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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Wielkanocnych,
mokrego Śmigusa – Dyngusa,
miłych spotkań w gronie rodzinnym,
słonecznych spacerów na łonie przyrody.
Wesołych Świąt życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Termomodernizacja budynków szkolnych

W dniu 13 marca 2018 r. odbyło się
uroczyste rozpoczęcie największej
w Gminie Postomino inwestycji
w infrastrukturę oświatową. Projekt pn.:
„Termomodernizacja budynków szkolnych
w miejscowościach Postomino, Pieszcz,
Staniewice, Jarosławiec i Korlino” uzyskał
aż 85% dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, współfinansowanego
z budżetu środków europejskichEuropejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 2.5Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej. Na realizację
projektu przyznano Gminie Postomino
rekordowe dofinansowanie w kwocie
6 681 678,74 zł i jest to najwyższa jak
dotąd uzyskana przez gminę kwota
wsparcia finansowego.

W uroczystym rozpoczęciu
inwestycji wzięli udział:
Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty
Robert Stępień, wykonawcy robót
budowalnych, dyrektorzy szkół oraz
przedstawiciele samorządu.
Zakres prac w szkołach obejmuje:
ź docieplenie ścian zewnętrznych
budynków szkolnych
ź wykonanie pionowej hydroizolacji
ścian fundamentowych
ź docieplenie dachów i stropodachów
wraz z wymianą pokrycia dachowego
na poszczególnych budynkach
ź wymianę obróbek blacharskich, rynien
i rur spustowych, a także parapetów
ź wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
na energooszczędną
ź wykonanie instalacji odgromowej
ź kompleksową wymianę instalacji CO
wraz z grzejnikami i przewodami
instalacji

wymianę istniejącego osprzętu
instalacji kotłowni
ź demontaż istniejących i montaż
nowych opraw i lamp LED wraz
z nowym rozmieszczeniem źródeł
światła oraz modernizacja instalacji
elektrycznej
ź wykonanie nowej mechanicznej
instalacji nawiewno- wywiewnej oraz
rekuperatorów na salach
gimnastycznych
ź montaż paneli fotowoltaicznych
Zrealizowane zadania wpłyną na
zmniejszenie energochłonności
budynków szkolnych, a tym samym
redukcję emisji substancji szkodliwych do
atmosfery. Budynki szkolne zyskają nowy
wygląd a przeprowadzone prace pozwolą
zmniejszyć koszty ich eksploatacji. Projekt
wpływa również pozytywnie na poprawę
komfortu pracy i nauki w szkołach.
Ponadto budynek Szkoły
ź

Podstawowej w Staniewicach, dzięki
zmianie sposobu użytkowania dawnej
części mieszkalnej na część szkolną
z zapleczem administracyjnym, zyska
nowe pomieszczenia, co pozwoli na
stworzenie warunków odpowiednich
zarówno dla klasy ósmej jak
i przedszkolaków.
W wyniku przeprowadzonej
procedury przetargowej wyłoniono
wykonawców poszczególnych zadań:
1. Termomodernizacja budynku
szkolnego w miejscowości Pieszcz- WPWerema Paweł z Kołobrzegu za kwotę
1 704 668,94zł.
2. Termomodernizacja budynku
szkolnego w miejscowości Korlino- MTD
Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej
Daszyński ze Słupska, za kwotę
1 189 545,00zł.
3. Termomodernizacja budynków
szkolnych w miejscowości Jarosławiec-

budynek główny- sala gimnastyczna
i szkolna, budynek socjalny, budynek
pawilonu- Zakład Ogólnobudowlany
Mirosław Wardak ze Sławna- za kwotę
2 849 910,00 zł.
4. Termomodernizacja budynków
szkolnych w miejscowości Postominosala gimnastyczna i budynek gimnazjum
z łącznikiem, budynek szkoły
podstawowej- MTD Budownictwo s.c.
Tomasz i Maciej Daszyński ze Słupska- za
kwotę 4 454 589,86 zł.
5. Termomodernizacja budynku
szkolnego w miejscowości StaniewicePrzedsiębiorstwo Usług Budowlanych
„LEŚ” Paweł Leś z Żydowa, za kwotę
2 178 137,90 zł.
Łączna wartość działań
termomodernizacyjnych ostatecznie
wynosi ponad 12 mln zł. Termin wykonania
wszelkich prac zaplanowano na wrzesień
2018 r.
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XLII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 8 marca 2018 roku
radni podjęli następujące uchwały:
1) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XXXVII/366/17 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego m. Korlino i Łącko
– zwiększono zakres opracowania
planu o drogę i tereny do niej
przyległe, które są niezbędnym
elementem infrastruktury drogowej
do cmentarza komunalnego
w Łącku;
2) z a m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę n r
XXV/255/16 Rady Gminy
Postomino w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej przez
Gminę Postomino – w związku
z planami budowy kanalizacji
sanitarnej w m. Nacmierz
wydzielono geodezyjnie grunty
przeznaczone pod lokalizację
przepompowni ścieków;

3) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej działki
nr 84/8 o pow. 0,3103 ha w m.
Złakowo dla dotychczasowego
dzierżawcy;
4) zmieniającą uchwałę Nr XL/473/05
Rady Gminy Postomino w sprawie
wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego – zmniejszono z 200 zł
do 10 zł opłatę za umieszczenie
w pasie drogowym sieci gazowych;
5) w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Postomino na 2018 rok;
6) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XXXIX/402/17 Rady Gminy
Postomino w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej

Obowiązek utrzymania
urządzeń melioracji wodnych
W związku z wejściem
w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1566 ze zm.), oraz
określonej w przepisach art. 206
oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. a w/w
ustawy kompetencji dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki
wodnej, jako właściwego organu Wód
Polskich do ustalenia, w drodze
decyzji, proporcjonalnie do
odnoszonych korzyści przez właścicieli
gruntów, szczegółowych zakresów
i terminów wykonywania obowiązku
utrzymywania urządzeń melioracji
wodnych informuję, że zgodnie
z przepisem art. 205 ustawy Prawo
wodne utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych należy do
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.
Z uwagi na powyższe
przypominam o konieczności
corocznej konserwacji urządzeń
melioracyjnych, w szczególności
rowów i rurociągów drenarskich,
w zakresie wykaszania i wygrabiania
skarp rowów, odmulania dna koryt
rowów, utrzymywania drożności
wylotów rurociągów drenarskich,
oczyszczania osadników studni
drenarskich zlokalizowanych na trasie
rurociągów melioracyjnych. Prace
konserwacyjne prowadzone powinny
być każdego roku, jesienią oraz wiosną
w celu umożliwienia odpływu wód
opadowych i roztopowych oraz
w okresie letnim, w zakresie
wykaszania roślinności porastającej

koryta urządzeń.
Przypominam jednocześnie, że
utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych należy do
zainteresowanych właścicieli gruntów,
pozostających w zasięgu korzystnego
oddziaływania tych urządzeń. Obszary
korzystnego oddziaływania urządzeń
melioracyjnych uwidocznione są
w ewidencji urządzeń melioracyjnych,
prowadzonej przez właściwe
miejscowo zarządy zlewni w celu
zapewnienia dostępu do informacji
o urządzeniach melioracji wodnych
oraz o zmeliorowanych gruntach,
zgodnie z przepisem art. 196 ust. 1
oraz art. 240 ust. 4 pkt 15 ustawy
Prawo wodne. Informuję również, że
udostępnianie do wglądu danych
z systemu informacyjnego
gospodarowania wodami,
prowadzonego przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, zawierającego
m.in. informacje o urządzeniach
melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów jest
nieodpłatne. Wyszukiwanie informacji,
sporządzanie kopii dokumentów oraz
ich przesyłanie odbywa się na
podstawie przepisów ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Zastępca Dyrektora
Alicja Michałowska

§
przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych – dokonano
zmiany wzoru deklaracji
dotyczącej domków letniskowych
lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe;

7) w s p r a w i e p o d z i a ł u G m i n y
Postomino na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu – dokonano
podziału w sposób obowiązujący
dotychczas, tj. na 15 okręgów,
w których wybiera się po jednym
radnym.

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 s p r a w i e p o d z i a ł u G m i n y
Postomino na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych – dokonano
podziału gminy na obwody
głosowania w sposób
obowiązujących dotychczas,
z tym, że na siedzibę obwodowej
komisji wyborczej dla obwodu nr
1 wyznaczono świetlicę wiejską
w Nacmierzu;

10) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok – po
wprowadzonych zmianach
dochody budżetu wynoszą 59 663
470 zł a wydatki 76 593 471 zł.

