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Dofinansowanie
dla organizacji pozarządowych

Wójt Janusz Bojkowski wraz ze
skarbnikiem Dorotą Bałukonis
podpisali umowy na wsparcie przez
Gminę Postomino zadań publicznych
w zakresie upowszechniania działań
kulturalnych i sportowych.
W zakresie kultury dwa
stowarzyszenia uzyskały wsparcie
finansowe na realizację swoich
pomysłów na rzecz lokalnej
społeczności. Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem Lepiej” na
realizację zadania publicznego pn.:
„Multi kulti z Razem lepiej” uzyskało
13 700zł dofinansowania. Organizacja
zaplanowała m.in. organizację zajęć
kulturalno- uspołeczniających,

organizację festynu „ZochyGospochy, wycieczkę do Gdańska
oraz otwarcie kawiarenki senioralnej
we Wszedzieniu.
Natomiast Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek,
Królewo „Razem” w Korlinie uzyskało
10 000 zł dofinansowania, a w ramach
zadania publicznego „Korlino kulturą
stoi” będzie realizowało m. in.:
prezentacje artystyczne dla lokalnej
społeczności, wyjazdy kulturalne,
warsztaty integracyjne, obchody 100lecia niepodległości, powstanie
publikacja dotycząca 10-lecia
funkcjonowania szkoły społecznej.

Kluby sportowe łącznie uzyskały
dofinansowanie w wysokości 180 000
złotych, z przeznaczeniem na
„Prowadzenie i organizację sekcji piłki
nożnej młodzików, juniorów i seniorów
w miejscowości Postomino”- Klub
Sportowy „Wieża” oraz UKS „Czarni”
na „Prowadzenie i organizację: sekcji
modelarstwa, sekcji piłki siatkowej,
sekcji lekkiej atletyki i gier
zespołowych, sekcji piłki nożnej
w miejscowości Pieszcz oraz sekcji
tenisa stołowego w miejscowości
Postomino i Pieszcz.”
Organizacjom życzymy
powodzenia w realizacji zadań.

Dzień Kobiet 2018
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Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom
życzymy
zdrowia, dużo radości
i szczęśliwej przyszłości.
Wszystko co piękne i wymarzone,
w Dniu Święta Kobiet niech będzie spełnione

marca

Przewodniczący
Rady Gminy Postomino
Daniel Pakos
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Będzie nowa droga

Dnia 13 lutego 2018r. została
podpisała umowa z firmą STRABAG
Sp. z o.o. na realizację zadania
inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Staniewice-Wilkowice” oraz „Budowa
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Staniewice”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
wynosi 8.659.693,54 zł.
Zakres robót obejmuje
kompleksową przebudowę drogi
gminnej na odcinku WilkowiceStaniewice wraz z budową nowych
chodników, zjazdów oraz budową sieci
kanalizacji deszczowej odwadniającej
przebudowaną drogę w miejscowości
Staniewice i Wilkowice.
Ponadto w miejscowości
Staniewice zostanie wybudowany

odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Jest
to pierwszy etap budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Staniewice,
który zostanie zrealizowany na odcinku
przebudowywanej drogi.
Zgodnie z postanowieniami
podpisanej umowy zakończenie robót
budowlanych planowane jest do dnia 31
października 2018r.
Na realizację zadania
inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Staniewice-Wilkowice” Gmina
Postomino uzyskała dofinansowanie
w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 w kwocie 3 000 000 zł.

11 marca - Dzień Sołtysa

SOŁTYS
Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom z terenu naszej gminy składamy
serdeczne życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pełnionej
funkcji, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz realizacji pomysłów
w pracy na rzecz rozwoju swoich sołectw. Dobrej współpracy, a także optymizmu
i siły na każdy dzień.
Jednocześnie pragniemy podziękować za trudy codziennej pracy na rzecz
lokalnej społeczności, życzymy by jej efekty były jak najlepsze.
Przewodniczący Rady Gminy Postomino
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na nadzwyczajnej XL Sesji Rady
Gminy w dniu 5 lutego 2018 r. radni
uchwalili zmianę Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Postomino na lata
2016 – 2025 polegającą na
zaktualizowaniu zakresu zadania
inwestycyjnego o które zamierza się
złożyć wniosek o dofinansowanie.
Na XLI Sesji Rady Gminy w dniu
7 l u t e g o 2 0 1 8 r. r a d n i p o d j ę l i
następujące uchwały:
1) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat Uchwała
dotyczy wydzierżawianie
nieruchomości w drodze
bezprzetargowej, dla których
dotychczasowi dzierżawcy
wystąpili z wnioskami
o przedłużenie umowy, tj: części
działki nr 507 o pow. 070 ha oraz
działki nr 416 o pow. 0,4455 ha
w m. Pieńkówko, części działki nr
533/13 o pow. 1,0 m2
w Staniewicach oraz działki nr 70
o p o w. 1 m 2 w P i e ń k o w i e .
Natomiast działka nr 662/12
p o w. 3 0 m 2 w J a r o s ł a w c u
wykorzystana zostanie na

poprawienie warunków
zagospodarowania działki
sąsiedniej.
2) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat. Uchwała
dotyczy wydzierżawienia w drodze
bezprzetargowej
sali
wielofunkcyjnej w Postominie
przez Centrum Kultury i Sportu
w Postominie w celu skutecznego
zarządzania
mieniem
komunalnym.
3) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat. Uchwała
dotyczy wydzierżawienia w drodze
przetargu nieograniczonego
działki nr 143/4 o pow. 1,5017 ha
w m. Pałowo.
4) w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie
darowizny
nieruchomości. Uchwała dotyczy
przekazania na własność w drodze
darowizny na rzecz Województwa
Zachodniopomorskiego działek nr
128/1 o pow. 0,0103 ha i nr 130/1
o pow. 0,0094 ha w Pieńkowie,

które są zajęte pod pas drogi
wojewódzkiej nr 203.

najemy posiadającego umowę
najmu na czas nieokreślony.

5) w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości lokalowej – dotyczy

6) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XXXIX/389/17 Rady Gminy
Postomino w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady
komunalne w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości –
w dotychczasowej uchwale
wykreślono bądź zmieniono zapisy
kwestionowane przez organ
nadzoru.

§
sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego w budynku na dz. nr
183/1 w Staniewicach na rzecz

7) w sprawie nawiązania współpracy
Gminy Postomino z Gminą Miasto
Sławno w zakresie spraw
dotyczących polityki społecznej,
edukacji publicznej oraz polityki
prorodzinnej i senioralnej. Uchwałą
usankcjonowano dotychczasową
współpracę z Miastem Sławno
polegającą na prowadzeniu punktu
ZUS obsługującego mieszkańców
naszej gminy.

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”)
8) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok –
zwiększono dochody gminy
o kwotę 3.376.708,00 zł,
zwiększono wydatki o kwotę
4.982.091,00 zł, zwiększono
przychody budżetu o kwotę
1.605.383,00 zł.
9) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – zapisy WPF
dostosowano do zmian w budżecie
gminy.

Jubileusz 50-lecia państwa Kurek
XXIII Sportowy
Turniej Miast i Gmin

14.11.2017r. w Warszawie odbyło
się podsumowanie XXIII Sportowego
Turnieju Miast i Gmin. Mottem
przewodnim tegorocznej XXIII edycji
STMiG rozgrywanej w ramach
IX Tygodnia Sportu Dla Wszystkich
było hasło: „Pamiętajmy o seniorach”.
Gmina Postomino sklasyfikowana
została w Grupie II tj. od 5 do 7,5 tys.
mieszkańców. W biuletynie „ Sport Dla
Wszystkich” Centralna Komisja

Turniejowa opublikowała wyniki
i w klasyfikacji generalnej Gmina
Postomino zdobywając największą
ilość punktów. Spośród 30 gmin
zajęliśmy I miejsce.
Wyniki rywalizacji oraz wszystkie
informacje znajdują się na stronie
www.federacja.com.pl

Zofia i Eugeniusz Kurek są
małżeństwem od 25 listopada 1967
roku. Z okazji jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego Państwo Kurek
zostali uhonorowani medalami
nadanymi przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polski za długoletnie
pożycie małżeńskie. Medale jubilatom
wręczył Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski podczas
uroczystości przygotowanej
w tutejszym urzędzie. Państwo Kurek
od kilku lat mieszkają w Roninie,
jednak początkowo przez niemal całe
życie związani byli z Chudaczewem.
Pan Eugeniusz urodził się
w Gorzejowej, (dawne województwo
tarnowskie), natomiast Pani Zofia

pochodzi z Mazur, spod iławskiej
miejscowości Gałdowo. Oboje
przeprowadzili się na teren Gminy
Postomino, a los połączył Państwa
Kurek w Chudaczewie, gdzie Pan
Eugeniusz spędzał czas wolny
podczas tzw. przepustki wojskowej.
Pan Eugeniusz posiada tytuł
czeladniczy w zakresie prac
budowalnych, dzięki czemu przez lata
mógł prowadzić własną działalność
gospodarczą w zakresie budownictwa
ogólnego, pracując na zlecenie
prywatnych osób. Pani Zofia
prowadziła gospodarstwo domowe
i wychowywała synów. Państwo Kurek
mają trzech synów, sześcioro wnucząt
i dwoje prawnucząt.
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Kto powinien sprzątać, odśnieżać chodnik
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) nakłada
na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystość i porządku na swoich nieruchomościach. Obowiązki
właścicieli nieruchomości związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają także poza teren ich posesji.
Właściciele nieruchomości
zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4
ww. ustawy są zobowiązani do
utrzymania czystości i porządku przez
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż ich
nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości. Obowiązek
ten dotyczy właścicieli wszystkich

nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
Co nam grozi w przypadku
nieodśnieżenia chodnika ?
Tę kwestię reguluje art. 10 ust. 2
ww. ustawy, który stanowi, że kto nie
wykonuje obowiązków określonych
w art. 5 ust. 1 ustawy podlega karze
g r z y w n y. P r a w o w y k r o c z e ń
przewiduje wymiar grzywny
w wysokości od 20 zł do 5.000 zł.

nieruchomości bez względu na ich
przeznaczenie i sposób użytkowania.
Zatem bez znaczenia jest, czy działka
granicząca z chodnikiem jest
zabudowana czy nie, czy właściciel
mieszka na posesji czy nie oraz czy
nieruchomość ma charakter
mieszkalny lub inny.
Przez właścicieli nieruchomości
należy więc rozumieć także
współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające

Aktualności inwestycyjne
Realizacja jednej
z najważniejszych inwestycji
drogowych w gminie Postomino stała
się faktem - w dniu 13.02.2018 r.
została podpisana umowa na
realizację zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Staniewice – Wilkowice” oraz
realizację pierwszego etapu zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Staniewice”.
Wykonawcą robót jest firma
STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą
w Pruszkowie. Łączna wartość robót
wynosi 8 659 693,54 zł. Zakres robót
obejmuje kompleksową przebudowę
drogi gminnej na odcinku WilkowiceStaniewice wraz z budową nowych
chodników, zjazdów oraz budową
sieci kanalizacji deszczowej
odwadniającej przebudowaną drogę
w miejscowości Staniewice
i Wilkowice.
Dodatkowo w miejscowości
Staniewice zostanie wybudowany
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.
Jest to pierwszy etap budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Staniewice,

który zostanie zrealizowany na
odcinku przebudowywanej drogi. Na
realizację zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Przebudowa drogi
gminnej na odcinku StaniewiceWilkowice” Gmina Postomino
uzyskała dofinansowanie w ramach
Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019 w kwocie trzech
milionów złotych. Zgodnie
z postanowieniami podpisanej umowy
zakończenie robót budowlanych
planowane jest do dnia 31
października 2018 r.
W miejscowości Nacmierz nadal
trwają prace przy budowie budynku
C e n t r u m Tu r y s t y k i W i e j s k i e j .
Wykonawca realizuje roboty
wykończeniowe wewnątrz budynku
oraz przystąpił do budowy boiska
wielofunkcyjnego w ramach
wykonania zagospodarowania terenu.
W dalszym ciągu trwają prace
przy budowie kanalizacji sanitarnej
w m. Górsko. Ponadto trwają roboty
budowlane przy realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Złakowo”.

