysztak

I po Balu – panno Lalu
Tr a d y c j ą P o s t o m i ń s k i e g o
Stowarzyszenia „Razem Lepiej” jest
radosne świętowania rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Polskę. Tak było i w tym roku. A że
otrzymano wsparcie finansowe
z budżetu Gminy w ramach wspierania
działań kulturalnych w projekcie „Lepiej
razem z razem lepiej” i ze środków
Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021
w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa” więc radości było dwa
razy więcej niż zawsze.
Gościny seniorom nieodpłatnie
użyczył Dyrektor CKiSu w świetlicy
wiejskiej w Wilkowicach. Sala została
pięknie ustrojona w barwy narodowe,
a seniorzy i goście zaproszeni licznie
stawili się na zabawę, mimo

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

przeokropnych warunków
pogodowych. Panie pięknie
wystrojone, panowie również, a nawet
zjawił się słomiany wdowiec – Jasiu,
który był obiektem westchnień, że
wręcz dochodziło do przepychanek

o takiego kandydata na towarzysza
zabaw. Do tańca przygrywał zespół
Pawła Cichego – lokalnego artysty
wokalnego. W kuchni królowały panie
Ania i Zuzia, chociaż tradycyjnie panie
też pokazały swoje kulinarne talenty.

Było smacznie, miło, głośno i wesoło.
Dodatkowym miłym akcentem
było uhonorowanie przez Wójta Gminy
Janusza Bojkowskiego wieloletnich
członków stowarzyszenia dyplomem,
piękną różą i statuetką z jakże trafnym
cytatem: „Tylko praca daje okazję
odkryć nam nas samych, pokazać to,
czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko,
na co wyglądamy” Joseph Conrad.
Dłonie panom ściskali, paniom
z szacunkiem całowali sami naczelni
przedstawiciele władzy samorządowej
– wójt Janusz Bojkowski
i Przewodniczący Rady Gminy Daniel

Pakos. Członkowie stowarzyszenia byli
wzruszeni, a wieloletnia prezes
stowarzyszenia Teresa Rysztak
serdecznie podziękowała wszystkim
przybyłym na bal, a włodarzom
szczególnie.
Po smacznym obiadku, po
oficjalnych wystąpieniach nadszedł
czas zabawy, śmiechu, wspomnień
i radości z faktu, że mamy wolną
Polskę.
Teresa Rysztak
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XVII Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy
W s o b o t ę 2 g r u d n i a b r.
w Jarosławcu odbyła się kolejna XVII
edycja Ogólnopolskiego Biegu
Mikołajkowego. Przyzwyczailiśmy się
już, że co roku na linii startu staje coraz
większa liczba małych i dużych
„Mikołajów”. Największy wzrost
frekwencji odnotowaliśmy w biegach
młodzieżowych, w których
wystartowało o 122 młodych biegaczy
więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie we
wszystkich biegach na linii startu
stanęło 640 „aktywnych". Bieg główny
również cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Zapisy z powodu
osiągnięcia limitu zostały zamknięte na
2 tygodnie przed biegiem.
Wszystkie biegi rozpoczynały
oraz kończyły się tuż obok pomnika
„Jarosławieckiego Rybaka" przy latarni
morskiej. Biuro zawodów jak co roku
znajdowało się w sali sportowej Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu. Z kolei
w szkolnej stołówce wszyscy mogli
skosztować przepysznej, pachnącej na

M a r s z a ł k o w s k i m Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego, Zygmunt
Karwacki - Radny Gminy Postomino,
właściciel Ośrodka „Arkadia”
w Jarosławcu,Adam Pruske właściciel „Motylarni” i „Papugarni”
w Jarosławcu.
Zimowe święto biegania
o godzinie 11.00 rozpoczęły biegi
młodzieżowe. Trasy biegów na
dystansach: 600m, 800m, 1000m,
1200m wytyczone były na „Osiedlu
Południe" za latarnią morską. Łącznie
biegi te zgromadziły 350 uczestników
ze szkół z całego Pomorza. Dystanse
poszczególnych biegów dostosowane
były do grup wiekowych zawodników.
Rozegrano łącznie 8 biegów na
4 dystansach.
Zwyciężyli:
600 m. dziewcząt
– rocznik 2007 i młodsze:
1. Borek Alicja - Traper Złocieniec
2. Miłaszewicz Magdalena - Traper
Złocieniec
2. Budny Ewa - SP Barwice
3. Kalinowska Milena - SP
Przechlewo
4. Dziurla Kornelia - LKS Jantar
Ustka
5. Szymańska Amelia - Korlino
6. Pikuła Nikola - SP1 Ustka

odległość grochówki. W rolę Mikołajów
wcieliły się Panie: Renata Zarzycka,
Daniela Igras, Jadwiga Krakowska,
Alicja Kukowska, które wręczały
medale oraz czekolady wszystkim
uczestnikom. W rolę starterów
poszczególnych biegów wcielili się:
Janusz Bojkowski - Wójt Gminy
Postomino, Aleksandra Kurek Zastępca Wójta Gminy Postomino,
Marek Leśniewski – Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Postominie, pełniący
zarazem rolę Dyrektora Biegu,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu Elżbieta Safaryn,
Przewodniczący Rady Gminy
Postomino Daniel Pakos, Roman
Tama - właściciel piekarnik „TAJA"
w Naćmierzu, Dariusz Draczyński specjalista ds. Sportu w Urzędzie