9) w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy
środków przeznaczonych na
fundusz sołecki w roku 2019;

11) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
WPF do zmian w budżecie.

Inwestycje w gminie

Ostatni czas w gminie Postomino
zapowiada bardzo pracowity rok
inwestycyjny. Oprócz inwestycji
kontynuowanych z 2017 roku zostały
rozpoczęte dwa największe
przedsięwzięcia roku 2018.
Pierwszym z nich jest projekt
termomodernizacji budynków
szkolnych na terenie gminy
Postomino. Wszystkie place budowy
zostały już przekazane wykonawcom,
a pierwsze prace budowlane już się
rozpoczęły.
Drugą z kolei inwestycją jest
przebudowa drogi gminnej w m.
Wilkowice i Staniewice wraz z budową
pierwszego etapu kanalizacji
sanitarnej w m. Staniewice, gdzie już
niebawem można spodziewać się
rozpoczęcia prac.
Pomimo tych wyzwań nie
zwalniamy tempa w wyborze
wykonawców na kolejne inwestycje
w gminie. Jedną z nich jest
przebudowa drogi gminnej do
budynku wielorodzinnego w m.
Staniewice, a kolejną przebudowa

drogi gminnej do budynku
wielorodzinnego w Postominie.
Przetarg nieograniczony na obie
roboty budowlane wygrała Firma
Wielobranżowa „ROL-WAP” Żanetta
Ordon. Wartość prac skalkulowana
przez wykonawcę wynosi
odpowiednio 1 094 669,50 zł oraz 363
983,53 zł, a umowy mają zostać
zrealizowane do końca sierpnia
2018 r.
W ramach trwających procedur
przetargowych ma zostać również
wyłoniony wykonawca na przebudowę
dróg gminnych wraz z oświetleniem
drogowym oraz budowa sieci
wodociągowej w miejscowości
Pieńkówko.
Obok infrastruktury drogowej

zostały także rozstrzygnięte przetargi
dla budowy terenu rekreacyjnego
z elementami małej architektury
w miejscowości Rusinowo oraz dla
zagospodarowania terenu pod
rekreację z elementami małej
architektury w miejscowości Pałówko.
W ramach robót budowlanych
w tym zakresie stworzone zostaną
dostępne dla wszystkich miejsca
wypoczynku i rekreacji wyposażone
w liczne elementy małej architektury
w przestrzeni publicznej.
Trwają także prace nad
inwestycją pn. „Przebudowa zejścia
na plażę nr 3 przy ul. Spacerowej w m.
Jarosławiec”. Roboty mają zostać
zrealizowane do 30 kwietnia 2018 r.
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Kalendarium

Święto Sołtysów

kwiecień

2018
Deszcze częste w kwietniu wróżą,
że owoców będzie dużo.
Jeśli w kwietniu pszczoły latają,
to długie chłody się zapowiadają.

W dniu 08 marca podczas sesji
Rady Gminy odbyło się uroczyste
spotkanie z Sołtysami z terenu gminy
Postomino, których święto
obchodzone jest w dniu 11 marca.

Wójt - Janusz Bojkowski oraz
Przewodniczący Rady Gminy – Daniel
Pakos złożyli podziękowania za pracę
na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej oraz owocną współpracę

z samorządem Gminy Postomino.
Sołtysi otrzymali okolicznościowe
kwiaty i prezenty. Życzenia i upominki
wręczyli również Prezes Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego –

Bogdan Szlawski oraz Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu - Marek
Leśniewski.
Na zakończenie wykonane
zostało pamiątkowe zdjęcie.

Trasa R10 z nową drogą rowerową
W dniu 22 marca 2018 roku
został przekazany plac budowy
rozpoczynający kolejną inwestycję
z zakresu poprawienia
komunikacji drogowej.
Tym razem sprawa dotyczy tras
rowerowych. Firma PBDI z Torunia, na
zlecenie Zachodniopomorskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich
przystępuje do realizacji budowy
drogi rowerowej na odcinku DarłówkoJarosławiec oraz w m. Korlino. Koszt
inwestycji to ponad 5 mln zł. Gmina
Postomino współuczestniczy
w realizacji inwestycji w zakresie
finansowym i przeznaczyła na
realizację tego zadania kwotę 250 000
zł. Budowa na terenie gminy obejmie
5,3 km nowej drogi rowerowej
o szerokości od 2 do 5 m. Odcinek
Wicie – Jarosławiec przebiega przez
las, potem częściowo wzdłuż
drogowego odcinka lotniskowego
i kończy się na skrzyżowaniu ulic
Bałtyckiej i Leśnej w Jarosławcu. Na
całej powierzchni drogi przewidziano
nawierzchnię bitumiczną wraz
z budową poboczy gruntowych lub
utwardzonych. W Korlinie

zaprojektowana ścieżka (ok. 600 m)
będzie tworzyła skrót w stosunku do
przebiegu drogi powiatowej. Nowa
droga rowerowa na tym odcinku
będzie miała szerokość 3 m i będzie
służyła również jako dojazd do
posesji. Inwestycja ma zostać

XI Polsko-Niemiecki
Festiwal Artystyczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Postominie zaprasza na kolejny
Polsko- Niemiecki Festiwal
Artystyczny, który odbędzie się w dniu
7 kwietnia 2018 roku od godz. 9.00.
W tym dniu prezentacji artystycznych
dokonają piosenkarze soliści, zespoły
estradowe, tancerze oraz
i n s t r u m e n t a l i ś c i . Tr a d y c y j n i e
w festiwalu wezmą udział goście
z Niemiec ze swoją prezentacją
artystyczną, którzy będą przebywać
w Postominie już od 5 kwietnia.
Podczas pobytu grupy z Niemiec
zaplanowano wspólne warsztaty
filcowania, wycieczkę do Doliny

Charlotty oraz gry i zabawy
integracyjne, które pozwolą na
praktyczne wykorzystanie
umiejętności komunikacyjnych,
zarówno w języku niemieckim jak
i polskim.
Projekt jest dofinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów w ramach
programu Współpracy Interreg V
A Meklemburgia- Pomorze Przednie/
Brandenburgia/ Polska
w Euroregionie Pomerania)”

zakończona w sierpniu.
W przekazaniu placu budowy
uczestniczył dyrektor ZZDW Michał
Żuber wraz z pracownikami
odpowiedzialnymi za realizację
zadania, wykonawca zadania- PBDI
Toruń, Wójt Gminy Darłowo Radosław

Głażewski z lokalnymi radnymi oraz
Zastępca Wójta Gminy Postomino
Aleksandra Kurek wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy
i Kierownikiem Referatu Inwestycji
i Planowania Przestrzennego.

Zbiorniki bezodpływowe
i przydomowe
oczyszczalnie ścieków

Pamiętaj o obowiązku
zgłoszenia do ewidencji gminnej
zbiornika bezodpływowego
( s z a m b a ) o r a z p r z y d o m o we j
oczyszczalni ścieków!
Urząd Gminy Postomino
przypomina mieszkańcom
o obowiązku zgłaszania
posiadanych zbiorników
bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni
ścieków do ewidencji gminnej.
Zgodnie z art. 3 pkt 3 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.
1289), gminy mają obowiązek
prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz ewidencji
przydomowych oczyszczalni
ścieków. Zgłoszenia należy dokonać
na opracowanym druku do pobrania
ź w Biurze Obsługi Interesanta na
nieczystości płynne w siedzibie
Urzędu Gminy Postomino
ź lub ze strony internetowej
www.postomino.bip.net.pl.

1 kwietnia (Niedziela)
Wielkanoc, Prima Aprilis,
Międzynarodowy Dzień Ptaków
2 kwietnia (Poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny,
Międzynarodowy Dzień Książki Dla
Dzieci, Światowy Dzień Autyzmu
4 kwietnia (Środa)
Międzynarodowy Dzień Wiedzy
o Minach i Działań Zapobiegających
Minom
5 kwietnia (Czwartek)
Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)
7 kwietnia (Sobota)
Dzień Pamięci o Holocauście,
Światowy Dzień Zdrowia
8 kwietnia (Niedziela)
Święto Bożego Miłosierdzia,
Międzynarodowy Dzień Romów
9 kwietnia (Poniedziałek)
Zwiastowanie Pańskie (Dzień
Świętości Życia)
10 kwietnia (Wtorek)
Dzień Służby Zdrowia
11 kwietnia (Środa)
Ogólnopolski Dzień Walki
z Bezrobociem, Światowy Dzień Osób
z Chorobą Parkinsona, Dzień Radia
12 kwietnia (Czwartek)
Międzynarodowy
Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki
13 kwietnia (Piątek)
Światowy Dzień Pamięci Ofiar
15 kwietnia (Niedziela)
Międzynarodowy Dzień Kombatanta
16 kwietnia (Poniedziałek)
Dzień Sapera
18 kwietnia (Środa)
Międzynarodowy
Dzień Ochrony Zabytków
20 kwietnia (Piątek)
Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
22 kwietnia (Niedziela)
Międzynarodowy Dzień Ziemi
23 kwietnia (Poniedziałek)
Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich
24 kwietnia (Wtorek)
Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
25 kwietnia (Środa)
Światowy Dzień Malarii,
Międzynarodowy Dzień Sekretarki
26 kwietnia (Czwartek)
Światowy Dzień Własności
Intelektualnej, Dzień Drogowca
i Transportowca (Polska)
27 kwietnia (Piątek)
Światowy Dzień Grafika
28 kwietnia (Sobota)
Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
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Nasza gmina zyska
na ochronie środowiska
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Nowe przystanki

zyska
Postomino

na ochronie
środowiska

Zakończono wymianę czterech
starych wyeksploatowanych wiat
przystankowych zlokalizowanych
w miejscowościach Rusinowo na ul.