Pomimo niekorzystnych warunków
atmosferycznych tempo i postęp prac
nie stanowią zagrożenia dla terminu
zakończenia robót.
Jednocześnie dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu przez
GPK Sp. z o.o. w Postominie
realizowane są roboty budowlane przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Marszewo.
Na finiszu jest również
postępowanie udzielenia zamówienia
publicznego na zadanie inwestycyjne
pn.: „Termomodernizacja budynków

szkolnych w miejscowościach
Postomin, Pieszcz, Staniewice,
Jarosławiec, Korlino” Na realizację
przedmiotowego zadania Gmina
Postomino uzyskała dofinansowanie
w kwocie 6 681 678,74 zł. Zakres prac
termomodernizacyjnych obejmuje
wykonanie docieplenia ścian
i dachów, wykonanie nowej instalacji
co, wykonanie nowej instalacji
wentylacyjnej, instalacji elektrycznej
oświetleniowej oraz montaż paneli
fotowoltaicznych.

Informacja dot. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji
Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.
1566 ze zm.), wprowadzająca szereg
zmian w dotychczasowym systemie
gospodarowania wodami w Polsce,
w tym nakładająca na Wójta Gminy
nowy obowiązek związany
z poborem opłat za usługi wodne.
Prawo wodne wprowadza
obowiązek dokonywania opłat za
zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej. Podstawą prawną opłaty
jest art. 269 ustawy Prawo wodne,
zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za
usługi wodne za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej na skutek
wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót
lub obiektów budowlanych trwale
związanych z gruntem, mających
wpływ na zmniejszenie tej retencji
przez wyłączenie więcej niż 70%
powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej na
obszarach nieujętych w systemy
kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
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Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy
Prawo wodne, wysokość opłaty za ww.
usługę wodną zależy odpowiednio od
wielkości powierzchni uszczelnionej,
rozumianej jako powierzchnia
zabudowana wyłączona z powierzchni
biologicznie czynnej oraz
zastosowania kompensacji
retencyjnej. Sposób obliczania opłaty
za tę usługę wodną reguluje art. 272
ust. 8 ww. ustawy wskazując, że
wysokość opłaty ustala się jako iloczyn
jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m2 wielkości utraconej powierzchni
biologicznie czynnej oraz czasu
wyrażonego w latach.
Władający nieruchomością
o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy
zabudowali swoją działkę w co
najmniej 70%, zobowiązani są do
przedstawienia danych dotyczących
wielkości utraconej powierzchni
biologicznie czynnej Wójtowi Gminy
Postomino w terminie do 15 marca
2018 r. dostarczając wypełnione
stosowne oświadczenie w zakresie
punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający
składają oświadczenie wypełniając

pkt 1. Oświadczenie należy złożyć
w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy w Postominie lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Gminy
w Postominie, Postomino 30, 76- 113
Postomino.
Rozpoznanie skali nałożonego
obowiązku wymaga przeprowadzenia
analiz przestrzennych, rozwiązania
wątpliwości prawnych, wykonania
zestawień osób zobowiązanych,
sporządzenia i wysyłki do nich
informacji o opłacie. Przewiduje się, że
osoby zobowiązane do opłat zostaną
powiadomione do końca I kwartału br.
W przypadku dużej ilości osób
zobowiązanych, wielu wątpliwości
interpretacyjnych i konieczności
przeprowadzenia zmian
reorganizacyjnych w Urzędzie Gminy,
termin przekazania informacji może
ulec zmianie.
Oświadczenie dostępne jest na
stronie internetowej BIP Gminy
Postomino, a także w formie
papierowej w punkcie Obsługi
Interesanta Urzędu Gminy
w Postominie.

Jednostkowe stawki opłat za
usługi wodne za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi
wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do
retencjonowania wody z powierzchni
uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do
retencjonowania wody z powierzchni
uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego
z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2
na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu
rocznego z obszarów uszczelnionych
trwale związanych z gruntem –
0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu
rocznego z powierzchni
uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Kalendarium
marzec

2018
Gdy w marcu deszcz pada,
wtedy rolnik biada,
gdy słońce jaśnieje,
to rolnik się śmieje.
Czasem marzec tak się podsadzi,
że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
Suchy marzec, mokry maj,
będzie żytko jako gaj.
1 marca (Czwartek)
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Światowy Dzień Świadomości
Autoagresji, Międzynarodowy Dzień
Walki Przeciw Zbrojeniom Atomowym,
2 marca (Piątek)
Międzynarodowy
Dzień Obrony Cywilnej
3 marca (Sobota)
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 marca (Poniedziałek)
Dzień Teściowej
8 marca (Czwartek)
Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca (Sobota)
Dzień Mężczyzn
12 marca (Poniedziałek)
Światowy Dzień Drzemki w Pracy
14 marca (Środa)
Światowy Dzień Liczby Pi
15 marca (Czwartek)
Międzynarodowy
Dzień (Praw) Konsumenta
19 marca (Poniedziałek)
Uroczystość św. Józefa
20 marca (Wtorek)
Początek astronomicznej wiosny,
Światowy Dzień Inwalidów
i Ludzi Niepełnosprawnych
21 marca (Środa)
Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową,
Międzynarodowy Dzień Poezji
22 marca (Czwartek)
Dzień Ochrony Bałtyku,
Światowy Dzień Wody
23 marca (Piątek)
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
Międzynarodowy Dzień Meteorologii
24 marca (Sobota)
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25 marca (Niedziela)
Zmiana czasu z zimowego na letni,
Niedziela Palmowa
26 marca (Poniedziałek)
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
27 marca (Wtorek)
Międzynarodowy Dzień Teatru
29 marca (Czwartek)
Wielki Czwartek
30 marca (Piątek)
Wielki Piątek
31 marca (Sobota)
Wielka Sobota
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Informacja w sprawie
gospodarowania odpadami komunalnymi
dla właścicieli działek rekreacyjno-wypoczynkowych położonych
na terenie gminy Postomino
Niniejszym informujemy, że
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy
Postomino podjęła decyzję
o włączeniu nieruchomości
niezamieszkałych, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych
jedynie przez część roku na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, do
gminnego Systemu Gospodarki
Odpadami. Oznacza to, że począwszy
od 2018 r. Gmina organizowała będzie
zbieranie i odbiór odpadów z tych
nieruchomości, a właściciele
wspomnianych nieruchomości,
w zamian za odbiór odpadów, od
1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do
wniesienia ryczałtowej opłaty za
odbiór odpadów.
Opłata za zbieranie i odbiór
odpadów w sposób selektywny wynosi
65,00 zł rocznie, natomiast jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny opłata ta wynosi
130,00 zł rocznie. W przypadku, gdy
na jednej nieruchomości znajduje się
kilka domków letniskowych lub innych
nieruchomości (obiektów)
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, opłatę
stanowi iloczyn ilości domków
letniskowych lub innych obiektów oraz
stawki opłaty wymienionej wyżej.
W ramach opłaty będzie można
oddawać przez cały rok, bez limitu
odpady pochodzące z tych

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

marzec 2018

strona

nieruchomości zgodnie
z harmonogramem. Właściciele
nieruchomości, o których mowa wyżej,
zobowiązani są wyposażyć swoje
nieruchomości w pojemniki służące do
gromadzenia odpadów, zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Postomino”.
Harmonogram odbioru odpadów
opracowany zostanie po wyłonieniu
w drodze przetargu firmy, która
świadczyć będzie usługi w zakresie
zbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych.
Wysokość opłaty ryczałtowej
ustalana jest na podstawie składanej
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Opłata ta jest płatna bez
dodatkowego wezwania w terminie do
dnia 31 maja każdego roku na konto

Gminy Postomino nr konta w BS Ustka
34 9315 0004 0021 2012 2000 0010.
W związku z powyższym
informujemy o obowiązku
wypowiedzenia dotychczasowej
umowy na odbiór odpadów oraz
złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 marca 2018 r.
Deklarację należy złożyć w Punkcie
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
w Postominie lub przesłać pocztą
na adres: Urząd Gminy
w Postominie, Postomino 30, 76113 Postomino.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr telefonu: 59 846 44 67
lub przesyłając zapytanie na adres email: nieruchomosci@postomino.pl

Informacja dla hodowców świń
W dniu 13 lutego 2018 r.
w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej pod pozycją 360 ukazało się
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r.
zmieniające Rozporządzenie
w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń.
Rozporządzenie wprowadza
z dniem 27 lutego 2018 r. dość
restrykcyjne środki związane
z utrzymaniem świń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, poza

obszarem ochronnym, obszarem
objętym ograniczeniami oraz
obszarem zagrożenia, czyli również
na terytorium naszego powiatu.
Za nieprzestrzeganie nakazów
i zakazów określonych
w przedmiotowym Rozporządzeniu
grożą kary określone w ustawie
o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855
oraz z 2018 r. poz.50).
Treść rozporządzenia została
dostarczona do sołtysów wsi.