3. Herman Oliwia - UKS Ekoludek
Szczenurze
4. Dziuba Nella - SP1 Ustka
5. Chrypo Alicja - Junior Złocieniec
6. Zalewska Aurelia - SP Barwice
600 m. chłopców
– rocznik 2007 i młodsi:
1. Borowiak Oliwier - SP Przechlewo
2. Rękas Oliwier - MKS Święc
Sławno
3. Jarosz Antoni Junior - Złocieniec
4. Jankowski Szymon - Junior
Złocieniec
5. Lawrynowicz Emil - Postomino
6. Borowiak Adrian - SP Przechlewo
800 m. dziewcząt
- rocznik 2005-2006
1. Wąsicka Wiktoria - AML Słupsk

800 m. chłopców
– rocznik 2005-2006:
1. Gastomczyk Jan - Święc Sławno
2. Buśko Mateusz - UKS Ekoludek
Szczenurze
3. Pawłowski Leon - KOS BnO
Szczecin
4. Nurkowski Aleksander - LKS
Jantar Ustka
5. Wilczewski Jakub - MKS Święc
Sławno
6. Juszczyk Dominik - MKS Junier
Złocieniec
1.000 m. dziewcząt
- rocznik 2003-2004
1. Stroike Maria - SP Przechlewo
2. Gradek Zuzanna - Traper
Złocieniec
3. Zielonka Amanda - UKS Czarni
Pieszcz
4. Maciejuk Alicja - SP1 Ustka
5. Powa Milena - ZSP Smołdzino
6. Urban Aneta - Traper Złocieniec
1.000 m. chłopców
– rocznik 2003-2004:
1. Papke Marcel - UKS Ekoludek
Szczenurze

2. Szczęch Szymon - Jarosławiec
3. Stawkiewicz Bartosz - SP Stary
Jarosław
4. Gielecki Mateusz - ZSP Smołdzino
5. Czyński Miłosz - KOS BnO
Szczecin
6. Pachulski Dawid - ZSP Smołdzino
1.200 m. dziewcząt
- rocznik 2002
1. Krawczyk Kalina - SP Przechlewo
2. Rudnik Malwina - SP Przechlewo
3. Bosak Aleksandra - SP Postomino
4. Pawłowska Patrycja - UKS Czarni
Pieszcz
5. Grzejszczak Żaneta - SP
Postomino

6. Łaczyńska Dagmara - UKS Czarni
Pieszcz
1.200 m. chłopców
- rocznik 2002
1. Rękawek Modest - LKS Jantar
Ustka
2. Jarząb Paweł - ZSP Smołdzino
3. Wojciechowski Mateusz - UKS
Czarni Pieszcz
4. Smyk Bartosz - Traper Złocieniec
5. Erwardt Adrian - UKS Czarni
Pieszcz
6. Karczewski Karol - SP Postomino
Wszyscy uczestnicy biegów
młodzieżowych przy zapisach
otrzymali mikołajową czapkę, bon na
grochówkę, a na mecie na każdego
czekał okolicznościowy medal oraz
tabliczka czekolady. Zwycięzcy biegów
podczas ceremonii otrzymali Puchary
Wójta Gminy Postomino, za miejsca IVI nagrody rzeczowe i wejściówki do
Parku Wodnego „Jan" w Darłówku.
O godzinie 12.20 na linii startu
stanęli miłośnicy Nordic Walking. W IX
Mikołajkowych 2 Milach Morskich
Nordic Walking „Powitanie Zimy 2017"
na dystansie 3.704 m udział wzięło 28
zawodników w tym 17 kobiet i 11
mężczyzn. Pierwszy na mecie zjawił się
Piotr Brzozowski z klubu „Aktywni
Postomino", na drugim miejscu
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- 640 biegających Mikołajów w Jarosławcu!
finiszował Jacek Kowalski z Darłowa.
Najlepszą trójkę uzupełnił Janusz
Siejko z Urzędu Miasta Gliwice. Wśród
kobiet zwyciężyła Monika Knitter
z Polanowa, następne pozycje zajęły:
Zofia Kaczmarek i Małgorzata
Kozłowiecka ze Szczutki.
Wszyscy zawodnicy startujący
w zawodach Nordic Walking oprócz
pakietów sponsorskich otrzymali
również mikołajowe czapki, koszulki,
pamiątkowe kubki oraz
okolicznościowe medale. Podczas
dekoracji pierwsze trójki w klasyfikacji
kobiet i mężczyzn otrzymały Puchary
Wójta Gminy Postomino oraz nagrody
rzeczowe.
Punktualnie o godzinie 13.00,
Pani Wice Wójt Aleksandra Kurek
strzałem z pistoletu startowego
wystartowała bieg główny na dystansie
10 km. Na linii startu stanęło 229
zawodników w tym 79 kobiet i 150
mężczyzn. Wśród kobiet najlepsza
okazała się Ptashuk Katsiaryna
z Białorusi przed Magdą Witkiewicz
z Białogardu. Trzecia na metę
dobiegła Agnieszka Nowak ze
Słupska. W kategorii mężczyzn
zwyciężył Mykola Iukhymchuk
z Ukrainy wyprzedzając swojego
kolegę z klubu Oleksieja
Obukhoskyiego oraz trzeciego Piotra
Drwala z Ustki. Najlepszą
zawodniczką powiatu Sławieńskiego
została Monika Nieckarz ze Sławna,
natomiast gminy Postomino Justyna
Macias z Jezierzan. Wśród mężczyzn
w powiecie najlepszy okazał się Witold
Mierzwa z Darłowa, natomiast
w gminie Postomino najlepszy okazał
się Przemek Kurkul z Pałówka,
zawodnik Klubu Biegacza Bryza
Postomino. Najwcześniej urodzoną