Letniskowej, w miejscowości Nacmierz
przy budowanym Centrum Turystyki
Wiejskiej oraz w centrum miejscowości
Marszewo.

14 kwietnia 2018 r. zapraszamy na wielkie sprzątanie gminy Postomino
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Postomino!
W tym roku po raz drugi Gmina
Postomino rusza z akcją pod hasłem
„Nasza Gmina zyska na ochronie
środowiska”. Dnia 14 kwietnia z okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi,
zachęcamy każde z 28 sołectw Gminy

Postomino do udziału w sprzątaniu
terenu własnej wsi. W każdym
sołectwie sprzątanie zakończy się
wspólnym ogniskiem.
Zachęcamy wszystkich
mieszkańców gminy Postomino do
udziału w przedsięwzięciu. Mamy
nadzieję, że akcja z roku na rok będzie

stawać się coraz bardziej popularna
i nabierać tempa, a dzięki niej wsie
zyskają nowe oblicze.
Zainteresowanych udziałem
w akcji prosimy o kontakt ze swoim
sołtysem.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Zmiana systemu gospodarką śmieciową
dla osób prowadzących
działalność gospodarczą
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, na których
świadczone są usługi hotelarskie
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1553), wpisanych do rejestru obiektów
turystycznych, prowadzonego przez
Wójta Gminy, do Gminnego Systemu
Gospodarki Odpadami. Oznacza to,
że począwszy od 1 czerwca 2018 r.
Gmina będzie organizować zbieranie
i odbiór odpadów z nieruchomości
wykorzystywanych w całości lub
części na świadczenie usług
turystycznych, a właściciele
wspomnianych nieruchomości,
w zamian za odbiór odpadów od
1 czerwca 2018 r. zobowiązani są do
uiszczania miesięcznej opłaty za
odbiór odpadów.
Opłata za odbiór odpadów
ustalana będzie na podstawie złożonej
deklaracji o wysokości opłaty za odbiór
odpadów, w oparciu o informację
dotyczącą ilości zużytej wody
w danym obiekcie. W przypadku braku
opomiarowania lub pobierania wody
z własnego ujęcia miesięczne zużycie
wody winno być ustalone w oparciu
o normy zużycia wody określone
w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.

(Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70). Opłata
za zbieranie i odbiór odpadów
w sposób selektywny wynosi 5,00 zł za
1 m3 zużytej wody, natomiast jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny opłata ta wynosi
10,00 zł za 1 m 3 zużytej wody.
Opłata ta jest płatna bez
dodatkowego wezwania w ratach
miesięcznych, płatnych w terminie do
ostatniego dnia miesiąca, którego
dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty
na konto Gminy Postomino w BS
Ustka nr 34 9315 0004 0021 2012
2000 0010.
W ramach opłaty będzie można
oddawać przez cały rok, bez limitu
odpady pochodzące z tych
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.
W związku z powyższym
informuję o obowiązku wypowiedzenia
dotychczasowej umowy na odbiór
odpadów oraz złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami w 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, Postomino 30,
76-113 Postomino.

Kobieta Powiatu
Sławieńskiego

17 marca 2018r. w Gminie
Darłowo odbył się II Regionalny
Kongres Kobiet, na którym ogłoszono
wyniki konkursu na „Kobietę Powiatu
Sławieńskiego 2018”. W kategorii

Działalność w sferze publicznej
i administracji laureatką została Maria
Lech- Szajner – Sołtys miejscowości
Wszedzień i pracownik CKiS
w Postominie.

Życzenia

Zdzisławowi Ludwikowskiemu
z okazji 70 urodzin składamy serdeczne gratulacje
oraz wyrazy uznania za wkład pracy zawodowej
i osobiste zaangażowanie w nieustające podnoszenie sprawności
fizycznej kolejnych pokoleń mieszkańców Gminy Postomino.
W dniu Pańskich urodzin życzymy dużo zdrowia, wszelkiej
pomyślności oraz zadowolenia w życiu osobistym.
Wójt Gminy Postomino oraz pracownicy Urzędu
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III Bal Charytatywny w Pieszczu

Trzeci już bal charytatywny
„Przyjazna dłoń” –organizowany przez
Radę Rodziców, Dyrekcję i Radę
Pedagogiczną Szkoły Podstawowej
w Pieszczu już za nami.
Licznie zebrani goście o cudownych sercach, wspaniała
muzyka grana na żywo przez zespół
D&K pod przewodnictwem Dariusza
Korowajczyka, pyszne jedzenie oraz
niezwykła atmosfera Dworku Golikowo
– tak można w skrócie opisać
tegoroczny Bal. A dodatkowo szczytny
cel, który towarzyszył tej imprezie, czyli
gromadzenie środków finansowych na
rzecz uczniów Szkoły Podstawowej
w Pieszczu.
Uroczystość rozpoczęły panie,
wicedyrektor Halina Jóźwik oraz
przewodnicząca Rady Rodziców
Monika Zielonka, które powitały
zebranych gości i podziękowały
wszystkim, którzy nie szczędzili sił
i czasu, by tak wspaniała akcja mogła
się odbyć. Następnie odczytano list od
pani Dyrektor Renaty Mazur Wojciechowskiej, która z przyczyn
osobistych nie mogła uczestniczyć
w balu.
W tym roku zaszczycił nas
również swoją obecnością wójt naszej

Gminy pan Janusz Bojkowski
z małżonką, a także wspaniały
i niezawodny przyjaciel naszej Szkoły
pan Marcin Bartkowiak z małżonką –
wiceprezes Hatching Eggs Farms
sp. z o. o. – Farma drobiu.
Atrakcją wieczoru była licytacja
przedmiotów ofiarowanych przez
S p o n s o r ó w, p r z e p r o w a d z o n a
profesjonalnie i z wielkim
zaangażowaniem przez panie Monikę
Zielonka i Karolinę Jagielską. W trakcie
balu odbyła się loteria fantowa.
Niespodzianką balu był występ pary

młodych tancerzy i nauka tańca oraz
płonące, pyszne prosię.
Wspaniała atmosfera, która
panowała podczas balu, sprzyjała
aktywności i hojności bawiących się
gości, dzięki temu udało się zebrać
rekordową kwotę.
Niech żyje bal! Serdecznie
dziękujemy wszystkim gościom oraz
osobom zaangażowanym
w organizację tej wspaniałej imprezy.
Jesteście wielcy i korzystając z okazji
zapraszamy na kolejny bal już za rok.
Magdalena Ochocka - Gastół

Organizatorzy Balu serdecznie
dziękują wszystkim, którzy zaszczycili
nas swoją obecnością
Dziękujemy również wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do zorganizowania tego
wspaniałego wydarzenia. Pomocną
dłoń podali:
ź Janusz Bojkowski – Wójt Gminy
Postomino
ź Hatching Eggs Farms sp. z o. o. –
Farma drobiu J. Kaczmarek,
M. Bartkowiak
ź Beata i Jacek Wrotniak
ź Monika i Roman Zielonka
ź Stowarzyszenie „Razem Lepiej”,
prezes Teresa Rysztak
ź Irena Zielonka
ź Karolina Fedor
ź Karolina Jagielska i Tomasz Dobko
ź Dariusz Mernik
ź Ryszarg Sozański
ź Paulina Ziezin – Jankowska
ź Ewelina Kamińska – Miranowicz
ź Janusz Bujak

Małgorzata Konarska – Michalczuk
Krystyna Caspari
Bożena Walczak
Lucyna i Piotr Pieniążek
Agnieszka Szymczyk
Agnieszka Werechowska
Grażyna Kozera
Anna Kulczyk – Studio Kulturystyki
i Sportu
ź M. Dresler – Pracownia złotnicza
ź Marta Gałka – Salon Fryzjerski
„Marta”
ź R. Baranowski – Gospodarstwo
Rolne Kębłowo
ź Danuta i Zbigniew Mielewczyk
ź Joanna i Marek Stępień
ź Adam Pruske i Sebastian Stolarski
– Papugarnia Lora
ź Klasa II gimnazjum z rodzicami
ź Klasa III gimnazjum z rodzicami
ź Rodzice oddziałów
przedszkolnych
Dobro czynione dziś wraca
zawsze ze zdwojoną siłą !