Czy ta praca jest dla Ciebie?
Wójt Gminy Postomino ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do
spraw gospodarki odpadami w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Postominie
Oferty wraz z dokumentami należy złożyć
w Urzędzie Gminy w Postominie w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw gospodarki
odpadami”, w terminie do dnia 2 marca 2018 roku.
Więcej szczegółów na stronie BIP Postomino pod
adresem http://postomino.bip.net.pl/?c=207

Informacja dotycząca
utrzymania urządzeń
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. 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.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz.
1566) do urządzeń melioracji wodnych
zalicza m.in.: rowy, drenowania,
rurociągi, stacje pomp służące
wyłącznie do celów rolniczych. Ustawa
ta definiuje rów jako sztuczne koryto
prowadzące wodę w sposób ciągły lub
okresowy, o szerokości dna mniejszej
niż 1,5 m przy ujściu.
Wykonywanie urządzeń
melioracji wodnych należy do
właścicieli gruntów.
Zgodnie z art. 205 ww. ustawy
Prawo wodne utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych należy do
zainteresowanych właścicieli gruntów,
czyli właścicieli gruntów, na które
urządzenia melioracyjne wywierają
korzystny wpływ, tj. posiadaczy
odnoszących korzyści z istnienia tych
urządzeń jak np. polepszenie
z d o l n o ś c i p r o d u k c y j n e j g l e b y,
ułatwienie jej uprawy czy ochrona
przed powodziami, a jeżeli urządzenia
te są objęte działalnością spółki wodnej
– do tej spółki. Jeżeli obowiązek,
o którym mowa wyżej, nie jest
wykonywany, właściwy organ Wód
Polskich ustala, w drodze decyzji,
proporcjonalnie do odnoszonych
korzyści przez właścicieli gruntów,
szczegółowe zakresy i terminy jego
wykonania.
Wody Polskie to nowy podmiot,
który pojawił się z dniem 1 stycznia
2018 r. wraz z wejściem w życie ustawy
z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
W skład Wód Polskich wchodzą
następujące jednostki organizacyjne
obejmujące swoim działaniem teren
gminy Postomino:
1. Regionalny Zarząd

G o s p o d a r k i Wo d n e j , u l . Ta m a
Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin,
tel. 91 44 11 200
2) Zarząd Zlewni Koszalin ul.
Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin, tel.
515 053 460
3) Nadzór Wodny ul.
Cieszkowskiego 4a, 760-100 Sławno,
tel. 59 810 32 34
Podsumowując: 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.
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).
Rowy znajdujące się w pasach
drogowych są utrzymywane przez
zarządcę drogi, służą do odwodnienia
drogi i nie mogą być wykorzystywane
jako odbiornik wód opadowych
z nieruchomości sąsiednich.
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Ach cóż to był za bal… w Łącku
i dziadków.
To wspaniałe wydarzenie
integruje ze sobą nie tylko pokolenia
domowników, ale także mieszkańców
naszych miejscowości. Zabawa była
przeplatana licznymi grami
i konkursami dla wszystkich dzieci.
Najważniejsze było to, że każde
dziecko było zwycięzcą, ponieważ
wszystkie konkursy i konkurencje były
nagradzane. Zwieńczeniem tych
beztroskich zabaw było przybycie
Świętego Mikołaja, który widząc

W dniu 27.01.2018r. na sali
wiejskiej w Łącku miał miejsce
w s p a n i a ł y b a l k a r n a w a ł o w y.
Wyczekiwana „choinka” dla
najmłodszych mieszkańców
zaprzyjaźnionych ze sobą
miejscowości: Korlina, Łężka,
Jezierzan i Łącka. Liderzy tych
miejscowości postanowili zaprosić do
współpracy mieszkańców w stworzeniu
tak wspaniałej zabawy. Przez wiele dni

przeszło 80-cioro dzieci bardzo się
ucieszył, po czym obdarował każde
dziecko paczką ze słodyczami.
Wszystko to zawdzięczamy
dobrej woli Urzędu Gminy
w Postominie, Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, Emilowi
Gawlikowskiemu, Zbigniewowi
Kaczmarkowi, Jerzemu Jóźwickiemu,
Krysi Leszczyńskiej, Helence
Żukowskiej, Pawłowi Sadowskiemu,

przygotowywały się niemalże
wszystkie pokolenia w domach,
w których są dzieci. Nie da się ukryć, że
atmosferę zbliżającego się balu czuć
było już dużo wcześniej w rozmowach
dzieci i ich opiekunów. Cała sala była
fantazyjnym przeniesieniem świata
bajek i baśni, bo niemalże każde
dziecko było przebrane w uroczy strój,
który dużo wcześniej przygotowywali
rodzice pod czujnym okiem babć

Arkowi Beltowi z żoną, Zachariaszowi,
Władysławowi Wrzesień oraz
wszystkim, którzy w każdy sposób
przyczynili się do tego, aby radośnie
spędzić ze sobą i swoimi pociechami
wolny czas.
Sołtys wsi Łącko
Władysław Wrzesień

Karnawał dla dzieci z Tynia
Pełna tańca , gier i zabaw
integracyjna zabawa karnawałowa dla
dzieci z Tynia odbyła się na sali
wielofunkcyjnej w Postominie.
Zarówno na wzorowych
maluchów, jak i nieco bardziej
niesfornych czekło wiele
niespodzianek. Sądząc po

uśmiechniętych buziach dzieciaków,
zabawa bardzo im się podobała
i z niecierpliwością będą czekać na
następną.
Serdeczne podziękowania za
wsparcie naszej imprezy dla Pana
Bogdana Szlawskiego Prezesa
Gminnego Przedsiębiorstwa

Bal karnawałowy
w Pałówku

27 stycznia w świetlicy wiejskiej
w Pałówku zgromadziły się dzieci,
którym towarzyszyli rodzice oraz
babcie i dziadkowie, aby bawić się na
zabawie choinkowej połączonej
z Dniem Babci i Dziadka. Zabawa
rozpoczęła się o godz. 16:00 i była
przeplatana różnymi konkursami.

Główną atrakcją było przybycie Św.
Mikołaja, który obdarował dzieci
słodkimi upominkami.
Na stołach nie zabrakło słodkiego
poczęstunku przygotowanego przez
rodziców.

Komunalnego, Gabrieli i Adama
Pruske Sklep ABC Pieńkowo –
Staniewice i Dyrektora Centrum
Kultury i Sportu w Postominie Marka
Leśniewskiego za udostępnienie sali
wielofunkcyjnej.

Karnawałowo w Staniewicach

Sołtys, Rada Sołecka i Świetlica
Środowiskowa „Razem lepiej” byli
organizatorami zabawy karnawałowej
w ostatnim dniu ferii w Staniewicach.
Zabawy i konkursy prowadziła
Teresa Rysztak wspólnie z radną
Emilią Foryś oraz sołtysową –
Bronisławą Siwiuk, a oprawę
muzyczną zapewnił Przemek Wal.
Dzieci – wspólnie z rodzicami –
wystąpiły w zbiorowej inscenizacji
„Czerwonego kapturka”, przebierając
się w kolorowe akcesoria. Wiele
konkursów zręcznościowych oraz

wspólne pląsy harcerskie były okazją,
by zdobywać nagrody i cieszyć się
spotkaniem rówieśników. Dużo
pozytywnych emocji (starszych
i młodszych) przyniosła zabawa
„Wyrzuć z siebie złość”. I chociaż za
oknem kropił deszcz i zacinał wiatr
w świetlicy wiejskiej latały śnieżne
kule. Finałowym tańcem,
spontanicznym, ale przy bardzo
pojętnych uczestnikach, był dostojny
polonez z czterema figurami.
Wprawdzie Mikołaj paczek nie
przyniósł, ale Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zapewniła wiele nagród
i słodyczy dla wszystkich uczestników
zabawy w ramach realizacji programu
profilaktycznego.
W imieniu organizatorów
składamy serdeczne podziękowanie
tym Wszystkim, którzy byli i się bawili
oraz tym, którzy pracowali przy
organizacji spotkania pokoleniowego
w Staniewicach.
(ryt.)
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Konkurs dla rolników

Rolniku, od 2018 roku wniosek
o przyznanie płatności
tylko przez internet
W 2018 roku uległy zmianie
podstawowe zasady dotyczące
sposobu składania wniosku
o przyznanie płatności. Jest to
związane z rozporządzeniem KE
z 2014 r. (które nakazuje krajom
członkowskim wdrożenie tzw.
geoprzestrzennego formularza
wniosku.
Wnioski składane będą w formie
elektronicznej za pośrednictwem
nowej aplikacji eWniosekPIus,
dostępnej od 15 marca 2018 r. na
stronie: www.arimr.gov.pl
W 2018 roku w przypadku, gdy
dane z wniosku i załączników do
wniosku o przyznanie płatności na rok
2017 nie uległy zmianie, można
zamiast Wniosku o przyznanie
płatności na rok 2018 złożyć
Oświadczenie potwierdzające brak
zmian w 2018 roku w odniesieniu do
wniosku o przyznanie płatności
złożonego w roku 2017.

Informujemy, że Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego Oddział
R/egionalny w Koszalinie rozpoczęła
XVI edycję Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne. Celem Konkursu jest promocja
zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym. Udział
w Konkursie mogą brać zarówno duże,
jak i małe gospodarstwa rolne.
Nagrodą główną jest CIĄGNIK
ROLNICZY.
W konkursie:
ź mogą brać udział osoby pełnoletnie
prowadzące produkcyjną
działalność rolniczą, ubezpieczone
w KRUS (przynajmniej jeden
z właścicieli);
ź nie mogą uczestniczyć
gospodarstwa, które już zdobyły
miano najbezpieczniejszego
gospodarstwa kraju;

nie mogą uczestniczyć zdobywcy II
i III miejsca finały krajowego przez
okres 5 lat;
ź nie mogą brać udziału
gospodarstwa sklasyfikowane
w etapach regionalnych
i wojewódzkich na miejscach I - III –
przez okres 2 lat.
Warunkiem udziału w Konkursie
jest dokonanie zgłoszenia na
specjalnym formularzu (dostępny
w Oddziale Regionalnym KRUS
w Koszalinie, w podległych
Placówkach Terenowych, na stronie
internetowej www.krus.gov.pl).
Wypełniony i podpisany
formularz należy złożyć w Oddziale
Regionalnym KRUS w Koszalinie lub
w podległych Placówkach Terenowych
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 marca 2018 r.
Zachęcamy do wzięcia udziału!
ź

Szkolenie dla rolników

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sławnie
z/ś w Darłowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Darłowie zaprasza na szkolenie na temat:

„Płatności bezpośrednie 2018"
"e - wniosek”
Zapobieganie i zwalczanie ASF i ptasiej grypy
Szkolenie odbędzie się 05.03.2018 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy
w Postominie.

Oświadczenie może złożyć
jedynie rolnik, który we wniosku
o przyznanie płatności na rok 2017
deklarował powierzchnię gruntów
ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się
wyłącznie o:
ź jednolitą płatność obszarową,
płatność za zazielenienie,
płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni uprawy
chmielu, płatność do owiec,
płatność do kóz, płatność
niezwiązaną do tytoniu,
ź płatności dla obszarów

z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi
ograniczeniami (płatność ONW)
(PROW 2014-2020),
ź wypłatę pomocy na zalesianie
(PROW 2007-2013),
ź premię pielęgnacyjną i premię
zalesieniową (PROW 2014-2020).
Terminy:
15 lutego do 14 marca 2018 roku możliwość złożenia
Oświadczenia,
ź 15 marca do 15 maja 2018 roku
rozpoczęcie kampanii
przyjmowania wniosków za
pośrednictwem aplikacji
eWniosekPIus.
ź

eWniosekPIus to:
możliwość deklarowania
poszczególnych upraw,
ź pomocne wskazówki,
ź minimum formalności,
ź

ź

szansa na wcześniejszą wypłatę
płatności.

Informacje dotyczące eWniosku
i Oświadczenia:
ź Punkty Informacyjne w Biurach
Powiatowych ZOR ARiMR,
ź na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl,
ź pod bezpłatnym numerem infolinii
800-38-00-84.
Zachodniopomorski Oddział
Regionalny ARiMR zaprasza
wszystkich zainteresowanych pomocą
rolników przy wypełnianiu wniosków
w aplikacji eWniosekPIus na
szkolenia, które odbywać się będą od
19 lutego na terenie woj. zachodniopomorskiego we wcześniej ustalonych
terminach.