SPONSORZY
XVII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU
MIKOŁAJKOWEGO „POWITANIE
ZIMY 2017":
ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

zawodniczką była Lucyna Bogacka,
a najwcześniej urodzonym
zawodnikiem Wiktor Parwanicki.
Dzięki sponsorom uhonorowano
również zawodników, którzy zajęli
miejsca 50, 100, 150, 200. Byli to Piotr
Gawron, Krzysztof Gostomczyk,
Jerzy Grabowicz, Aleksandra
Stasiak. Nagrody te ufundowali m.in.
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Specjalistycznego Olczewski
i Synowie, Katarzyna i Mieczysław
Zawada Restauracja „Jackowo”
w Jarosławcu, Stefan Kwiatkowski
O.W. Barka w Jarosławcu, Piotr
Żuchowski - Sołtys Jarosławca, Ewa
i Zygmunt Karwaccy Ośrodek „Arkadia”
w Jarosławcu, Adam Pruske Motylarnia

i Papugarnia w Jarosławcu.
Pierwszych trzech zawodników
w kategorii open kobiet i mężczyzn
otrzymało puchary Wójta Gminy
Postomino oraz nagrody finansowe,
ponadto zajmujący miejsca IV-X
otrzymali wartościowe nagrody
rzeczowe.
Obsługę sędziowską zawodów
zapewnili sędziowie Postomińskiego
Kolegium Sędziowskiego Lekkiej
Atletyki: Artur Struś, Cezary Pietrzyk,
Marek Domżałowicz i Krzysztof
Ugorski oraz wysokiej klasy sędziowie
z Białogardu. Trasę biegu przygotowali
pracownicy CKiS i GPK
w Postominie, a zabezpieczali
funkcjonariusze Straży Gminnej

z Postomina wraz ze strażakami PSP
w Sławnie i OSP z terenu gminy
Postomino. Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Sławnie oraz
funkcjonariusze Placówki Straży
Granicznej w Darłowie zadbali
o newralgiczne drogi w Jarosławcu.
Całość zabezpieczenia koordynował
Komendant Straży Gminnej
w Postominie Jarosław Kwiatek.
Obsługę medyczną sprawowali
ratownicy z grupy „BusMed". Pracę
w sekretariacie sprawnie
przeprowadzili pracownicy Urzędu
Gminy Postomino i Centrum Kultury
i Sportu w Postominie, natomiast
z mikrofonem nie rozstawał się znany
w całej Polsce speaker Roman Toboła.
Imprezę udało się przeprowadzić dzięki
ogromnemu wysiłkowi włożonemu
przez pracowników Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Postominie, którzy zadbali o stan
nawierzchni na całej trasie biegu.
Nieoceniony jest też wkład i pomoc
Elżbiety Safaryn – Dyrektora oraz
pracowników Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu, w tym pań kucharek,
które serwowały znakomitą grochówkę
oraz konserwatorów, którzy od
początku do końca byli w gotowości do
jakiejkolwiek pomocy. Tego dnia
pomagali nam również wielu
wolontariuszy. Wszystkim wam
serdecznie dziękujemy. Bez was
impreza ta nie mogłaby się odbyć.
A. Pawłowski