W dniu 23.03.2018 Mszą św.
o godz. 18.00 rozpoczęliśmy Drogę
Krzyżową ulicami Jarosławca. Przybyli
na nią dorośli , dzieci i młodzież z całej
parafii Łącko, nie brakowało całych
rodzin .
Nad bezpieczeństwem procesji
czuwała Straż Gminna i Strażacy. Był
to czas wspólnej modlitwy
i przeżywania bolesnej męki i śmierci
Pana Jezusa.
Kto tylko chciał mógł włączyć się
w przeżywanie tego Misterium. Można

było nieść krzyż i bardziej świadomie
na swoim ciele odczuć czym było
dźwiganie krzyża przez naszego
Zbawcę.
Dziękujemy wszystkim którzy
przybyli na Drogę Krzyżową,
dziękujemy za wspólną modlitwę,
a także dziękujemy wszystkim tym,
którzy przyczynili się do uświetnienia
tego Misterium.
Nade wszystko dziękujemy Panu
Bogu, że dał nam taki czas byśmy
mogli wspólnie się pomodlić.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Zdj. Agnieszka Borowska

Droga Krzyżowa w Jarosławcu
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Dzień liczby Pi w Pieszczu

Dzień 14-ego marca jest Dniem
Liczby Pi, najsłynniejszej liczby
świata. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Pieszczu postanowili
uczcić jej święto. Co to jest w ogóle za
liczba? A mianowicie Pi (π) jest
stosunkiem długości obwodu okręgu
do długości jego średnicy. Jest
fascynującą liczbą, również dlatego,
że przez wiele lat bardzo trudno ją było
obliczyć.
W tym dniu razem z uczniami
zrobiliśmy wyjątkowe zdjęcie

przedstawiające jubilatkę. Ponadto
odbył się konkurs polegający na
zapamiętaniu jak największej liczby
cyfr po przecinku pt. „Ludolfina”.
Wyniki rozstrzygnięto w dwóch
kategoriach wiekowych:
Klasy I- V
ź I miejsce Adam Lisek-153 cyfry po
przecinku
ź II miejsce Piotr Mordal- 102 cyfry
po przecinku
ź III miejsce Maciej Pieniążek-63
cyfry po przecinku

Wieœci

szkolne

Gminny konkurs
recytatorski

Klasy VI-III gimnazjum
I miejsce Klaudia Majrowska- 328
cyfr po przecinku
ź II miejsce Amanda Zielonka- 202
cyfry po przecinku
ź III miejsce Magdalena Mazurek198 cyfr po przecinku.
ź

Gratuluję i do zobaczenia za rok!
Marzena Juszczyk

Pierwszy dzień wiosny w Pieszczu

21 marca 2018 uczniowie Szkoły
Podstawowej w Pieszczu spędzili
bardzo miło. Od samego rana każda
klasa przygotowywała sałatki
owocowe i warzywne. Na dzieci
czekały też rozgrywki sportowe, gra
Pie Face, seans filmowy na widowni,
pokaz mody dla najmłodszych,
zbieranie jajek czekoladowych
rozsypanych na placu zabaw, topienie
Marzanny i wiele innych atrakcji. Na
obiad czekały pyszne hot-dogi.
To był bardzo sympatyczny
dzień, w którym na chwilę oderwaliśmy
się od książek i spędziliśmy go
integrując się ze sobą.
Nauczyciele

***

Dnia 23 lutego 2018 roku
w ramach XV Gminnego Przeglądu
Amatorskiego Ruchu Artystycznego
odbył się w Postominie konkurs
recytatorski, którego organizatorem
było Centrum Kultury i Sportu.
Ujawnianie młodych talentów
recytatorskich i pobudzenie
aktywności artystycznej,
popularyzacja literatury , kształtowanie
nawyku czytania, ożywienie kontaktu
z poezją polską i zagraniczną – to
główne cele.
W tym roku Szkołę Podstawową
w Pieszczu reprezentowały
4 uczennice, które musiały najpierw
przejść etap szkolny. Natalia Chabros

z klasy II SP i Gabriela Kacprzak z klasy
III SP pięknie wyrecytowały po dwa
wiersze, a Gabriela Bukowska z klasy
VI i Amanda Zielonka z klasy II
gimnazjum wspaniale zaprezentowały
się w wierszu i fragmencie prozy.
Komisja konkursowa dokonała
oceny wg ustalonych kryteriów
i przyznała I miejsce Gabrieli
Bukowskiej- w kategorii klas IV- VI oraz
III miejsce Natalii Chabros- w kategorii
klas I- III. Laureatki reprezentowały
szkołę 3 marca 2018 r. podczas etapu
powiatowego w Sławnie.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Powitanie wiosny

Kwadracik zwycięzcą
17 marca w Darłowie odbył się
Powiatowy Przegląd Teatralny
w ramach ARA. W kategorii teatrów
dziecięcych wygrał teatr Kwadracik
z Jarosławca i będzie reprezentował
powiat oraz gminę na przeglądzie
wojewódzkim w Świdwinie. Mali
aktorzy z Jarosławca wystawili sztukę
„Za ósmą górą”. Opiekunami grupy
teatralnej są Radosław Wąsiewski
i Agnieszka Rogulska. Życzymy
dalszych sukcesów.

W dniu 22 marca uczniowie klasy
II i III pożegnali zimę i przywitali długo
oczekiwaną wiosnę.
Najpierw dzieci przygotowały
kukły ekologiczne z drewna, siana
i bibuły. Niektórzy nawet nadali imiona
swoim marzannom, ale za to trudniej
było im się z nimi rozstać. Nareszcie

przyszedł czas pożegnania zimy
słowami: „Marzanno, marzano, ty
zimowa panno, do ognia cię wrzucamy,
bo wiosnę witamy!” jednocześnie
wkładając kukły do ogniska.
Zwieńczeniem tego dnia było
zjedzenie pieczonych kiełbasek.
B. Ansel, A. Dąbrowska

Wieœci
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kotłów i innych. Mogliśmy podziwiać
różne kotły, maszyny i poznawać
tajniki ich działania. Dotarliśmy
również do centrum dowodzenia
Kotłowni, czyli „mózgu” – sieci
komputerowej. Podziwialiśmy ogrom
tej Kotłowni, która naprawdę, robi
wrażenie! Nietypowość, ale też
wyjątkowość tego miejsca, tworzy
niesamowity klimat, wzmacniając
w ten sposób dziecięcą ciekawość
poznawczą.
A oto niektóre ciekawostki
o Kotłowni:
- Ludzie nie są bałwankami
i potrzebują ciepła.
- Zimą do ogrzania Słupska
potrzeba 10-13 wagonów węgla
dziennie, a latem wystarczy tylko
1 wagon dziennie.
- Sieć ciepłownicza ENGIE EC
Słupsk jest niemal tak długa, jak
odległość ze Słupska do Gdańska.
- Wysokość komina to 100
m e t r ó w, c o o d p o w i a d a 6 - 7
czteropiętrowym budynkom
ustawionym jeden na drugim.
- Ogień w kotle ma temperaturę
1200 °C, dla porównania woda wrze
w temperaturze 100 °C.

- Temperatura w środku hałdy
węgla wynosi ok. 50 °C, czyli tyle ile
ma ciepła woda w kranie.
Pobyt w Kotłowni okazał się
niezwykłą przygodą, interesującą
lekcją oraz świetną zabawą. Wszyscy
byliśmy zachwyceni efektami i tym co
się tam działo.
Składamy ogromne
podziękowania przede wszystkim dla
IWONY STRUNIAWSKIEJ,
MARZENY GĘBALI, SŁAWOMIRA
SZYMCZAKA, MICHAŁA
GIERCZAKA, RENATY DZIUBAN,
KRYSTYNY MARKUSZEWSKIEJ,
JANA GLIŃSKIEGO za serdeczne
przyjęcie, wspaniałe prezenty,
zbudowanie poczucia domowej
atmosfery, możliwość poznania pracy
kotłowni rejonowej oraz wszelki trud w
przygotowanie tego wszystkiego, co
sprawiło, że zwiedzanie było dla nas
wielką przyjemnością .
Dziękują wychowawczynie kl. II
Ewa Kulczak – Leśniewska, kl. IIIa
Hanna Matuszczak, kl. IIIb Beata
Wiórko.