Polska wieś:
dziedzictwo i przyszłość
Fundacja na rzecz
Rozwoju Polskiego
Rolnictwa we współpracy
z Wydawnictwem
Naukowym Scholar
ogłosiła X edycję konkursu
„Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłość”. Patronat
honorowy nad konkursem
objął Polski Komitet ds.
UNESCO.
Celem konkursu jest
promocja polskiego rolnictwa,
problematyki związanej z obszarami
wiejskimi, dziedzictwa kulturowego
oraz wzbogacenie publicznej debaty
na temat polskiej wsi.
W RAMACH KONKURSU
KAPITUŁA OCENI PRACE
W DWÓCH KATEGORIACH:
1. Prace naukowe (m. in.
prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych
dwóch kategorii, ale prezentujące
szczególnie inspirujące i innowacyjne
spojrzenie na problematykę rozwoju
wsi;
2. P r a c e p r e z e n t u j ą c e
dorobek kulturowy kraju i regionu,

w wysokości 5 tysięcy
złotych. Nagrodzone prace
będą mogły być wydane
w postaci książkowej
w Wydawnictwie Naukowym
Scholar.

opisujące inicjatywy lokalne,
dziedzictwo historyczne wsi
(monografie wsi, archiwalne zbiory
zdjęć stanowiące element
dokumentacji, pamiętniki) oraz prace
ilustrujące przykład sukcesu
w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są
p r a c e n o w a t o r s k i e ,
interdyscyplinarne, wykazujące
oryginalność w zakresie podjętej
problematyki lub metodologii badań,
napisane w sposób atrakcyjny dla
potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac
Kapituła Konkursowa wybierze dwa
wyróżniające się opracowania.
Zwycięzca w każdej z kategorii
otrzyma nagrodę pieniężną

TERMIN NADSYŁANIA
PRAC MIJA
31 LIPCA 2018 R.
Regulamin i wymagane
dokumenty dotyczące konkursu
znajdują się na stronie internetowej
organizatora www.fdpa.org.pl oraz są
dostępne w formie wydruku
w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza
19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych
informacji na temat konkursu udziela:
Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail:
konkurs@fdpa.org.pl tel. 695116110;
22 864 03 90; fax 22 864 03 61.
Informacje na temat poprzednich
edycji konkursu, Kapituły Konkursowej
i laureatów można znaleźć na stronie
internetowej www.fdpa.org.pl oraz na
www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Wieœci
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Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III Zaczarowany

Świat Książki

W dniu 06 lutego 2018r odbyły
się eliminacje szkolne do Gminnego
Konkursu Recytatorskiego. Wszyscy
uczestnicy pięknie się zaprezentowali,
jednak jury musiało wyłonić najlepszą
czwórkę. Pierwsze miejsce zajął
Miłosz Stachowski, drugie Aleksander
Czernikowski (obaj z klasy III), trzecie
miejsce Michał Sówka z klasy II,
a czwarte Jakub Kołodziejczyk z klasy
I. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy
oraz szansę zaprezentowania się
w Gminnym Konkursie w Postominie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
i trzymamy kciuki podczas następnego
etapu.
B. Ansel, B. Gofryk,
A. Dąbrowska

W dniu 12 lutego odbyły się
klasowe eliminacje do
Międzyszkolnego Konkursu
Czytelniczego „Zaczarowany Świat
Książki”. Uczniowie będą musieli
zmierzyć się ze znajomością baśni,
bajek i legend współpracując
w trzyosobowym zespole z klas I-III.
W klasie trzeciej najlepiej do testu
wewnętrznego przygotował się Miłosz
Stachowski i to on będzie jednym
z reprezentantów naszej szkoły
podczas konkursu międzyszkolnego
w dniu 24 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu.
Serdecznie gratuluję i trzymam
kciuki za cały nasz zespół!
Anna Dąbrowska

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz
do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Dzień Babci i Dziadka

potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Rekrutacja do oddziałów
przedszkolnych na rok szkolny
2018/2019 dotyczy dzieci urodzonych
w latach 2012, 2013, 2014, 2015

Na podstawie Zarządzenia Nr
5/2018 Wójta Gminy Postomino z dnia
5 stycznia 2018r. Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak
w Postominie informuje, że od 15

marca 2018r. do 30 marca 2018r.
trwać będzie rekrutacja do oddziałów
przedszkolnych.
Wnioski o przyjęcie należy
składać wraz z dokumentami

W terminie od 15 marca 2018 r.
do 30 marca 2018 r. trwać będzie
rekrutacja do pierwszej klasy szkoły
podstawowej.
W zakładce pobieralnia na
stronie internetowej szkoły
www.zspostomino.edupage.org
można pobrać wszystkie dokumenty
niezbędne w procesie rekrutacji .
Dyrektor Szkoły
Danuta Strzelczyk

Klasowy Konkurs Wiedzy o Polsce
W dniu 5 lutego odbyły się
eliminacje klasowe do Powiatowego
Konkursu Wiedzy o Polsce „Znam swój
kraj”. Uczniowie klasy trzeciej musieli
wykazać się ogromną wiedzą, którą
trójka laureatów będzie doskonalić, aby
jak najlepiej zaprezentować się już 16
marca w Szkole Podstawowej nr 3
w Darłowie.
Gratuluję zwycięzcom: Wiktorii
Petyn, Miłoszowi Stachowskiemu oraz
Aleksandrowi Czernikowskiemu oraz
trzymam kciuki za dalsze sukcesy!
Anna Dąbrowska

Dzień Babci i Dziadka w Korlinie
Zaraz po feriach zimowych,
w dniu 31 stycznia, uczniowie klas I-III
zaprosili swoje babcie i swoich
dziadków na akademię z okazji ich
minionego święta. Oczywiście
wszystkie dzieci pamiętały, żeby w dniu
21 i 22 stycznia odwiedzić swoich
dziadków z życzeniami, upominkami,

kwiatami oraz zaproszeniami.
Natomiast wiersze, piosenki, gromkie
„Sto lat” oraz papierowe hiacynty
zostawiły na ten uroczysty dzień
w szkole. Babcie i dziadkowie przy
kawie, herbatce oraz cieście miło
spędzili czas ze swoimi wnukami.

Wychowawczynie klas I-III
serdecznie dziękują zaproszonym
gościom za przybycie, a pani Karolinie
Banasik za pomoc podczas
uroczystości.
B. Ansel, B. Gofryk,
A. Dąbrowska

Mimo, że styczeń jest zimowym
miesiącem, pełnym chłodnych dni, są
takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku,
kiedy każdemu robi się cieplej na
sercu, bo przecież jest to święto
naszych kochanych babć i dziadków.
Dzień Babci i Dzień Dziadka to
wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne
z najmilszych i najsympatyczniejszych
dni w roku. W Szkole Podstawowej
w Pieszczu zapraszanie seniorów na
uroczystość z okazji ich święta jest
tradycją na stałe wpisaną w repertuar
uroczystości szkolnych. W związku
z feriami zimowymi w tym roku dopiero
03.02.2018r odbyła się ta wspaniała
impreza. Na początku wszystkich
zebranych gości ciepłymi słowami
przywitała pani dyrektor Renata Mazur
– Wojciechowska. Dzieci i młodzież
przygotowały wspaniałe występy
artystyczne przepełnione radością,
śpiewem, muzyką i humorem. Nasi
wychowankowie chcieli wyrazić swoją
miłość, wdzięczność i szacunek
kochanym babciom i dziadkom. To
przecież od nich dzieci otrzymują wiele
ciepła i dobra. Bo kto pocieszy, przytuli,

upiecze szarlotkę, u kogo są
najwspanialsze wakacje i święta? Tak
naprawdę każdego dnia w roku,
dziadkowie myślą i troszczą się o swoje
wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie
wysłuchać zwierzeń i marzeń, które
rodzą się w małych główkach dzieci.
Uczniowie obdarowali przybyłych
gości upominkami. Jak zawsze
mogliśmy liczyć na występ zespołu
wokalnego „Pieszczanki”.
Gorące słowa podziękowania
należą się również rodzicom, którzy nie
tylko dowieźli honorowych gości na
uroczystość, ale okazali dużą pomoc w
przygotowaniu i przeprowadzeniu
imprezy.
Był to wspaniały dzień, pełen
wzruszeń, serdeczności, radości,
uśmiechu. I jak bardzo trafnie
podsumowała imprezę pani dyrektor –
było to piękne spotkanie trzech
pokoleń. Kochanym Babciom i drogim
Dziadkom jeszcze raz życzymy
samych pięknych chwil w życiu i tego,
aby zawsze byli dumni ze swoich
wnuków.
Magdalena Ochocka – Gastół
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Placówka Wsparcia Dziennego
Bezpieczeństwo w drodze
do szkoły i przedszkola
W lutym w Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie odbył się cykl
warsztatów zatytułowanych
„Bezpieczna droga do szkoły
i przedszkola”. Dzieci uczestniczące
w zajęciach miały okazję posłuchać
ciekawych historii, odpowiadać na
tematyczne pytania oraz brać udział
w zabawach dotyczących właściwego
zachowania na drodze i w jej obrębie.
Oprócz nabywania nowych
umiejętności, był to czas przepełniony
świetną zabawą. Wiedza o ruchu
drogowym na pewno przyda się
naszym pociechom, choćby
w bezpiecznej drodze do szkoły lub
przedszkola oraz bezpiecznym
powrocie do domu.

Święto naszych „dziadków”

Dzień Babci i Dzień Dziadka to
jedno z najważniejszych świąt w roku.
Nie wolno o nim zapomnieć, a życzenia
to obowiązek każdego wnuka.
W Placówce Wsparcia Dziennego
w Królewie to wyjątkowe święto
obchodzono bardzo uroczyście.
Wychowankowie, dla swoich babć
i dziadków, samodzielnie przygotowali

słodki poczęstunek i wykonali
upominki. Była też część artystyczna,
podczas której śpiewano piosenki
i recytowano wiersze.
Dziękujemy pani Agnieszce
Pasterczyk za przygotowanie dla
naszych „dziadków” tortu, który
wyglądał i smakował wszystkim
wyśmienicie.

Aktywny zimowy czas
Zimowy czas mija bardzo
przyjemnie i aktywnie w Placówce
Wsparcia Dziennego w Postominie.
Padający śnieg spowodował, iż
wielokrotnie mieliśmy możliwość
zabaw na dworze, lepiąc bałwana czy
odbywając „bitwę” na śnieżki. Kiedy
już zmarzliśmy, grzaliśmy się
w Placówce ciepłą herbatką.
Wewnątrz budynku czekało na nas
również sporo atrakcji. W minionym
czasie odbyły się warsztatu kulinarne,
na których robiliśmy owocowe
szaszłyki i kolorowe galaretki. Oprócz
tych smakołyków nie zabrakło
oczywiście smacznych pączusiów,
które zapełniły nasze brzuszki w tłusty
czwartek. Na szczęście mieliśmy

prędko możliwość spalenia nadmiaru
kalorii na warsztatach tanecznych.
Wa r s z t a t y t e a t r a l n e i z a j ę c i a

z muzykoterapii pomogły nam rozwijać
talenty teatralno muzyczne. Oby tak
dalej.