ź
ź
ź
ź

ź

ź

ź
ź

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź

ź

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
Ciastkarnia, Wytwórnia Lodów
„TAJA” - Roman Tama - Jarosławiec
Głos Koszaliński
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp z o. o. w Postominie
Gospodarstwo Agroturystyczne
u MARZENY - Rusinowo
Gospodarstwo Rolne - Joanna
i Zenon Lech - Wszędzień
Jackowo Jarosławiec – Katarzyna,
Mieczysław Zawada
KRÓL PLAZA SPA & WELLNESS Jarosławiec
LAMINOPOL Sp. z o. o. - Słupsk
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Sławno i Nadleśnictwo Ustka
Ministerstwo Sportu i Turystyki
w Warszawie
Motylarnia i Papugarnia –
Jarosławiec – Adam Pruske
OSHEE Kraków
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy
„RAFA” - Sylwia i Igor Kwiatkowscy
- Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny
„BARKA” - Ewelina i Stefan
Kwiatkowscy - Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny
„ARKA” - Stefan Kwiatkowski Jarosławiec
Park Wodny JAN w Darłówku
Piekarnia „JAKUBOWSCY” Wanda i Tadeusz Jakubowscy Sławno
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Specjalistycznego „OLSZEWSKI
I SYNOWIE” - Włodzimierz
Olszewski – Sławno
Radny Rady Gminy Postomino –
Zygmunt Karwacki
Sklep Sportowy „PUMA” - Krystyna
Grabowska - Sławno
Sołtys Sołectwa Jarosławiec - Piotr
Żuchowski
Strauss Cafe Poland Sp. z o. o.
Urząd Gminy Postomino
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
Usługi Ogólnobudowlane Wiesław
Głuszek – Stary Jarosław
Vestas-Polska Sp. z o.o.
Zakład Uboju i Przetwórstwa
Mięsnego SENDECKI - Maria
i Grzegorz Sendeccy - Bobrowiczki
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
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Siatkarze z UKS
Czarni Pieszcz wysoko!

20-lecie UKS
„CZARNI”
Pieszcz
UKS
UKS „CZARNI” PIESZCZ

W hali widowiskowo-sportowej
OSiR-u przy SP Nr 3 rozegrano
I I I Tu r n i e j P i ł k i S i a t k o w e j i m .
Stanisława Miszczaka. Turniej ma na
celu utrwalić pamięć o Stanisławie
Miszczaku, zmarłym na początku 2015
roku; sławieńskim przedsiębiorcy,
przyjacielu sławieńskiego środowiska

sportowego. W turnieju udział wzięły
drużyny ze Sławna, Koszalina i Ustki
oraz drużyna siatkarzy
z Uczniowskiego Klubu Sportowego
Czarni Pieszcz, która ulegając tylko
gospodarzom zajęła wysokie
2 miejsce. Serdecznie Gratulujemy!

W piątek 17 listopada br. na Sali
Wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbyła się uroczysta Gala z okazji
20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego
"CZARNI" Pieszcz. Na sali obecni byli aktualni
oraz byli działacze klubu, instruktorzy oraz
zawodnicy 5 sekcji, które prowadzone są przez
UKS. Zobaczyć można było wystawę zdjęć,
wystawę modeli jachtów oraz prezentację
multimedialną, która obudziła wspomnienia
wśród obecnych gości. W trakcie gali Artur
Struś, który pełni funkcję prezesa przez cały
okres istnienia klubu wraz z Markiem
Leśniewskim Wiceprezesem wręczyli
okolicznościowe statuetki osobom zasłużonym
dla klubu. Serdecznie gratulujemy wieloletniej
aktywnej działalności na rzecz sportu w gminie
Postomino jak również wielu ważnych osiągnięć
sportowych na wielu szczeblach. Poniżej
przedstawiamy "Historię Klubu w kilku słowach
Prezesa".

Otwarcie Sezonu morsów 2017-2018 w Jarosławcu
Morsowanie choć znane
i uprawiane od wieków, dopiero
w ostatnich latach stało się modnym
trendem aktywnego i ekstremalnego
spędzania wolnego czasu i ma szerokie
grono zwolenników. W niedzielę
12 listopada 2017 r. od rana do
Jarosławca zaczęły zjeżdżać się
zaprzyjaźnione morsowe kluby, by
wraz z miejscowym klubem morsów
„Wiking" Postomino otworzyć kolejny
sezon kąpielowy morsów 2017/2018.
Rozpalone ognisko, ciepła herbatka, co
nieco na ząb dla pokrzepienia sił,
melodie grane przez Pieńkowian
sprzyjały wspólnej integracji.
Morsową paradę prowadziła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta im.
Zbigniewa Galka w Postominie, a za nią
podążało 12 klubów morsów: Wiking
Postomino, Moczymorda Słupsk,
Korzybskie Rekiny, Posejdon Koszalin,
Sopel Białogard, Darłowscy
Twardziele, Szczecinecki Klub Morsów,

Błękitne Morsy Łebskie, O„KRA"
Drawsko, Klub Morsów Piła, Koczała
oraz Syrenka Ustka. Przy pomniku
jarosławieckiego rybaka wszystkie
kluby ustawiły się do wspólnego
zdjęcia, pokłoniły się, a następnie
kolorowy morsowy peleton z klubowymi
flagami podążył w kierunku plaży. Na
miejscu Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Postominie powitał wszystkie
kluby. Rozgrzewkę przeprowadziła
potencjalna Morświnka Marta
Wachholz – Pawłowska. Grupa około
150 morsów wskoczyła do
wzburzonego Bałtyku. Woda miała 5
stopni Celsjusza, natomiast
temperatura powietrza wynosiła
7 stopni. Wśród kąpiących się widziani
byli samorządowcy, Wicestarosta Jan
Krawczuk, Zastępca Burmistrza Miasta
Sławna Mieczysław Grabowski oraz
Zastępca Wójta Gminy Sławno Artur
Ciróg.