Teatr „Arlekin” w województwie!

W sobotę 17 marca 2018 r.
w darłowskim kinie „Bajka” odbył się
Powiatowy Przegląd Zespołów
Teatralnych. Teatr „Arlekin” z Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie
przedstawił sztukę według
scenariusza Edyty Stachowskiej
będącej opiekunem grupy. Spektakl
pt. „Orfeuszu, gdzie jesteś?” opowiada
o dwojgu zakochanych- Eurydyce

i Orfeuszu, którzy nie wyobrażają
sobie życia bez siebie. Uczucie,
którego doświadczają jest niezwykle
potężne, jednak staje się ono solą
w oku zawistnych bogów. Bohaterowie
opowieści będą wystawieni na wielką
próbę. Czy miłość będąca królową
uczuć, pokona zazdrość, tęsknotę,
niewyobrażalny ból okrutnie
rozdartego serca? Na te pytania starali

strona

szkolne

Zwiedzanie Kotłowni Rejonowej
ENGIE w Słupsku

Dzieci uczą się obserwując
dorosłych, a także poprzez ich
naśladowanie. Od najmłodszych lat
uczą się ekologicznych nawyków,
świadomości w kwestii
odpowiedzialności za klimat, a także,
że drobne działania mają znaczenie.
Ważne jest aby wszelkie poczynania
związane z ochroną naturalnego
środowiska proponowane naszym
wychowankom aktywnie angażowały
dziecko, dlatego też była ta nietypowa
wycieczka.
W środę, 28 lutego 2018 r.,
uczniowie klas II, III a i III b Szkoły
Podstawowej w Postominie udali się
na wycieczkę do Kotłowni Rejonowej
ENGIE w Słupsku. Zostaliśmy tu
bardzo ciepło przyjęci przez
pracowników Kotłowni. Na początku
zostaliśmy podzieleni na dwie
„wyprawy badawcze”, podczas
których dzieci zbierały informacje
o systemie grzewczym,
rozprowadzaniu ciepłej wody, jednym
słowem o miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zwiedzając Kotłownię dowiedzieliśmy
się, na czym polega praca Laboranta,
Technologa ds. produkcji energii
cieplnej, Inżyniera ruchu – maszynisty
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się odpowiedzieć młodzi aktorzy. Ich
interpretacja bardzo spodobała się
jurorom, którzy postanowili, że to
„Arlekin” będzie reprezentował powiat
n a Wo j e w ó d z k i m P r z e g l ą d z i e
Teatralnym w Świdwinie. Gratulujemy
i życzymy sukcesów.

***

Wieœci

szkolne

II miejsce gimnazjalistów
w konkursie o zdrowiu

W Z e s p o l e S z k ó ł
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku 8ego marca 2018 roku odbył się
V Międzyszkolny Konkurs dla Szkół
Gimnazjalnych pod nazwą: ,,Zdrowe
odżywianie oznacza zdrowy styl życia”.
Konkurs składał się z trzech etapów.
Najpierw rywalizujące drużyny
zaprezentowały krótkie filmy na temat
zdrowego żywienia. Następnie
uczniowie musieli nakryć
przygotowany przez organizatorów
stół oraz przygotować i zaprezentować
zdrowy deser. Ostatnim etapem był
quiz dotyczący zdrowego odżywiania.
Konkurs oceniała komisja
w składzie: Małgorzata Parol
z Państwowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Słupsku; Bożena
Hołowienko – właściciel lokalnej
restauracji „Słupskie Smaki” oraz
Grzegorz Dacków – przedstawiciel
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Słupsku.
Szkołę w Postominie
reprezentowały gimnazjalistki z klasy
III b: Wiktoria Jasińska, Kornelia
Ciechanowska i Julia Ordon.
Gratulujemy zajęcia wysokiego
II miejsca w konkursie. Uczennice
musiały wykazać się nie tylko wiedzą

teoretyczną z zakresu zdrowego
odżywiania, ale też umiejętnościami
kulinarnymi. Można przypuszczać, że
przygotowany przez nie oszałamiający
wizualnie deser komisja oceniła
najwyżej. Zdrowy, wegański smakołyk
został bowiem w całości
skonsumowany. Warto wspomnieć, że
w przygotowanie krótkiego filmu,
zaprezentowanego podczas konkursu,
czynnie włączyli się również wszyscy
uczniowie klasy III b.
Mam nadzieję, że udział uczniów
w tego typu konkursach przyczyni się
do popularyzacji właściwego
odżywiania oraz kształtowania
dobrych nawyków żywieniowych
i promowania zdrowego stylu życia
wśród młodzieży. Tym bardziej, że
w bezpośrednie przygotowania do
udziału w zmaganiach konkursowych
włączana jest często cała klasa. Jest to
też przyczynek do rozmów
i zastanowienia się nad wyborami
podejmowanymi w kuchni. Problem
otyłości, złego odżywiania,
wszechobecnych fast-foodów to
problem wielkimi krokami wkraczający
do polskich szkół. Warto temu
zapobiegać w każdy możliwy sposób.
Anna Kreft

Teatr Kwadrat
z Jarosławca na podium

Zdj. Tomasz Turczyn i iko
Marzec to święto teatru,
w Jarosławcu ciężka i wielogodzinna
praca została doceniona. Po
sukcesach ich młodszych kolegów
(tytuł laureata na Powiatowym
Przeglądzie Teatralnym ARA i awans
do etapu wojewódzkiego) Kwadrat
zajął III miejsce w IV Powiatowym

T u r n i e j u Te a t r a l n y m . „ B i u r o
matrymonialne” rozbawiło widzów do
łez, jury doceniło również grę naszych
aktorów i wyróżniło Hannę Koba za
najlepsza rolę kobiecą, a Łukasza
Budny uznano za najlepszego aktora
przeglądu.
Radosław Wąsiewski
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Placówka Wsparcia Dziennego

Przygotowania Wielkanocne

Wszyscy wychowankowie
Placówki Wsparcia Dziennego Punkt
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie
przygotowują się do Wielkanocy. Poza
pogadankami, podczas których
objaśniane są symbole i tradycje

Wielkanocne, tworzone są przepiękne
prace plastyczne i ozdoby. Powstają
wielkie i małe jajka zdobione różnymi
materiałami, zajączki, baranki
i kurczaczki. Wykonywane są kartki
świąteczne, które wraz z życzeniami

przekazane zostaną przyjaciołom
naszej Placówki. Nie zapominamy też
o formie i ćwiczymy, by wraz z wiosną
być gotowym do nowych wyzwań.

Szanujemy
naszych społeczników

Podopieczni Placówki Wsparcia
Dziennego Punkt Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Królewie uroczyście
obchodzili Ogólnopolskie Święto
Sołtysa, zapraszając do siebie panią
Danutę Igras – sołtysa wsi Królewo. Był
to ten szczególny moment, w którym
dzieci mogły złożyć serdeczne

podziękowania i słowa uznania za
pełną zaangażowania pracę na rzecz
społeczności lokalnej. Podopieczni
samodzielnie przygotowali słodki
poczęstunek dla tak miłego gościa. Był
wywiad na temat pracy sołtysa, były
opowieści i wspólne biesiadowanie.

Ciekawe zajęcia w PWD

W minionym czasie w Placówce
Wsparcia Dziennego w Postominie
dzieci i rodzice mogli korzystać
z szerokiego wachlarza zajęć
i warsztatów.
Dla młodych podopiecznych
przygotowano i przeprowadzono:
ź zajęcia plastyczne, na których
dzieci przygotowywały ozdoby do

wystroju placówki oraz kartki
świąteczne na konkurs
wielkanocny kierowany do
mieszkańców gminy Postomino
ź zajęcia kulinarne, na których
przygotowywały smaczne
babeczki
ź zajęcia sportowe, na których było
dużo ruchu połączonego z zabawą

zajęcia z wychowawcą, podczas
których dzieci bawiły się w ciekawe
gry zespołowe i wiele innych
aktywności.
Do dorosłych skierowane były
m.in. zajęcia z pracownikiem
socjalnym, które cieszyły się sporym
zainteresowaniem.
ź