Bezpieczna droga do szkoły
i w sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu.
Zajęcia wzbudziły wśród
wychowanków wiele emocji i cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem.

Szkoła dla rodziców
W trosce o bezpieczeństwo
wychowanków w Placówce Wsparcia
Dziennego w Królewie pani Ilona
Witkowska przeprowadziła zajęcia
profilaktyczne" Bezpieczna droga do
szkoły i przedszkola. Głównym celem
było przygotowanie podopiecznych do

bezpiecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym oraz kształtowanie
poczucia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych.
Poprzez zabawę, gry, łamigłówki oraz
twórcze działania dzieci utrwalały
prawidłowe zachowania na drodze

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w Warsztatach "Szkoła dla
rodziców" w Placówce Wsparcia Dziennego Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Postominie i w Królewie. Startujemy w kwietniu 2018 r. Zapisy prowadzą
pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz w Punktach Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Królewie i w Postominie od poniedziałku do piątku w godz. 14-19.
Deklarację udziału można złożyć również telefonicznie do Kierownika PWD
w Postominie nr tel. 570-770-954.

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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Prawdziwie zimowe szaleństwo na stoku
okolicy, zajęcia na basenie i mnóstwo
innych atrakcji. Taki dzień – wypełniony
poznawaniem nowych miejsc i osób
i całą gamą wrażeń zazwyczaj kończył
się tylko w jeden sposób – szybkim
wskoczeniem do łóżka i dobrym snem!
Przez całe dwa tygodnie ferii
dopisywała prawdziwa górska pogoda
– śniegowego puchu było pod
dostatkiem, a minusowe temperatury
zapewniały wspaniałe warunki do
bezpiecznej jazdy na nartach. Jednak
wszystko, co dobre szybko się kończy.

Niestety ferie zimowe już za nami.
Co prawda ferie nie trwają długo, ale
aktywnie wykorzystali ten czas nasi
uczniowie, którzy wyjechali na
zimowisko do Czorsztyna.
W wyjeździe organizowanym
i dofinansowanym przez Wójta Gminy
Postomino uczestniczyło 93 uczniów,
którzy zostali podzieleni na dwie grupy

– młodsze dzieci wyjechały
w pierwszym turnusie, starsze dzieci
i młodzież gimnazjów w drugim
turnusie. Obie grupy trafiły w sam
środek narciarskiego sezonu
i w idealnych warunkach narciarskich
mogły spróbować swoich sił na stoku.
Zanim jednak wszyscy wyruszyli na
stok do Kluszkowiec, musieli odwiedzić

Składamy serdeczne podziękowania
całemu personelowi Willi Karolina
i Konradówka w Czorsztynie,
instruktorom oraz właścicielom Biura
Turystycznego Belfer JB ze Słupska za
wzorową organizację wyjazdu.
Wszystkim dzieciom gratulujemy
zdobytych umiejętności i życzymy
dalszych okazji do rozwijania pasji
narciarskich.
P. Sowińska-Bodegwin

wypożyczalnię sprzętu narciarskiego
znajdującą się w pensjonacie, gdzie
instruktorzy dobierali każdemu narty,
buty i kaski. Od tego momentu
rozpoczęło się codzienne szkolenie
narciarskie. Ale wyjazd na zimowisko to
nie tylko jazda na nartach, każdego
dnia działo się coś innego: wspólne
ognisko, dyskoteka, wycieczki po

Zimowe harce w Złakowie i nie tylko Ferie w Rusinowie
W naszej gminie ferie zimowe
zakończyły się 28 stycznia, natomiast
dzieci w wieku szkolnym mieszkające
w Złakowie ferie zakończyły 11
stycznia. Ponieważ dzieci ze Złakowa
uczęszczają do Szkoły Podstawowej
w Zaleskich, a jest to już województwo
pomorskie, stąd różnica w terminach
ferii zimowych. Obecnie w klasach 1-8
w szkole w Zaleskich uczy się
osiemnaścioro naszych dzieci. Nie
mamy okazji pochwalić się sukcesami
naszych milusińskich, a one również je
osiągają i naprawdę mamy się czym
poszczycić. W zespole wokalnym
''Wiolinki'' śpiewają 4 dziewczynki:
Karinka i Kaja Grabowskie, Lenka
Ziemska oraz Maja Tyrek. Zespół
zdobywa wiele nagród i jest
nagradzany w różnorodnych

konkursach i przeglądach zespołów
wokalnych. Na zakończenie ferii, gdy
spadło trochę śniegu skwapliwie
wykorzystaliśmy okazję
i zorganizowaliśmy kulig. Po ponad

godzinnej sannie dzieci piekły na
ognisku kiełbaski oraz dzieliły się
wrażeniami z przejażdżki (a tych było
co niemiara).

Zabawa karnawałowa w Staniewicach

13 stycznia, w sali wiejskiej
w Staniewicach odbyła się wspaniała
zabawa karnawałowa uczniów Szkoły
Podstawowej w Staniewicach.
Uczniowie wraz z rodzicami
i nauczycielami bawili się przy
skocznej muzyce przygotowanej
przez pana Sławomira Srokę,
a rozrywki w postaci wielu konkursów
dostarczyła pani animatorka Eliza
Nowak, która nikomu nie pozwoliła się
nudzić. Uczniowie zadziwili nas
pięknymi strojami karnawałowymi,
niekiedy sprawiającymi trudności
z rozpoznaniem ich. W tym kolorowym
dniu sala wypełniła się różnymi
p o s t a c i a m i z b a j e k i f i l m ó w.
Przenieśliśmy się w krainę wróżek,
księżniczek, piratów, kowbojów,
misiów, kotków, postaci z odległych
galaktyk i wielu, wielu innych

Ferie zimowe to dwa tygodnie
odpoczynku od szkolnych obowiązków
i masa czasu na zabawę.W tym roku
świetlica w Rusinowie obfitowała
w zajęcia na których nie można było się
nudzić, więc wesoło i pożytecznie
spędziliśmy razem ten czas. Mieliśmy
zajęcia plastyczne i kulinarne,dzięki
CKiS w Postominie pojechaliśmy do
kina i na trampoliny, a dla zdrowej
sportowej rywalizacji
zorganizowaliśmy mini Igrzyska

Zimowe. Na wesoło i już po raz trzeci
odbył się Świetlicowy Turniej
w Piłkarzyki. Dzieciaki chętnie brały
udział w zawodach.Nagrodami były
medale i dyplomy, a na osłodę coś
słodkiego.Pomimo braku śniegu ferie
uznajemy za udane,ponieważ każdy
z uczestników zajęć znalazł coś dla
siebie,więc nudy nie było. Mega
wypoczęci wracamy do swoich zajęć
i obowiązków.
M.B

Ogłoszenia
Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi
na działce 0,2ha w Tyniu.
Możliwość zakupu z działką przylegającą
o powierzchni 3ha (grunty rolne).
Cena do uzgodnienia, tel 606 990 061
barwnych bohaterów. Uczniowie
bardzo chętnie uczestniczyli
w konkursach wraz z nauczycielami
i rodzicami i wspólnie tańczyli do
ostatniego utworu, a w przerwach
mogli skorzystać z poczęstunku,
przygotowanego przez rodziców klasy
VI lub skorzystać z loterii fantowej,
przygotowanej przez Samorząd
Uczniowski. Nie zabrakło też
niespodzianki w postaci Świętego

Mikołaja i słodkich paczek dla każdego
ucznia. Na koniec wręczono nagrody
za najpiękniejsze stroje oraz wybrano
Króla i Królową Balu i w tym roku tytuł
ten przypadł Patrycji Grzebielucha
z klasy V i Mikołajowi Podgórskiemu
z klasy II.
Wszystkim bardzo dziękujemy
za udaną zabawę i czekamy na
przyszły rok.

CHĘTNIE KUPIĘ
ź Stare motocykle i samochody
ź Części, narzędzia, literaturę techniczną, instrukcje obsługi
ź Do pojazdów np. Fiat, Syrena, Mikrus, Warszawa, MZ, AWO, IFA,
BMW, WSK, WFM, SHL, NSU oraz inne.
Kupię wszelkie ciekawe pojazdy i stare urządzenia związane
z motoryzacją. Również zepsute, zużyte, zardzewiałe w złym stanie (złom).
Przyjadę, zapłacę gotówką.
Tel. 606 422 003.
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Rozpoczynamy
XXI Współzawodnictwo
Sołectw

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie po raz kolejny zaprasza
do udziału w XXI edycji
Współzawodnictwa SportowoRekreacyjnego Sołectw. W ramach
XXI Współzawodnictwa SportowoRekreacyjnego Sołectw rozegranych
zostanie 7 konkurencji w kolejności:
tenis stołowy, usportowione 2 ognie
kobiet, bieg przełajowy, piłka nożna,
przekładaniec lekkoatletyczny,
warcaby stupolowe, piłka siatkowa.

Konkurencje: piłka nożna i piłka
siatkowa rozegrane zostaną
dwuetapowo (eliminacje i finały),
pozostałe w jednym dniu.
P i e r w s z y T u r n i e j Te n i s a
Stołowego odbędzie się już 18 marca
b r. n a s a l i s p o r t o we j p r z y SP
w Pieszczu. Rejestracja ekip w godz.
13:00 - 13:30. Pierwsze mecze
rozpoczną się o godz. 13:45.
A Pawłowski

Mistrzostwa Powiatu
Sławieńskiego
w Trójboju Stołowym

Serdecznie zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego
w Trójboju Stołowym, które odbędą się 24 marca br. na sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Postominie o godz. 9.00. W rywalizacji udział wziąć mogą
zarówno kobiety, mężczyźni jak również dzieci. Trójbój składa się z takich
dyscyplin: Tenis Stołowy, Brydż, Szachy.

„Zróbmy to razem”

W środę na świetlicy w Pałowie
odbyło się spotkanie uczestników
projektu „Zróbmy to razem". Spotkanie
zostało przygotowane przez panie
uczestniczące w Programie
Aktywności Lokalnej. Na
zaproszonych gości czekał swojski
chleb oraz smalec przygotowany przez
panią Małgorzatę Kutelę. Następnie
goście i uczestnicy zasiedli do obiadu
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przygotowanego przez Justynę Kowal,
Agnieszkę Łomżę oraz Karolinę
Schwarc. Po obiedzie podano kawę
i ciasta własnego wypieku.
Podczas spotkania panowała
miła atmosfera, uczestnicy wymieniali
się własnymi doświadczeniami oraz
snuli plany związane z dalszym
rozwojem projektu „Zróbmy to razem”.