Podczas morsowej biesiady
uczestnicy oraz zaproszeni goście
posilili się przygotowanymi przez
organizatora potrawami, grochówką,
bigosikiem, kiełbaską i kaszanką z grilla
oraz małym co nie co - koszykowe
Wikingowych morsów. Podziękowania
za wspólną kąpiel wręczył dyrektor
CKiS Marek Leśniewski wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy
Postomino Danielem Pakosem.
Morświnki Beata i Joanna
przeprowadziły losowanie upominków,
natomiast morsowy sekretariat
sprawnie poprowadziły (jeszcze nie
morświnki) Danusia, Elwira i Karolina.

W sezonie kąpielowym
2017/2018 zaplanowanych jest 30
kąpieli na różnych akwenach, wśród
których są też kąpiele wyjazdowe do
zaprzyjaźnionych klubów. Kąpiel
otwarcia sezonu była 384 kąpielą od
początku powstania klubu. Cykliczne
kąpiele morsów podczas sezonu
zimowego (w każdą niedzielę) na stałe
wpisały się w Jarosławiecki krajobraz,
stając się jedną z atrakcji tej
miejscowości. Podziękowania dla
licznego grona sponsorów bez których
impreza nie miałaby takiego
charakteru.

grudzień 2017

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. A kiedy pojawia się kradnąc
ukochaną osobę, przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej
bezsilni”.

Magia grudniowej nocy

Moje wigilie

ziemia przykryta welonem
drzewa przyprószone szadzią
śnieżne gipiury okryły falochrony
oddech Neptuna grozi sztormami

magiczny grudniowy wieczór
przez wieki
przesłania śle wierzącym
i niewierzącym
zmieniają się stoły obrusy ucztujący
różni wiekiem zwyczajami

bezradni i bezdomni razem
czekają na znak
magicznej nocy grudniowej
z przyzwoleniem świętego Alberta
w chatach spokojnie i cicho
lata gniewu przekreślono
łamanym opłatkiem miłości
ojca i syna bez słów
zburzono lody nieporozumień
ludzka chciwość obłuda i pycha
stopniały na znak Dzieciątka
zrodzonego w lichej stajence
wypełnionej po brzegi miłością
Jadwiga Michalak

strona

Kondolencje

Kącik
poetycki

na saniach jadą Mikołaje
ciągną je na obłokach renifery
Gerda wciąż szuka swego Kaja
nie zmroziła jej królowa Śniegu
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„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami.”
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa
wsparcia i otuchy
Koleżance Halinie Wendzie
z powodu śmierci

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
dla Pani Doroty Bałukonis
Skarbnik Gminy Postomino
z powodu śmierci

Mamy

Składają
Dyrektor Marek Leśniewski
oraz pracownicy
Centrum Kultury i Sportu w Postominie

składają
Pracownicy Szkoły Podstawowej
im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

dziewczynka z braćmi rodzicami
siada do stołu z białym obrusem
znalazła betlejemską gwiazdę
gospodyni z uśmiechem łamie
pachnący sianem
opłatek dzieli się z rodziną
potrafi łączyć serca oczy ręce
niczego tam nie brakuje
magia świąt miłości i pojednania
zostawia ślad w pamięci dla
porównania
w innym czasowymiarze
Jadwiga Michalak

ojca.

Pani Dorocie Bałukonis
Skarbnikowi Gminy Postomino
z powodu śmierci

Wyrazy szczerego współczucia
Pani Dorocie Bałukonis
Skarbnikowi Gminy Postomino
z powodu śmierci

OJCA

OJCA

najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy
przekazuje Wójt Gminy Postomino
oraz pracownicy Urzędu Gminy

składa Przewodniczący oraz Radni
Rady Gminy Postomino

Halloween we Wszędzieniu

Niewinna...

Rocznica Państwa Białowąsów
Rocznica Państwa Białowąsów
50 lat spędzonych razem
jest dla nas- Waszych dzieci, wnuków, prawnukówpięknym obrazem; jak przez życiowe problemy,
trud codzienności, złe i dobre chwile,
pozostać nadal wiernym miłości.
Ze Złotych Godów cieszymy się z Wami
i byście w zdrowiu
Dębowych Godów dotrwali.
Krysiu, Ty śpiewaj ludowe piosenki,
Niech Kaziu dorzuci z akordeonu dźwięki.
Życzą Dzieci, Wnuki, Wnuczka i Prawnuki!