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

kwiecień 2018

Pływanie to zdrowie,
każdy Wam to powie!
Pływanie to jedna
z najprzyjemniejszych form ruchu.
Ruch w wodzie poprawia krążenie,
wzmacnia mięśnie, modeluje
sylwetkę, a przy tym nie męczy tak jak
tradycyjna gimnastyka. Pływanie ma
też inne zalety – odciąża kręgosłup,
angażuje wszystkie grupy mięśni i daje
wiele przyjemności. Człowiek rodzi się
z odruchem pływania, ale ponieważ
we wczesnym dzieciństwie odruch ten
nie jest podtrzymywany – zanika.
Musimy więc na nowo uczyć się

poruszania w wodzie.
Między innymi z powyższych
względów Gmina Postomino od wielu
lat regularnie wspiera organizację
zajęć nauki pływania dla uczniów. Od
końca lutego rozpoczął się kolejny cykl
zajęć dla uczniów klas III, w ramach
projektu „Umiem Pływać”. Na
organizację projektu w roku 2018
otrzymaliśmy dofinansowanie
z Państwowego Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów, w kwocie
ponad 20 tys. złotych. Druga część

miłość królewnę Zosię. Bajkowa
atmosfera, aktywny udział dzieci
w przedstawieniu, rytmiczne piosenki
oraz dynamiczna gra aktorów

strona

Czytelnik roku
środków to wkład własny
zabezpieczony w budżecie Gminy
Postomino. Uczniowie biorą udział
w projekcie bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów. Każdy uczeń
skorzysta z 20 zajęć programowych,
które potrwają do grudnia br.
Zachęcamy do regularnego
uczestnictwa w zajęciach, bo pływanie
to zdrowie i warto zdobyć tę
umiejętność.

Biblioteka dzieciom
„Koziołek Matołek wyrusza w świat”

20.02.2018r. na zaproszenie
Biblioteki Publicznej w Postominie
zagrał (dla ok. 200 dzieci z naszej
gminy) teatr TAK ze spektaklem pt.
„Koziołek Matołek wyrusza w świat”
z elementami języka angielskiego.
Spektakl inspirowany tekstem „120
przygód Koziołka Matołka” Kornela
Makuszyńskiego. Tytułowy bohater
wyrusza do Pacanowa, jednak
najpierw trafia do Nowego Jorku ucząc
dzieci „Cyferkowego Rock'n'rolla”
następnie ląduje w Chinach. Tutaj
Koziołek, dzieci i cesarzowa
To k i m o n o z a t a ń c z y l i „ R a p
z alfabetem”, dzięki herbatce
przygotowanej przez dzieci udaje mu
się wrócić do Polski do księstwa
Koziegłowy, gdzie poznaje swoją
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zapewniły dzieciom wiele radości
i dobrej zabawy.

Walentynki w bibliotece

Dnia 31 stycznia odbyło się
spotkanie z Klubowiczami
w Dyskusyjnym Klubie Książki dla
Dzieci. Na zajęciach prowadziliśmy
rozmowy na temat książek Andrzeja
Maleszki z serii Magiczne Drzewo. Tym
drzewem był stary olbrzymi dąb,
którego powaliła burza. Ludzie zrobili
z niego setki przedmiotów, a każdy
zachował cząstkę magicznej siły.
Niesamowite przygody,
niebezpieczeństwa, humor i magia to
wszystko zawierają książki Andrzeja
Maleszki. Na zajęciach dzieci tworzyły
magiczną opowieść wymyślając
własne magiczne przedmioty. Można
było dać upust swojej wyobraźni, dzięki
której powstały ciekawe historie.
W tym dniu rozdano również nagrody
dla „Najaktywniejszych Czytelników
2017roku „Biblioteki Publicznej
w Postominie. Wśród
„Najaktywniejszych” znaleźli się
również nasi Klubowicze. Serdecznie
gratulujemy!
Ty t u ł N a j a k t y w n i e j s z e g o
Czytelnika 2017 roku uzyskali:
I Kategoria- Dzieci od 0-6 lat
ź I miejsce - Aleksandra Plytta (148
książek)- Dyskusyjny Klub Książki
dla Dzieci
ź II miejsce – Antonina Mielczarek
(92 książki) Dyskusyjny Klub
Książki dla Dzieci
ź III miejsce – Karol Konopka (72
książki)
Wyróżnienie uzyskali:
ź Tymon Warzych (51 książek)
ź Igor Zdrzeniecki (50 książek)
Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci
ź Mikołaj Korejwo (48 książek)
II Kategoria –Dzieci od 7-12 lat
ź I miejsce – Hanna Gastół (129
książek)

II miejsce – Igor Piorunowski (107
książek) Dyskusyjny Klub Książki
dla Dzieci
ź III miejsce – Maja Mielczarek (85
książek) Dyskusyjny Klub Książki
dla Dzieci
Wyróżnienia uzyskali:
ź Jakub Kołodziejczyk (74 książki)
ź Nikola Korejwo (72 książki)
Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci
ź Amelia Kryszczak (62 książki)
III Kategoria –Młodzież od 13- 18 lat
ź I miejsce – Zofia Kaśków (126
książek)
ź II miejsce – Paulina Górczewska
(30 książek)
ź IV Kategoria –Dorośli 18 lat +
ź I miejsce- Wiesława Dankowska
(182 książki)
ź II miejsce –Alina Pawlik (154
książki)
ź III miejsce – Grażyna Letkomiller
(150 książek)
Wyróżnienia uzyskali:
ź Anna Nowak (130 książek)
ź Beata Kryszczak (111 książek)
ź Stanisława Chabowska (111
książek)
ź

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

Dnia 14 lutego Bibliotekę
Publiczną w Postominie odwiedziły
dzieci z II klasy z wychowawczynią
Panią Ewą Kulczak – Leśniewską.
Walentynki to dobra okazja do rozmów
o miłości – zarówno tej macierzyńskiej,
jak i o pierwszym zakochaniu. Na

zajęciach przedstawiono literaturę w
walentynkowym klimacie. Dzieci
wysłuchały opowiadania „Franklin
mówi kocham cię”. Bardzo ciepłej i
pouczającej opowieści o wzajemnych
relacjach w rodzinie, gdzie bohater
pokazuje dzieciom, co jest w życiu

ważne i wartościowe. Na spotkaniu
uczniowie bawili się w kalambury
literackie oraz wykonali balonowe
serca i walentynki dla swoich
najbliższych.

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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Zajęcia rękodzielnicze

Drogie Panie – mobilizacja!
Drugą konkurencją XXI
Współzawodnictwa SportowoRekreacyjnego Sołectw Gminy
Postomino w roku 2018 będzie Turniej
Usportowionych Dwóch Ogni.
Konkurencja dla kobiet, która
rozegrana zostanie w Niedzielę 22
kwietnia 2018 r. na Sali Sportowej przy
Zespole Szkół w Postominie. Sołectwo
wystawia tylko jedną drużynę kobiecą.

Drużyna liczyć musi 6 kobiet (5 graczy
w polu i „matka" – wiek minimum 14
lat). Turniej odbywa się na boisku do
piłki siatkowej o wymiarach 18m x 9m,
gra odbywa się na czas oraz na punkty
(ilość zbić). Start godz. 13.45 (13.0013.30 rejestracja ekip) SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!
A.Pawłowski

AKTYWNI 50+ na start!
"Aktywna forma wypoczynku, to najzdrowszy wypoczynek"
slalom (siedem tyczek) z piłką na
czas
ź festiwal rzutów piłkami lekarskimi,
trzy rodzaje piłek , rzut znad głowy,
jedna seria, każdy rzut mierzony,
zaliczona łączna długość
ź rzut jak najbliżej celu – rzut
sześcioma bulami, mierzone trzy
najbliższe odległości od celu
ź

W marcu wiele się działo
w ramach Programu Aktywności
Lokalnej. Na świetlicy w Pałowie
oprócz spotkań wsparcia
koleżeńskiego odbywały się zajęcia
ekologiczne, z rękodzieła, spotkania
z psychologiem oraz inne zajęcia dla
kobiet. Pod czujnym okiem
instruktorów z ZDZ ze Słupska
wytwarzana była m. in. biżuteria
upcyklingowa. Odbywały się również
zajęcia ruchowe, w czasie których
panie ćwiczyły tak modną ostatnio
zumbę oraz inne układy taneczne.
W spotkaniach tych brały udział panie
ze stowarzyszenia „Razem Lepiej”
oraz osoby spoza projektu.

Gościliśmy również panie ze
świetlic CKIS w Postominie, które
aktywnie uczestniczyły w warsztatach
organizowanych w ramach Programu
Aktywności Lokalnej.
Przypominamy, iż cały czas
prowadzimy nabór do Programu
Aktywności Lokalnej na świetlicy
w Pałowie. Istnieje również możliwość
zdobycia nowego zawodu z działania
programu „Zróbmy to razem –
aktywizacja społeczno-zawodowa”. Po
więcej informacji zapraszamy do
siedziby GOPS w Postominie, jak
również do pracowników socjalnych.
Serdecznie zapraszamy.