Podsumowaliśmy Biegowe Grand
Prix Gminy Postomino
KOBIETY:
1. Katarzyna Kulczyk
2. Katarzyna Wódczak
3. Alicja Kurkul
4. Ewa Brzostowska
5. Wachholz Beata

W piątek 16 lutego br. na sali
wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i
Sportu w Postominie odbyło się
biegowe spotkanie mieszkańców
Gminy Postomino, a w tym
zawodników Klubu Biegacza "Bryza"
Postomino. Celem spotkania było
podsumowanie Biegowego Grand Prix
w roku 2017. W skład GP wchodziło 12
biegów: Bieg Zaślubin w Kołobrzegu,
Bieg Asi Kenig w Sławsku, Bieg
Bogusława X w Łącku, Postomiński
Test Coopera, Międzynarodowy Bieg
Po Plaży w Jarosławcu, Bieg im. E.
Garduły w Korzybiu, Bieg
Uzdrowiskowy w Dąbkach,
Półmaraton Philipsa w Pile, Nocna
Ściema w Koszalinie, Bieg
Niepodległości w Słupsku, Bieg
Mikołajkowy w Jarosławcu, Bieg
Noworoczny w Jarosławcu. Według
przyjętego regulaminu, aby zostać
sklasyfikowany, zawodnik musiał
wziąć udział w min 5 wymienionych
biegach natomiast do punktacji liczone
było 10 najlepszych rezultatów
każdego zawodnika.
Najlepszy w tegorocznej edycji
okazał się Przemysław Kurkul, który
wygrał wśród kolegów z klubu 8 na 12
biegów, wyprzedził tym samym

drugiego w klasyfikacja Janka
Kurkula, brata z którym regularnie
trenuje na trasie Pałówko-Nosalin. Na
trzecim miejscu uplasował się
Grzegorz Prędki rokrocznie uzyskuje
coraz lepsze rezultaty. Wśród kobiet
zdecydowanie wygrała Katarzyna
Kulczyk, wyprzedzając drugą
Katarzynę Wódczak i trzecią Alicję
Kurkul. Statuetki i nagrody
zawodnikom wręczyli: Wójt Gminy
Postomino - Janusz Bojkowski,
Dyrektor Centrum kultury i Sportu
w Postominie - Marek Leśniewski.
Pełna Klasyfikacja Biegowego
Grand Prix 2017:

MĘŻCZYŹNI
1. Przemysław Kurkul
2. Jan Kurkul
3. Grzegorz Prędki
4. Grzegorz Antosik
5. Tomasz Szopiński
6. Łukasz Wielgat
7. Artur Struś
8. Maciej Januszewski
9. Konrad Leśniewski
10. Damian Sobczyk
11. Ireneusz Topoliński
12. Dawid Ciesielski
13. Robert Jaworski
14. Jan Kazusek
Serdecznie zapraszamy
wszystkie aktywne osoby do udziału
w tegorocznym Biegowym Grand Prix.
Szczegóły wkrótce.
A Pawłowski

Podsumowano
Współzawodnictwo Sołectw 2017
W środę 7 lutego br. podczas
sesji Rady Gminy Postomino
przeprowadzono dekorację wręczenia
nagród za udział w XX
Współzawodnictwie SportowoRekreacyjnym Sołectw Gminy
Postomino. Miejscowości z naszej
gminy rywalizowały w 7 turniejach:
tenis stołowy, usportowione dwa ognie
kobiet, bieg na dystansie 2000 m, piłka
nożna, lekkoatletyka, warcaby
stupolowe, siatkówka. Warunkiem
sklasyfikowania był udział w minimum
3 turniejach. Wymagania te spełniło 12
sołectw.
Wójt Gminy Postomino Janusz
Bojkowski wraz z Dyrektorem
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Markiem Leśniewskich dokonali
wręczenia certyfikatów i nagród.
Nagrodami finansowymi
narodzono pierwsze sześć sołectw.
I - Postomino
II - Wilkowice
III - Pieszcz
IV - Złakowo
V - Nacmierz
VI - Nosalin

Wyróżniono również
najaktywniejszych samorządowców,
którzy byli najbardziej zaangażowani
w konstruowaniu reprezentacji swoich
s o ł e c t w, a b y l i n i m i : M a r e k
Domżałowicz, Daniel Pakos,
Agnieszka Stożek-Kowalska, Emilia
Rzeczkowska. Gratulujemy wszystkim
reprezentacjom. Pamiętajcie, że nie
zawsze wyniki są najważniejsze.
Wspólna rywalizacja na rzecz własnej
miejscowości oraz integracja to

główny cel współzawodnictwa. Można
to nazwać „małym patriotyzmem”,
który jest niezbędny do rozwoju
i promocji Naszych sołectw.
Już dziś zapraszamy do udziału
w XXI edycji Współzawodnictwa
Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw
Gminy Postomino. Pierwszy Turniej
Tenisa Stołowego zaplanowano na 18
marca br. w Pieszczu.
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Na zdrowie w Tyniu
Sołtys Tynia – Karolina Marczak,
Rada Sołecka oraz Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej” i koło
terenowe Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków – to organizatorzy
I Spotkania Pokoleniowego
Integracyjno-Edukacyjnego.
Dzięki uprzejmości i życzliwości
panów Kazimierza i Andrzeja Ordonów
spotkanie odbyło się w prywatnej
siedzibie firmy MEGAWAT, za co
organizatorzy serdecznie dziękują.
Celem spotkania było zapoznanie
się z teoretycznymi podstawami
zdrowego trybu życia na podstawie
prezentacji multimedialnej prof.
Zbigniewa Sobisza, przygotowanie
zdrowych potraw przez chętnych
uczestników oraz wspólna dyskusja,
pośpiewanie, potańczenie, czyli
r e a l i z a c j a 3 wa ż n y c h p u n k t ó w
o zdrowym życiu, czyli bądź towarzyski,
bądź optymistą i ruszaj się.
Według oceny uczestników cele
osiągnięto w 100% (a może więcej).
Prezentację prowadzili Teresa i Józef
Rysztakowie, a pięknie przygotowane
potrawy oceniało jury: Karolina
Marczak i Jan Ptaszkowski. Wybór był

bardzo trudny i bardzo smaczny. Wśród
wielu potraw jury jednogłośnie
przyznało I miejsce Eugeniuszowi
Wnuczkowi w kategorii mężczyzn (bo
tylko jeden mężczyzna przygotował
samodzielnie – z Internetu) – za ciasto
czekoladowe.
W kategorii kobiet nagrody
powędrowały do:
ź Marzeny Ruchniak (I m.) za
gruzińskie pierogi czebureki,
ź Ludwiki Manuszewskiej (II m.)
za pierogi rybne,
ź Anety Szostak (III m.) za
kluski śląskie z karkówką,
ź Bożeny Ruchniak (IV m.) za
chruściki karnawałowe,
ź Stanisławy Krajewskiej (V m.)
za kotleciki jarskie.
Wyróżnienia za równie pyszne
potrawy otrzymały: Zofia Długońska,
Jadwiga Pakos, Bronisława i Jerzy
Siwiuk, Elżbieta Stefańska, Teresa
Czarnuch, Karolina Marczak,
M a ł g o r z a t a Tw a r o w s k a , A n e t a
Szostak, Danuta i Benedykt Szokalscy.
Po prezentacji pn. „10 kroków do
długowieczności” zebrani uczynili duży
krok do integracji. Tradycyjnie były

d o b r e z a b a w y, d u ż o ś m i e c h u ,
sąsiedzkie pogaduchy, trochę śpiewu,
nawet taniec integracyjny – bez próby –
się udał. Jednym zdaniem: nauka
połączona z zabawą na dłużej zostanie
w pamięci.
Wy c h o d z ą c y z e s p o t k a n i a
uczestnicy już zaczynali rozmawiać

podziękowania przekazuje dla Jana
Ptaszkowskiego za pomoc
w organizacji spotkania oraz dla
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, która była
współorganizatorem spotkania.
Teresa Rysztak

o kolejnym spotkaniu integracyjnoedukacyjnym – tym razem
prawdopodobnie w świetlicy
w Staniewicach. I to chyba najlepiej
świadczy, że razem lepiej.
Sołtys Karolina dziękuje
Wszystkim za aktywny udział
w spotkaniu, a szczególne

Konkurs na
Najpiękniejszą Kartkę
i Palmę Wielkanocną
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie zaprasza do
wzięcia udziału w konkursie na
Najpiękniejszą Kartkę i Palmę
Wielkanocną. Prace dostarczyć należy
do siedziby Centrum Kultury i Sportu
w Postominie do dnia 14 marca 2018 r.
Szczegółowy regulamin i metryczka
konkursowa na stronie Centrum Kultury
i Sportu w Postominie:
www.ckis.postomino.pl
Uczestnikami konkursu mogą
być:
dzieci i młodzież, podopieczni
świetlic wiejskich i świetlic
środowiskowych oraz szkół i placówek
z terenu Gminy Postomino.
Zadaniem uczestników jest
wykonanie:
Kartki wielkanocnej
zaprojektowanie i wykonanie dowolną
techniką graficzną lub plastyczną
(narysowanie, namalowanie, wyklejenie
itp. Format kartek do A5 większy format
dyskwalifikowany).
Palma Wielkanocna: uczestnicy
wykonują palme wysokość max. do 1 m.
Praca winna być wykończona z każdej
s t r o n y. D o w y k o n a n i a P a l m y
wykorzystywane winny być tworzywa
naturalne (żarnowiec, bukszpan, bazie,
suche kwiaty itp.) oraz tradycyjne
zdobienia ( wstążka, bibuła, krepina itp.)
Sztuczne Palmy będą dyskwalifikowane.
Prace oceniane będą odrębnie
w kategoriach:
ź Kartka Wielkanocna

ź

FORMAT do A5
Palma Wielkanocna
wysokość max. do 1 m.

Prace dostarczyć należy do
siedziby Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, 76-113 Postomino 97 do
dnia 14 marca 2018 r.
Każda praca musi zawierać dane
autora wg załączonego wzoru
(metryczka przyklejona na odwrocie
p r a c y, p r z y m o c o w a n a ) . K a r k i
przekazane na konkurs nie będą
zwracane, będą wykorzystane przez
Organizatorów.
PALMY będzie można odebrać po
rozstrzygnięciu i nagrodzeniu do końca
MARCA 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do dnia 20 MARCA 2018 r.
Organizatorzy przewidują upominki dla
laureatów konkursu.
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Dzień Myśli Braterskiej
22 lutego każdego roku
obchodzone są urodziny założycieli
skautingu - gen. Roberta BadenPowell'a i jego żony – lady Olave. To
dzięki tej parze ludzie z całego globu od
dziesiątek lat nawiązują ze sobą i ze
światem skautowe więzi. Święto zwane
Dniem Myśli Braterskiej jest właśnie po
to, by te więzi wzmocnić jeszcze
bardziej. Dzień przyjaźni to święto,
które zawsze obfituje w wiele
wydarzeń. Tego dnia zorganizowano
uroczystą zbiórkę, w której
uczestniczyli władze hufca oraz
instruktorzy Związków Drużyn ZHP
i harcerscy seniorzy. W spotkaniu wzięli
również udział pani Barbara Chylewska
– dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Ostrowcu, pani Halina
Jóźwik – zastępca Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Pieszczu oraz
zastępca Wójta Gminy Sławno – pan
Artur Ciróg. Zbiórkę rozpoczęto
odczytaniem rozkazu specjalnego
Komendanta Hufca ZHP Sławno
i okolicznościową gawędą, w której
druh hm. Ryszard Sobczak dziękując
za codzienny trud każdego zucha,
harcerza i instruktora, zachęcał do
ciągłego otwierania się na drugiego
człowieka i podejmowania
różnorodnych działań służących
tworzeniu niezwykłej wspólnoty osób
przynależnych do Związku Harcerstwa