Halloween we Wszędzieniu to już stały punkt
kalendarza imprez. Jak co roku najpierw
wyżłobione dynie rozłożono we wsi wraz
z dekoracjami jesiennymi, a następnie zbierano
halloweenowe słodycze.
MLSZ

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

Poniedziałek

(gr. młodsza)
Break Dance
(gr. starsza)
(gr. młodsza)
Gitara klasyczna (gr. starsza)
(gr. młodsza)
Zajęcia Wokalne (gr. starsza)
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)

„Razem Lepiej”

Taneczny Aerobik
Kapela Ludowa

Pieńkowianie
Pieszczanki

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...

Zazdrość jak rdza w oku
Wije się i skrywa
Szamocze szarpie narody
Zazdrość jak zadra w oku
Puka i ściska
Sumienie krzyczy
Woła
wolności miłości
Lecz zazdrość uciska
Puka do oka
Wpycha się do ucha
Przylega do serca
Z czerwonego robi czarne
Z białego szare
Z radości smutek
Z szczęścia nieszczęście
Zazdrość niby taka mała niewinna dziecinna fraszka bagatela
A gdy ziarno zasieje żniw bliska
Wiec drogi przyjacielu istoto mądra roztropna
Strzeż oka swego i ucha a najbardziej serca
By zazdrość spłynęła jak deszcz po parasolu
Niech miły wiatr przewieje ją daleko
Byś szczęśliwy i wolny mógł być
A ten co chce niech słucha
Zazdrość jak rdza
Zazdrość jak kolec
Niech dręczy i meczy tych co w niej upodobanie mają…
A ja wolna i szczęśliwa idę drogą prawdy ku mym racją
Katarzyna Drewniak

Wtorek

Środa

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

Stowarzyszenie

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

19:00-20:00
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

14

Miesięcznik Gminy Postomino

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

grudzień 2017

strona

We Wszędzieniu
Staniewice
pon.-sob.: 5:30 - 21:00
nie.: 9:00 - 20:00
Cukier
1 kg

Kulinarne Piątki
na świetlicy we
Wszędzinie. Najpierw
wspólne przyrządzanie
a na końcu pyszne
konsumowanie.
MLSZ

1

99
przy
zakupie
min. 10 kg

Napój Caprio
2l
wszystkie
rodzaje

2

99

Zapraszamy do świetlicy we Wszędzieniu na zajęcia
z Zumby w każdy wtorek i czwartek od godz. 19.00.
Zapraszamy na dobrą zabawę i rekreację ruchową.

USŁUGI
I MOŻLIWOŚCI

Pieńkowo
6:00 - 21:00
9:00 - 20:00
Delma Extra
400-450 g

2

Mąka tortowa
Stoisław
1 kg

1

69

99
przy
zakupie
min. 10 kg

Filet a’la matias
1 kg

12

99

Ser żółty
Złoty Mazur
Mlekpol
1 kg

17

99

Ekstra promocja: Kapusta kiszona
wiaderko 5kg

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

9

99

Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo i Staniewice w dniach
od 07.12.2017 do 31.12.2017 lub do wyczerpania zapasów

Święto pieczonego ziemniaka i wspólne zabawy - w roli głównej
ziemniak - to coroczna frajda. W tym roku połączona z rajdem rowerowym.

DokumentyZastrzezone.pl
W Polsce jest ponad 37 milionów kart bankomatowych. Gdzie zadzwonisz, gdy stracisz swoją?
828 828 828 – wiele banków, jeden numer do zastrzegania kart. Zapamiętaj i zapisz.
System Związku Banków Polskich
chroni przed wyłudzeniami z użyciem
cudzej tożsamości. To ogólnopolska
baza milionów skradzionych
i zagubionych dokumentów.
Co robić w przypadku utraty
dokumentów?
Zastrzec je w banku - najłatwiej
w swoim. Jeżeli ktoś nie ma
rachunku powinien to zrobić
w dowolnym banku przyjmującym
zastrzeżenia od wszystkich (lista:
www.DokumentyZastrzezone.pl).
ź Zgłosić się do najbliższej jednostki
policji - tylko jeżeli dokumenty
zostały skradzione.
ź Zawiadomić gminę lub placówkę
konsularną - w celu wyrobienia
nowego dokumentu.
ź

Jak to działa?
Wystarczy zgłosić dokument
w jednym banku, aby dane

automatycznie przekazano do
Centralnej Bazy Danych, a następnie
rozesłano do wszystkich banków,
operatorów telefonii komórkowych oraz
tysięcy innych firm i instytucji
korzystających z Systemu DZ.
Dokumenty można zastrzegać nie tylko
osobiście. Większość banków
przyjmuje zgłoszenia telefonicznie (od
swoich klientów), a część wprowadziła
taką funkcję również do bankowości
elektronicznej.
Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się
zastrzeżonym dokumentem operacja
zostanie zablokowana, a do
wyjaśnienia sprawy wzywana jest
Policja.
Kiedy należy zastrzegać?
Tr z e b a t o z r o b i ć z a r ó w n o
w przypadku zgubienia, jak i utraty
dokumentu w wyniku kradzieży.
Niezależnie od przyczyny powinno się
zareagować możliwie jak najszybciej.