Powitanie wiosny
w Wilkowicach

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie po raz ósmy w historii
Gminy Postomino, wychodząc
naprzeciw potrzebie zachowania
żywotności, zdrowia i aktywności
organizuje dla weteranów powyżej 50go roku życia otwarty cykl trzech
turniejów w 15-stu konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych w ramach
otwartego Grand Prix "Aktywni 50+".
Zawody przeprowadzone będą
w kategoriach wiekowych co 5 lat,
począwszy od rocznika 1968.

Konkurencje rozegrane zostaną
w trzech terminach na stadionie
sportowym im. Zbigniewa Galka
w Postominie o godz. 14:00 (zapisy od
godz. 13.00).
PIERWSZE SPOTKANIE JUŻ
28.04.2018 r. (SOBOTA) – pn.
“Majówka w Plenerze”
ź cellotka – rzut lotką do tarczy (dwie
serie po sześć rzutów)
ź bieg na 60 m – kobiety, na 100 m –
mężczyźni (starty z bloków, serie
na czas)

Wszystkim edycjom zawodów
przyświecać będzie motto:
"Nie ważne, którym jesteś na
mecie, bo i tak jesteś lepszy od tych
siedzących w domu"
Swój udział w każdym z turniejów
należy zgłosić na pół godziny przed
rozpoczęciem zawodów
w sekretariacie, pobierając numer
startowy, wypełniając oświadczenie
i wpisując się na listy poszczególnych
konkurenc j i . Zawodni c y m ogą
uczestniczyć w jednej, kilku lub
wszystkich konkurencjach.
Adrian Pawłowski

Młodzieżowa koszykówka

24 marca 2018r. dzieci z pomocą rodziców zorganizowały powitanie wiosny.
Spotkanie odbyło się na placu zabaw, skąd ruszył kolorowy przemarsz. Było
palenie Marzanny, następnie ognisko z pieczonymi kiełbaskami oraz super
zabawa.

Dziękujemy
Serdeczne podziękowania
władzom Gminy Postomino, Panu
Wójtowi Januszowi Bojkowskiemu,
Pani Wice Wójt Aleksandrze Kurek oraz
Prezesowi GPK Panu Bogdanowi
Szlawskiemu za okazane wsparcie
i pomoc w pracach wykończeniowych
przy budowie kapliczki w Roninie.
Serdeczne podziękowania Panu
Józefowi Górczewskiemu z firmy
budowlanej „Jozin” oraz pracownikom
za wybudowanie kapliczki w Roninie
składają mieszkańcy

Z brązowym medalem za
zajęcie III miejsca w Regionalnych
Zawodach Igrzysk Dzieci w Mini Piłce
Koszykowej wróciły dziewczęta ze
Szkoły Podstawowej w Postominie.
Zawody rozegrano w dniu 20 marca
w hali sportowej SP nr 10 w Koszalinie.
Oprócz gospodyń w turnieju wystąpiły
zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Szczecinku oraz Szkoły
Podstawowej w Przydarginiu. Mecze
rozgrywano systemem każdy
z każdym. W pierwszym meczu
postominianki uległy utytułowanemu
i ogranemu zespołowi z Koszalina
56:6. W meczu tym dało się zauważyć
wyraźną różnicę w zakresie
umiejętności i sprawności oraz duże
doświadczenie taktyczne ekipy
z Koszalina, która na co dzień startuje
w rozgrywkach młodzieżowych
w koszykówce na rożnym szczeblu. W

drugim meczu zabrakło troszkę
szczęścia i doświadczenia, ulegliśmy
zespołowi ze Szczecinka 26:18. Mecz
miał wyrównany przebieg
i dziewczęta wykazały się dużą wolą
walki i zaangażowania goniąc
przeciwniczki do końca spotkania.
W ostatnim meczu zespół zwyciężył
ze Szkołą w Przydarginiu 25:15
reprezentując dobre umiejętności gry
obronnej i niezłą skuteczność
w ataku. Zawody te stanowiły również
podsumowanie bardzo dobrych
wyników dziewcząt w zawodach
sportowych w bieżącym roku
szkolnym gdyż oprócz Mistrzostwa
w koszykówce, są one również
Wicemistrzyniami Powiatu w mini
Piłce Ręcznej oraz Brązowymi
medalistkami Powiatu w mini Piłce
Siatkowej. W Koszalinie zespół
wystąpił w następującym składzie:

Zuzanna Błaszczyk, Karolina Cesak,
Ola Ciechanowska, Karolina
Krysztofiak, Zuzanna Matyjasek,
Adrianna Piorunowska, Wiktoria
Salwowska, Paulina Sieradzka, Ines
Schonwald, Kamila Tomczyk, Wiktoria
Zawistowska.
„Pomyła”

W Roninie powstała przydrożna kapliczka
Trzy lata trwała zbiórka środków
finansowych, dzięki którym powstała
kapliczka Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Roninie. Wsparcia udzielali
nie tylko mieszkańcy, ale również
darczyńcy spoza wioski- z najbliższej
okolicy, a nawet z południa Polski.
Ostatecznie zgromadzone środki
pozwoliły na rozpoczęcie budowy
kapliczki. W porozumieniu w Wójtem
Gminy Postomino Panem Januszem

Bojkowski, ustalono lokalizację
kapliczki, dopełniono niezbędnych
formalności.
Tym samym jesienią ubiegłego
roku firma „Jozin” rozpoczęła prace
budowlane. Fundamenty i mury
kapliczki powstały bardzo szybko.
Równie szybko topniały zasoby
finansowe. Wówczas wsparcia
i pomocy przy budowie kapliczki
ponownie udzielił Wójt Gminy Pan

Janusz Bojkowski oraz Prezes
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Pan Bogdan Szlawski.
Dzięki tej pomocy kapliczka jest
ogrodzona, ma polbrukową opaskę
i piękne okna. W dniu 25 marca,
w niedzielę palmową ks. Proboszcz
Mirosław Kosior poświęcił kapliczkę
w Figurą Matki Boskiej.
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Konkurs recytatorski
W d n i u 2 3 l u t e g o 2 0 1 8 r.
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski w ramach
Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Do trzech kategorii zgłosiło się 27
uczestników. Jurorzy: Renata Zielonka
– Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Postominie, Mariola Bukowska –
nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Postominie oraz Krystyna Lupa
emerytowana polonistka z Postomina
oceniali uczestników. Do etapu
powiatowego jurorzy zakwalifikowali
i nagrodzili:
W kategorii I - dzieci klasa I –III
I miejsce - Miłosz Stachowski –
Zespół Szkół Społecznych w Korlinie
II miejsce - Laura Lisek – Szkoła

Podstawowa w Staniewicach
III miejsce – Natalia Chabros –
Szkoła Podstawowa w Pieszczu
W Kategorii II – dzieci klasa IV –
VI
I miejsce – Gabriela Bukowska –
– Szkoła Podstawowa w Pieszczu
II miejsce Paweł Cybul – Szkoła
Podstawowa w Staniewicach
III miejsce – Anastazja
Czernikowska - Zespół Szkół
Społecznych w Korlinie
W kategorii III – uczestnicy
z klas VII i gimnazjum
I miejsce - Wiktoria
Czernikowska – Zespół Szkół
Społecznych w Korlinie

Konkurs Recytatorski - nagrodzeni w etapie Powiatowym ARA
II miejsce - Aleksandra
Skotarczak – Gimnazjum Postomino
III miejsce – Karolina
Piołunkowska – PSP „GAMMA” CKiS
Postomino
Nagrody wręczał Marek
Leśniewski – Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Postominie w asyście
jurorów.
Etap Powiatowy
W d n i u 3 m a r c a 2 0 1 8 r.
w Darłowskim Ośrodku Kultury w Kinie
Bajka zorganizowano Powiatowy
"mały" i "duży" konkurs recytatorski
w ramach Amatorskiego Ruchu
Artystycznego. Zgłosiło się 16 młodych

miłośników poezji i prozy. Jurorzy:
Elżbieta Walczewska - Giemza
(instruktor recytatorski z Pałacu
Młodzieży w Koszalinie), Paweł
Adamski (aktor Teatru Współczesnego
w Szczecinie), Arkadiusz Sip
(gospodarz miejsca - dyrektor
Darłowskiego Ośrodka Kultury im.
L e o p o l d a Ty r m a n d a ) o c e n i a l i
uczestników w 4 kategoriach
wiekowych: od najmłodszych klas
szkoły podstawowej po młodzież ze
szkół średnich. Oceniali m.in. dobór
repertuaru, wartości artystyczne
u t w o r ó w, i c h d o p a s o w a n i e d o
możliwości wykonawczych uczestnika,
interpretację utworów, kulturę słowa
i ogólny wyraz artystyczny. Spośród

uczestników wyróżniono Wiktorię
Czernikowską z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie, Laurę Lisek ze
Szkoły Podstawowej w Staniewicach
oraz Gabrielę Bukowską ze Szkoły
Podstawowej w Pieszczu.
Gminę Postomino na etapie
wojewódzkim reprezentować będzie
Aleksandra Skotarczak
z Gimnazjum w Postominie, który
odbędzie się na Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie:
07-08.04.2018r.
Gratulujemy i trzymamy kciuki
w dalszym etapie.
Maria Lech-Szajner
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Dzień Kobiet
we Wszedzieniu