Polskiego, który w tym roku obchodzi
stulecie ustanowienia. W dalszej części
uroczystości, Odznaką „Zasłużony
Instruktor Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP” w stopniu
Srebrnym uhonorowano phm. Marka
Jarosza – komendanta Związku
Drużyn ZHP Gminy Malechowo,
a w stopniu Brązowym przewodniczącą Kręgu
Instruktorskiego ZD ZHP Gminy
Malechowo pwd. Małgorzatę Cichecką.
Wieloletnią tradycją sławieńskiego
Hufca ZHP im. WOP jest przyznawanie
wyróżnienia „Instruktor Roku”. To
honorowe miano nadawane jest
instruktorom, którzy w poprzednim roku
wykazali się ponadprzeciętnym
zaangażowaniem w realizację zadań
s t a t u t o w y c h Z H P. S p o ś r ó d
nominowanych – pwd. Małgorzaty
Banasiak, pwd. Anny Batorskiej i pwd.
Grażyny Jarosz – hm. Barbara
Sobczak, komendant hufca na wniosek

Harmonogram wypłat
Świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego
i świadczenia wychowawczego 500+
w Banku Spółdzielczym
w Postominie na 2018 r.
20-22 marzec 2018 r.
23-25 kwiecień 2018 r.
21-23 maj 2018 r.
20-22 czerwiec 2018 r.
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

Kapela „Pieńkowianie”

Początek roku 2018
rozpoczęliśmy wyjazdem do Niedalina.
Zespół „Jagody” zaprosił nas na
spotkanie kulturalne pod nazwą
„Palenie choinek”. Jest to lokalne
święto - wspólne palenie choinek.
Wszystkie choinki ze swoich domów
p r z y n o s z ą m i e s z k a ń c y g m i n y.
Pierwszy raz byliśmy na takim
wydarzeniu, gdzie uroczyście i przy
muzyce ludowej spala się choinki.

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

marzec 2018

strona

Oczywiście obecne są Władze Gminy
i zaproszeni goście. Nad wszystkim
czuwa straż.
Po uroczystym spaleniu wszyscy
udaliśmy się na poczęstunek i występy
zespołów ludowych.
Dziękujemy Dyrektorowi CKiS
Markowi Leśniewskiemu za
udostępnienie transportu.
Kapela „Pieńkowianie”

Kolorowo we Wszedzieniu

Kapituły Odznaczeń, tytułem
„Instruktor Roku 2017” wyróżniła:
drużynową 5. Środowiskowej
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Wilki Morskie” w Smardzewie druhnę
Annę Batorską oraz drużynową 7.
Gromady Zuchowej „Kosmiczna
Gromada” w Ostrowcu druhnę Grażynę
Jarosz. Druhna Małgorzata Banasiak –
drużynowa 3. Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej „Promyki”
w Pieszczu odebrała List pochwalny
z życzeniami „… by nigdy nie zabrakło
Ci energii i dobrego humoru oraz
kolejnych sukcesów i satysfakcji ze
wspierania, kreowania w środowisku
oraz rozpowszechniania misji
harcerskiego wychowania”. Takie
właśnie życzenia kierujemy do
wszystkich, którzy chociażby raz
w życiu usiedli przy harcerskim ognisku
i pozostali złączeni węzłem braterskiej
przyjaźni na lata.
hm. Jacek Błaszczyk

W dniu 28 stycznia 2018 r. odbył
się wspólny Bal Karnawałowy wraz
z Babciami i Dziadkami. Babcia
i Dziadek to bardzo ważne osoby
w życiu każdego dziecka, dlatego
w tych szczególnych dniach wszystkie
dzieci uczestniczące w zajęciach
Świetlicy we Wszędzieniu również
pamiętały o nich.
Na tej ważnej uroczystości
pojawili się prawie wszyscy
zaproszeni. Dla zacnych gości, dzieci
przygotowały program artystyczny.
Wy j ą t k o w y, b o o d z w i e r c i e d l a ł
prawdziwe uczucia występujących.
Były wiersze i piosenki. Po występach

dzieci wręczyły upominki i zaprosiły
gości na słodki poczęstunek. Odbyły
się wspólne tańce i konkursy z wiedzy
o dziadkach i wnuczętach. Radość
w tym dniu była wielka, bo były jeszcze
konkursy dla dzieci, wspólne
balowanie i na zakończenie Mikołaj
z prezentami. Mamy nadzieję, że ten
dzień na długo pozostanie w pamięci
zarówno dzieci jak i dziadków!
Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym za przygotowanie tej
uroczystości i za pyszne wypieki
domowe.
Sołtys Maria Lech-Szajner
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...”
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
informację, że 5 lutego 2018 roku zmarł
- śp. Grzegorz Januszewski, wieloletni
działacz i pracownik samorządowy.
Urodził się 11 marca 1952 r.
w Szczecinie, gdzie w 1976 roku
ukończył Akademię Rolniczą 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 z-cy
dyrektora ds. hodowli, aż do chwili
likwidacji przedsiębiorstwa w 1992

roku. 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 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.
Od sierpnia 2011 roku 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 w dniu
1 października 2017 roku odszedł na
zasłużoną emeryturę.
Cześć Jego Pamięci!

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że 5 lutego 2018
roku zmarł

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy Św.
oraz ceremonii pogrzebowej

śp. Grzegorz Januszewski
wieloletni działacz i pracownik samorządowy, Przewodniczący
Rady Gminy Postomino (1990-1994), Dyrektor AMGiSP w Postominie
(1992-1994), Zastępca Wójta Gminy Postomino (1994-1998), Starosta
i Wicestarosta Sławieński (1999-2006), Przewodniczący i radny Rady
Powiatu Sławieńskiego (2006-2010).
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie i najbliższym składa Rada
Gminy Postomino, Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy w Postominie

śp. Grzegorza Januszewskiego.
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom
za okazaną pomoc i współczucie, serdeczne „Bóg zapłać” składają:
mama, żona oraz synowie.

W obliczu ogromnej straty,
jaką jest śmierć najbliższej osoby,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Pani Barbarze Kwiatkowskiej
z powodu śmierci

MATKI
składa Wójt Gminy Postomino
oraz koleżanki i koledzy z pracy

Wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia
Pani Barbarze Kwiatkowskiej
z powodu śmierci matki
Pani

Wyrazy szczerego współczucia
Pani Teodozji Januszewskiej i synom
z powodu śmierci męża i ojca

Stanisławy Spilkowskiej
składają koledzy i koleżanki
z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Postominie

Grzegorza Januszewskiego
składa kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Postominie

„Nie wszystek umiera, kto trwa w pamięci i sercach żyjących”

Żonie i rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia
w trudnych chwilach po stracie męża i ojca
Grzegorza Januszewskiego
składa
Prezes Zarząd i Pracownicy
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. w Postominie

Występy Pieszczanek

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św.
oraz ceremonii pogrzebowej

śp. Stanisławy Spilkowskiej
Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom,
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składa rodzina.

Dzień Babci i Dziadka to okazja
do wspólnej zabawy, do wspólnego
działania, spotkania znajomych
z młodych lat. Podzielenia się
wspólnymi przeżyciami, a także
wspomnieniami, które nas łączą.

W tak miłym towarzystwie, przy
muzyce z tamtych lat... „ Pieszczanki”
spędziły sobotę 27 stycznia, na
z a p r o s z e n i e „ Wr z e ś n i c z a n e k ”
w świetlicy wiejskiej we Wrześnicy.
Jesteśmy pod wrażeniem tak miłej,

serdecznej i wspólnej zabawy tego
wieczoru.
Z podziękowaniem
Pieszczanki
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Indywidualne konsultacje Nowe opłaty cmentarne
z radcą prawnym
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Postominie,
jako zarządca cmentarzy
komunalnych na terenie gminy
Postomino, informuje, że od dnia
1 marca 2018 roku wprowadza
dodatkowe opłaty cmentarne jak niżej:
1. opłata za wjazd na teren
cmentarza w celu budowy, remontu
nagrobka lub grobowca -108,00 zł
2. Opłata za wjazd pojazdów
w celu obsługi jednej ceremonii
pogrzebowej - 54,00 zł.
(powyższe stawki zawierają
podatek VAT)
W związku z tym, wszystkie
prace związane z pochówkami,
ekshumacjami, stawianiem nowych
i wymianą starych pomników, które

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie informuje, iż
w okresie od lutego do grudnia 2018 r.
istnieje możliwość skorzystania
z bezpłatnych, indywidualnych
konsultacji z radcą prawnym. Pomoc
prawna zorganizowana w formie
dyżurów kierowana jest do
mieszkańców powiatu sławieńskiego.
Spotkania z radcą prawnym
odbywać się będą w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie przy ul.
Sempolowskiej 2a w pokoju nr 63,
w godzinach od 9:00 do 14:00 .
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
ź 21 lutego 2018r.
ź 7 marca 2018r.

4 kwietnia 2018r.
9 maja 2018r.
6 czerwca 2018r.
18 lipca 2018r.
1 sierpnia 2018r.
5 września 2018r.
3 października 2018r.
7 listopada 2018r.
5 grudnia 2018r.
Jeśli chcecie Państwo wiedzieć
więcej lub potrzebujecie pomocy
prawnej zapraszamy do nas.
W przypadku pytań proszę
o kontakt z pracownikiem Centrum pod
nr lei. 59 810 64 01, e-mail:
sekretariat@pcprslawno.pl
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Indywidualne konsultacje
psychologiczne

będą wymagały wjazdu pojazdów na
teren cmentarzy, będą możliwe po
uprzednim poinformowaniu zarządcy
cmentarzy, uiszczeniu stosownej
opłaty oraz uzgodnieniu czy miejsce,
którego prace będą dotyczyły jest
opłacone. Gdyby miejsce pochówku,
którego prace będą dotyczyły, straciło
ważność należy dokonać ponownej
opłaty w wysokości 216,00 zł za grób

ziemny jednomiejscowy lub
dwumiejscowy w pionie osoby dorosłej
lub 108,00 zł za grób mały.
Jednocześnie informujemy, że
prace związane ze stawianiem
nowych i wymianą starych pomników
mogą być wykonywane tylko w dni
robocze, t.j. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pomagamy zwierzętom

Zima – jednymi z pierwszych
skojarzeń, które nasuwają nam się na
myśl po usłyszeniu tego słowa, to
„mróz", „chłód" czy „ziąb". My, ludzie,
w okresie zimy ubieramy się cieplej
i bardziej dbamy o swoje zdrowie,
ogrzewamy nasze mieszkania i pijemy
ciepłą herbatę. W ten sposób łatwo
nam radzić sobie z zimnem.
N i e s t e t y, n i e w s z y s t k i e
stworzenia otrzymują taką szansę.
W wielu miejscach spotykamy
zwierzęta, które przez swoją
bezdomność, dzikość czy też
nieświadomość właścicieli, potrzebują

naszej pomocy w przetrwaniu zimy.
Próbna Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska „Leśni Wojownicy" z Korlina
postanowiła włączyć się do działania
w ramach akcji sławieńskiego hufca
„Pomagamy zwierzętom przetrwać
zimę" – zadania specjalnego turnieju
„Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”.
W związku z tym, zuchy
i harcerze ocieplali budy psiaków na
wsiach. Radość naszych małych
przyjaciół była ogromna: zwierzaki od
razu wskoczyły do ulepszonych
domków, nurzając się w ciepłej
warstwie słomy.