Jakie dokumenty?
Najważniejsze są: dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy, karta
pobytu.
Dlaczego należy zastrzegać?
Dziennie zdarza się kilkadziesiąt
prób posłużenia się cudzym lub
podrobionym dokumentem, np.:
wyłudzenia kredytów i pożyczek,
unikanie opłat, kradzieże
wyposażenia (wynajem mieszkań
i pokoi hotelowych),
ź kradzieże wynajętych samochodów
lub innych rzeczy,
ź zakładanie fikcyjnych firm
(przestępstwa kredytowe
i podatkowe).
ź
ź

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

Prawoskośnie
1. Dziura, jama
2. Narzędzie rzeźbiarza
3. Zwierzę koniowate
4. Biała chusta noszona przez
kobiety pod czepkiem
5. Rant, oszustwo
6. Pomost prowadzący w morze
7. Przedmiot będący czyjąś
własnością
8. Zwód, uskok
9. Nicień, pasożyt w jelicie
10. Po piątku
11. Raz, uderzenie
12. Pracuje w barze
13. Drzewo tropikalne dostarcza
balsamu
14. Skraj, krawędź
15. Wyrobisko górnicze
16. Okrągły obraz lub płaskorzeźba
17. Bieda, ubóstwo

18. Tworzy się na falach morskich
19. Liczba egzemplarzy jednego
wydawnictwa
20. Samodzielne, niekontrolowane
rozprzestrzenianie się ognia
21. Kończyna górna
22. Potocznie o dużym nosie
23. Bałagan, nieporządek
24. Rasa konia
Lewoskośnie
1. Pojazd dla oseska
2. Miejsce zamieszkania
3. Przełożony żydowskiej gminy
wyznaniowej
4. Młode bydła rzeźnego

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

5. Pierwszy człowiek na ziemi
6. Bywa też „gumowe”
7. Dyg, kryg
8. Starszy lokaj
9. Uprawa warzyw, kwiatów
10. Zabawka boksera i dziewczynki
11. Pieniądz papierowy
12. Potocznie o małym chłopcu
13. Ciasto z ubitej piany i białek
14. Ręczne narzędzie górnicze
15. Wiatr wiejący od morza
16. Zakręt
17. Z burtą i rufą
18. Brzydka sprawa kapusia
19. Matka chrzestna
20. Obozowisko pod gołym niebem
21. Obszar leżący na wysokości od 0
do 300 n.p.m.
22. Szata liturgiczna
oddano do druku dnia: 05.12.2017 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

Zespół Ludowy „Pieńkowianie” 19 listopada gościł w Debrznie.
Występ naszej Kapeli w trzech kategoriach: Zespół Śpiewaczy,
Kapela, Soliści. Zdobyliśmy 4 statuetki i dyplomy.
Był to ostatni występ w tym roku i z tej okazji życzymy wszystkim
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
„Pieńkowianie”

31

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 43
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca
grudnia 2017 r.
Do rozlosowania są trzy bony do
sklepu ABC Staniewice
Sponsorem nagród jest

STANIEWICE

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Sówka Marianna, Korlino
2. Skrzypczyk Krystyna, Postomino
3. Urbańska Marlena, Pałówko
Nagrody do odebrania (do końca
grudnia 2017 r.) w Urzędzie Gminy
Postomino, pokój nr 18 lub 23.
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Harmonogram wywozu odpadów
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PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo

od

8

odpady
zmieszane
pojemniki

y

agacji odp
segr
ad
ów

1
20

MIEJSCOWOŚCI

plastik
i
opakowania
wielomateriałowe

n

Grudzień 2017

m
te
s
sy

WTOREK
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: 6 i 20 grudzień.

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

II Turniej Ligi Bałtyckiej „Orlik 2012” „Korliński plac zabaw
- miejsce spotkań”

W sobotę 5 listopada 2017 r.
w Postominie (Sala Sportowa przy SP
w Postominie) odbył się II Turniej Ligi
Bałtyckiej „Orlik 2012” (grupa
Sławieńska). Organizatorem turnieju
był KS Wieża Postomino.
W rywalizacji udział wzięło 10 drużyn:
KS Arkadia Malechowo, LZS Błękitni
Stary Jarosław, UKS Niemica, UKS
Orlik I Darłowo, UKS Orlik II Darłowo,
UKS Sława Jedynka I Sławno, UKS
Sława Jedynka II Sławno, KS
Wiekowianka Wiekowo, UKS Wieża
Postomino, UKS Żukowo. Dryżyny
rozlosowano do dwóch 5-cio
drużynowych grup. Spotkania
sędziował Wiesław Moskwa.
Z uwagi na grę nieuprawnionej
zawodniczki, mecze z UKS Niemica
zostały zweryfikowane 3:0, na korzyść
ich przeciwników!
Dwa pierwsze zespoły
w grupach rozegrały mecze

półfinałowe. W pierwszym półfinale KS
Arkadia Malechowo, pokonała UKS
Orlik I Darłowo 4:3. W drugim półfinale,
UKS Żukowo – po remisie 1:1
w regulaminowym czasie – rzutami
karnymi 2:0, pokonał UKS Sława
Jedynka I Sławno.
A zatem w meczu o miejsce III-IV,
UKS Sława Jedynka I Sławno - po
remisie 0:0 w regulaminowym czasie
gry w rzutach karnych 4:3, pokonała
UKS Orlik I Darłowo.
W finale natomiast KS Arkada
Malechowo, pewnie pokonała UKS
Żukowo 3:1.
P o d o p i e c z n i Ta d e u s z a
Chylewskiego, grali w składzie:
Bartłomiej Podbereźny – Oskar
Cejnóg, Filip Drozd, Filip Giś, Jakub
Marko, Jakub Sazon, Kacper Socha,
Kacper Wielgosiński, Kacper
Zawadzki i Mateusz Żurowski.
Uwaga! W tej formule turnieju,
punkty przyznawane są systemem

(przy dziesięciu zespołach): 1 miejsce
– 10 pkt., 2 – 9 pkt. itd. W przypadku
dyskwalifikacji zespół kończy zawody
bez zdobyczy punktowych!
ź Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Kacper
Wielgosiński (KS Arkadia
Malechowo).
ź Najlepszym strzelcem –
Franciszek Sajko (UKS Orlik
I Darłowo).
ź Najlepszym bramkarzem –
Dominik Zięba (UKS Wieża
Postomino).
Dla najlepszych 3 zespołów
przygotowano Puchary oraz nagrody
rzeczowe, które ufundował Prezes KS
Wieża Postomino - Bogdan Szlawski.
Rodzice podopiecznych KS
Wieża Postomino, przygotowali
natomiast dla uczestników turnieju,
t r e n e r ó w i r o d z i c ó w, s ł o d k i
poczęstunek, kawę, herbatę, owoce
i dużo wody!
Zarząd KS Wieża Postomino
serdecznie dziękuje wszystkim
osobom zaangażowanym
w przygotowanie i przeprowadzenie
postomińskiej imprezy. Szczególne
podziękowanie kierują pod adresem
rodziców piłkarzy UKS Wieża
Postomino i Dyrektora Centrum
Kultury i Sportu w Postominie, za
przygotowanie i serwowanie
poczęstunku.

„Piłka nożna – gramy w nią wszyscy”
Dofinansowano ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego

Drużyna piłkarska „JANTAR”
Łącko-Korlino do czerwca 2017 roku
grała w „B” Klasie, a od sierpnia
awansem rozgrywała swoje mecze
w klasie wyższej „A”. Mecz
organizowany w Łącku w niedzielne
popołudnie był wielkim spotkaniem
towarzyskim, a także dobrym
momentem na integrację społeczną.

Mecz był to też dobry czas na
spędzenie wolnego czasu na świeżym
powietrzu w gronie bliskich
i znajomych. Bolączką drużyny był brak
strojów sportowych. Dzięki realizacji
projektu „PIŁKA NOŻNA – GRAMY
W NIĄ WSZYSCY” drużyna „JANTAR”
Łącko – Korlino uzyskała
dofinansowanie ze środków Urzędu

M a r s z a ł k o w s k i e g o
Zachodniopomorskiego w ramach
programu „Społecznik” na zakup 24
kompletów dresów piłkarskich.
W ramach wniosku drużyna piłkarska
dbała także o boisko i aranżację na
boisku.

„Korliński plac zabaw- miejsce
spotkań" to zadanie, którego głównym
celem było stworzenie miejsca
rekreacji i wypoczynku w miejscu
zepsutego i usuniętego już placu
zabaw. W ramach realizacji projektu
dokonano zakupu i montażu
elementów placu rekreacyjnego.
Zostały zakupione huśtawka, zestaw
zabawowy- wieża widokowa/ drabinka,
2 elementy siłowni zewnętrznej,
pojedynczy klomb do kwiatów.
Powstałe miejsce jest
zagospodarowane, ładnie wygląda
i doskonale komponuje się z całym
wizerunkiem szkoły i wsi.

Uroczystego otwarcia placu
rekreacyjnego w październiku br.
dokonała Pani Grażyna Kozard y r e k t o r s z k o ł y, p r e z e s i
stowarzyszenia Pan Paweł Sadowski
oraz Pani Maria Lech- Szajner, a także
Pani Aleksandra Kurek- zastępca
Wójta Gminy Postomino.
Projekt został częściowo
sfinansowany ze środków własnych
stowarzyszenia, a także uzyskał
dofinansowanie w ramach „Działaj
Lokalnie” oraz ze środków programu
współpracy gminy Postomino
z organizacjami pozarządowymi.