Członkowie drużyny informowali
właścicieli zwierząt o konieczności
ocieplania bud słomą na bieżąco lub
zastosowanie bardziej stabilnych
materiałów ociepleniowych, np.
styropianu. Przypominali także
o zapewnieniu zwierzakom stałego
dostępu do czystej wody. Zuchy
i harcerze nie zapomnieli o wysypaniu
ziaren zbóż i płatków owsianych dla
ptaków.
Ta k i m i s m a k o ł y k a m i
zapełniliśmy karmniki w okolicy szkoły
– Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie oraz jeden karmnik na
posesji prywatnej (za zgodą
właściciela). Do karmników po chwili
zlatywały się wróble i trznadle.
W planach mieliśmy również
dostarczenie do paśników karmy dla
zwierząt leśnych, jednak z uwagi na
trudne warunki pogodowe i związaną
z tym niemożność dostania się na
pieszo do miejsc żerowania zwierzyny,
byliśmy zmuszeni przełożyć działanie
na inny termin.
dh. Magdalena Skrzeczkowska

Pomóż nam i "Podaj łapę"
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie informuje, iż
w okresie od lutego do grudnia 2018r.
istnieje możliwość skorzystania
z bezpłatnych, indywidualnych
konsultacji psychologicznych
zorganizowanych w formie dyżurów
dla osób potrzebujących pomocy
zamieszkałych na terenie powiatu
sławieńskiego.
Spotkania z psychologiem
odbywać się będą w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie przy ul.
Sempołowskiej 2a w pokoju nr 1,
w godzinach: od 15:45 do 18:45
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
ź 28 lutego 2018r.
ź 14 marca 2018r.
ź 4 kwietnia 2018r.
ź 9 maja 2018r.
ź 6 czerwca 2018r.
ź 4 lipca 2018r.

29 sierpnia 2018r.
12 września 2018r.
17 października 2018r.
7 listopada 2018r.
5 grudnia 2018r.
Jeśli chcecie Państwo wiedzieć
więcej lub potrzebujecie
psychologicznej, zapraszamy do nas.
W przypadku pytań proszę
o kontakt z pracownikiem Centrum pod
nr lei. 59 810 64 01, e-mail:
sekretariat@pcprslawno.pl
ź
ź
ź
ź
ź

Zimowa pora roku jest bardzo
piękna, ale często niebezpieczna,
szczególnie dla zwierząt porzuconych.
Ludzie zapominając o własnej
odpowiedzialności, o tym że zwierzęta
też czują radość i smutek, cierpienie
i ból, w najlepszym wypadku oddają je
do schroniska, w najgorszym
wyrzucają z samochodu w lesie,
w innej miejscowości.

Staramy się uczyć nasze dzieci
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje i uświadamiać, że zwierzęta,
tak jak ludzie potrzebują opieki
i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego
dnia 31.01.2018r. zuchy i harcerze
z 3.Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej oraz uczniowie klas
młodszych ze Szkoły Podstawowej
w Pieszczu odwiedzili zwierzęta
w schronisku „Podaj łapę” w Słupsku.

Wizytę poprzedziła akcja „Pomóż
nam” zorganizowana w szkole, w celu
zwrócenia uwagi na potrzeby zwierząt
bezdomnych oraz zgromadzeniu
karmy i różnych rzeczy do ocieplenia
psich bud.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim rodzicom, którzy swoim
zaangażowaniem przyczynili się do
udanego wyjazdu.
pwd. M. Banasiak
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Krzyżówka nr 3/2018(321)
autor: Zdzisław Ludwikowski

1

2

3

4

5

6

7

8
6

Staniewice
pon.-sob.: 5:30 - 21:00
nie.: 9:00 - 20:00
Oranżada czerwona
Hellena
1,25l

9

Pieńkowo
6:00 - 21:00
9:00 - 20:00
Mąka tortowa
Stoisław
1 kg

11
20

Makaron
Lubella
500 g

13

5

22

31

S

14

12
3

7

15

18

17

2

19

1

przy
zakupie
min. 6 szt.

1

2

99

20

85

przy
zakupie
min. 10 szt.

21

10

29

23

24

25

27

26

15

27
30

Ser Złoty Mazur
Mlekpol
1 kg

22

23

11
Pepsi
2,25 l

16

18

14

99

25

9

10

Gumofilce
1 para

12

31

29

28

S

28
13

4

32
24

26

19

33
32

3

99

USŁUGI
I MOŻLIWOŚCI

15

24

99

99

Cukier biały
1kg

- opłata rachunków
- płatność kartą płatniczą

1

75
przy
zakupie
min. 2 szt.

Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo i Staniewice w dniach
od 02.03.2018 do 01.04.2018 lub do wyczerpania zapasów

Humor

Rozmawiają dwie kumpele:
- Ty, dlaczego twój mąż tak wczoraj wieczorem
krzyczał?
- Bo nie chciałam mu powiedzieć, na co wydałam
wszystkie pieniądze.
- A dziś rano?
- No, bo mu wreszcie powiedziałam.

Jasio wraca do domu z torbą pełną jabłek.
A mama pyta:
- Jasiu skąd masz tyle jabłek?
- Od sąsiada.
- A on o tym wie?
- No jasne, przecież mnie gonił!

Wpada zdenerwowany zając do knajpy i krzyczy:
- Kto mi pomalował rower na zielono?
Wstaje niedźwiedź:
- Ja, a co?!
Zając przyciszonym głosem:
- Nic, chciałem tylko spytać, kiedy wyschnie…???

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 27.02.2018 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

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

Rozmawiają dwie blondynki:
- Słuchaj, co jest bliżej nas: księżyc, czy Paryż?
Na to druga:
- Helooołłł, głupia,! Pewnie, że księżyc! A czy Paryż
widać z naszego okna?

Gdy kolejny raz spóźniłem się do pracy szef
wezwał mnie do gabinetu;
- Jaka jest twoja wymówka tym razem?
- Zaspałem.
- Na miłość boską, powiedz choć raz coś czego nie
słyszałem
- Ślicznie dziś wyglądasz.

Napisz artykuł:
Wszelkie materiały, artykuły prosimy
nadsyłać w formie elektronicznej na
adres e-mail: szept@postomino.pl

35
16

Ekstra promocja:

- doładowania liczników
energii elektrycznej

30

34

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

1

8

Poziomo:
1. komplet naczyń stołowych
6. partnerka ogiera
9. cienka gałązka wierzbowa
10. podręczny magazyn, skład
11. półkulista wnęka w murze
12. ….. to zdrowie
13. nakrycie głowy zakonnicy
15. imię żeńskie
17. istotna cecha przedmiotu
19. rodzaj dużego balkonu, weranda
21. „krewny” melona
23. poprawianie błędów
26. wierzchnie okrycie
28. nad majtkami, w marynarce
30. żywienie zwierząt na pastwisku
31. narzędzie do przerzucania siana
32. fałda, zgięcie tkaniny
33. uskokowy występ w ścianie świątyni
34. przykrycie głowy noszone
przez muzułmanki
35. broń Michała Wołodyjowskiego

Pionowo:
1. szkodnik czereśni
2. odwiewa plewy od zboża
3. kopa, stos
4. wytycza drogi, rysuje statki
5. choroba dziąseł spowodowana
brakiem witaminy C
6. utwór muzyczny o uroczystym nastroju
7. żona Mahometa
8. ostra wymiana zdań, sprzeczka
14. załoga łodzi wioślarskiej
16. zespół wędrownych aktorów
18. ambaras, obsesja, opały
20. stary wysłużony pies myśliwski
22. w grze w szachy, ruch jednoczesny
króla i wieży
24. niezłośliwy guz skóry, torbiel łojowa
25. starożytne liczydło używane w Rzymie
i Grecji
26. urok, czar, uroda
27. zawodnik prowadzący w wyścigu
29. gatunek antylopy

Szept
Postomina

KUPON 3/2018
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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 32
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca marca
2018 r.
Do rozlosowania są trzy bony do
sklepu ABC Staniewice
Sponsorem nagród jest

STANIEWICE

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Wiesława Bunikowska, Chudaczewo
2. Piotr Boruszewski, Postomino
3. Dariusz Lewicki, Pałówko
Nagrody do odebrania (do końca
marca 2018 r.) w Urzędzie Gminy
Postomino, pokój nr 18 lub 23.
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Harmonogram wywozu odpadów
Marzec 2018
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

elektrośmieci

odpady
wielkogabarytowe

5

12

Kwiecień 2018
MIEJSCOWOŚCI
metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

19

26

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

27

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

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

i DZIEŃ TYGODNIA

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane
pojemniki

16

23

17

24

18

25
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Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 4 i 18 kwiecień.

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

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

Bal we Wszedzieniu

Atrakcyjne koncerty 2018

W dniu 10 lutego br. w sali wiejskiej we
Wszedzieniu odbył się III Bal Karnawałowy.
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą imprezę.
Podczas balu odbyła się licytacja prac dzieci z Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie oraz fantów
przekazanych na tę okoliczność. Zebrane fundusze
w kwocie 1050 zł z tego roku i z ubiegłego roku 1.000 zł
przyczynią się w doposażeniu sali języków obcych
w Korlinie. Corocznie organizowana mała licytacja
podczas balu wspiera Zespół Szkół w Korlinie.
Dziękuję mieszkańcom za upominek z okazji
mojego 10- lecia bycia sołtysem (Ale to już 11 lat
minęło).
Na bal zapraszamy za rok.

Zmiana daty Gminnych
Dożynek w Nosalinie
Informujemy, że data Gminnych Dożynek 2018
w Nosalinie została przeniesiona z 15 na 22 września br.
Zmiana spowodowana jest nakładającymi się imprezami
w Powiecie Sławieńskim.
A.Pawłowski

Zapraszamy na:

Centrum Kultury i Sportu
wPostominie serdecznie zaprasza na
koncerty, które odbędą się w tym roku
na terenie Gminy Postomino.
W niedzielę 3 czerwca br. na placu
„podożynkowym” wystąpi Zespół
SOUND’n’GRACE oraz LANBERRY.
W Jarosławcu natomiast 20 lipca
koncert zagra zespół „MESAJAH”,

Zimowy Jarosławiec

a 3 sierpnia odbędzie się Gala Disco
Polo na której wystąpią POWER PLAY,
AFTER PARTY, SHANTEL, LOVER
BOY, DEJW. Ostatnim koncertem w
roku 2018 będzie występ Zespołu
ENEJ na Gminnych Dożynkach w
Nosalinie. Termin dożynek został
przeniesiony z 15 na 22 września.
Adrian Pawłowski