Młodzi mieszkańcy sołectwa
Wszedzień pamiętali o Dniu Kobiet.
Każda Pani z sołectwa otrzymała z ich
rąk kwiatek z życzeniami oraz laurkę

wykonaną przez dzieci ze świetlicy
wiejskiej we Wszedzieniu.
Maria Lech-Szajner

Dzień Kobiet
w Chudaczewie

Bananowy blues

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” wystartowało ostro
z realizacją projektu „Multi kulti”,
współfinansowanego z budżetu
Gminy Postomino.
W trakcie spotkań – w Świetlicy
Wiejskiej we Wszędzieniu – robią to,
co potrafią najlepiej, co sprawia Im
przyjemność – czyli bawią się,
a jednocześnie uczą, bo na naukę
nigdy nie jest za późno, a śmiechu,
radości – nigdy za dużo. Tak więc
banan to luz, banan to egzotyka,
banan to uśmiech – i tak właśnie mają
przebiegać spotkania seniorów i ich
sympatyków w gminie Postomino.
- Ponieważ większość spotkań
odbywać się teraz będzie w Sali
Wiejskiej we Wszędzieniu – we wtorki
po południu – już teraz zapraszamy
mieszkańców okolicznych wiosek, na
zapoznawanie się, na wspólną
ciekawą pracę, na wyjazdy – mówi
członek Zarządu Stanisława
Krajewska.
- Każdy znajdzie dla siebie to, co

chciałby robić lub to, co dopiero
zrodziło się w jego pomysłach –
serdecznie zapraszamy, bo poprzez te
spotkania po prostu MŁODNIEJEMY –
dopowiada Teresa Rysztak, prezes
Stowarzyszenia.
- Razem robimy fajne rzeczy,
które samemu pewnie nie chciałoby
się wykonać. We wspólnocie każdy
pomysł (byle bezpieczny) jest dobry,
każdy wnosi coś nowego, twórczego.
Wiek senioralny po to jest nam dany,
by realizować wcześniej
niezrealizowane plany.
Ileż radości przyniosło spotkanie
poświęcone grom stolikowym. Ileż tam
było różnych emocji, poczynając od
złości kończąc na euforii. To trzeba
wspólne przeżyć, by docenić. I każdy
był wygrany, każdy otrzymał nagrodę,
każdy poczuł ten wiew młodości.
Wspaniale, że w grupie seniorów
uaktywnili się również mężczyźni.
O tym, jak trudno zachęcić mężczyzn
do „wyluzowania” pewnie każda
kobieta wie. Jednak panowie

z „Razem lepiej” to fantastyczne
przykłady samych pozytywnych cech.
Nie dość, że pomogą ubić kapustę, to
prawie żadnej innej pracy się nie boją.
Szyją, tną deski, malują, rzeźbią
i gotują, a nawet myją naczynia!!!
Może tylko nie chcą iść do
kosmetyczki, no ale i tak są piękni
i młodzi.
To, co jest absolutnym atutem tej
grupy osób – to fakt, że mimo różnych
(jak to w życiu bywa) sytuacji
domowych, rodzinnych i społecznych
– nie poddają się, nie plotkują i próbują
ciągle czegoś nowego i dobrego.
Próbują nadać sens i cel chwilom,
które przecież już nigdy nie wrócą.
Zapraszamy. Bądź z nami, jeśli
nie na stałe, to chociaż zobacz.
Najbliższe spotkanie pn. „Słowiańska
dusza gra” w sobotę – 10 grudnia
„Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn na
wesoło”. Kolejne 13 marca 2018r. we
Wszędzieniu.
(ryt.)

Nie zginiesz – naucz się piec pizzę
10 marca na świetlicy
w Chudaczewie odbyła się uroczystość
okazji Dnia Kobiet. Pomysłodawcami
i wykonawcami byli Rada Sołecka oraz
druhowie OSP. Przybywające Panie
witał druh Piotr wręczając czekoladę.
Kwiaty natomiast czekały na każdą
z Pań na pięknie przystrojonym stole
między małymi przekąskami.
Najbardziej przy organizacji
udzielali się: Anna Kurek, Mariusz
Wilawer, Edyta Staszak, Wojtek
Staszak, Piotr Wieliński, Dariusz

Spociński. Uroczystość pięknie się
udała, Panie spędziły czas w miłej
atmosferze i ku zaskoczeniu sołtysa
nie zapomniały o Dniu Sołtysa
składając mu życzenia, za co bardzo
dziękuje.
Do zorganizowania skromnej
uroczystości dołożyli się sponsorzy
między innymi Pan Ordon za co
dziękujemy.
Panie mają nadzieję że będzie to
już stały element życia Sołectwa.
Mieszkańcy

Dziękuję
Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Pieńkówka za pomoc
dla Pana Mariana Walczaka, w tak trudnych dla niego chwilach.
Sołtys
Małgorzata Dybiec

Wyrazy szczerego współczucia
Pani Danucie Rąpalskiej
z powodu śmierci

OJCA
s
składają
Wójt i Radni Rady Gminy Postomino

Właśnie tak powstała pizza –
jako potrawa dla biednych: trochę
mąki, wody i co tam tylko się nawinęło
pod rękę. Dzisiaj to już trochę inaczej
i tego trzeba się nauczyć.
Dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej „Razem lepiej”
w Staniewicach wspólnie z kl. II Szkoły
Podstawowej w Staniewicach
(wychowawczyni pani Renata
Zbyszyńska) pojechały do restauracji
Golikowo, by poznać podstawy dobrze
przyrządzonej pizzy i nauczyć się piec
to ulubione danie. Każde dziecko
miało przygotowane stanowisko
kucharskie i bacznie słuchając
instruktażu szefowej kuchni,
pracowało nad swoim ciastem
i nadzieniem. To była świetna lekcja,
jak można zrobić takie dobre i syte

danie. Każda pizza oznakowana
cyferką powędrowała na 20 minut do
pieca, a dzieci w tym czasie miały
zajęcia plastyczne lub sesję zdjęciową
w klimatycznych zakątkach
restauracji.
Kiedy nadszedł czas na
konsumpcję słychać było
posapywanie – takie to było dobre.
Niektóre dzieci brały kawałki pizzy do
woreczka ze słowami: Zawiozę

mamie, niech spróbuje. Pokażę, co
zrobiłem. Mama będzie dumna. To są
ważne słowa w rozwoju dziecka
i ważne czynności. Tego też trzeba się
nauczyć.
Do realizacji przyczyniło się
wsparcie z Gminnej Komisji
Rozwiązywana Problemów
Alkoholowych, za co uczestnicy
serdecznie dziękują.
Teresa Rysztak
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Kącik
poetycki
Wielkanoc
nieśmiałą zieleń zakładają łąki
ciepły wiatr czesze długie włosy drzew
rozpina płaszcze zdejmuje sweterki
bawi się apaszkami dziewczyn
z fantazją pieści krokusy w ogródku
kłania się bukszpanom
ich zielone głowy ozdobią święconki

Przedwiośnie
Srebrne skorupy śniegu
bronią się przed dotykiem deszczu
lodowacieją
Krople deszczu uczepiły się
gałęzi i zastygły w kryształowym wymiarze.

w koszyczku plecionym z wikliny
w śnieżnej serwecie gości symbol życia
Oczy deszczu pozbierały
jajko wielkanocne ubrane w kolory
promienie słońca
zając z czekolady zerka na baranka
symbol niewinności wiary chrześcijańskiej ożywiły śpiewy ptaków
i frunęły aż do nieba
głosząc
radość przedwiośnia
w świątyni czuwania przy Chrystusa grobie
dostojnie i cicho
Weronika chustą przysłoniła ciało
zapach octu przenika myśli
dwunastu stacji na drodze krzyżowej
w cierniowej prawdą zdobionej koronie
Jezus nam zmartwychwstał...
Jadwiga Michalak

Zapach ziemi otulonej mgłą
przenika przebiśniegi
z nieśmiałą zielenią
i białymi skromnymi płatkami
co boją się rozwinąć
by nie spłoszyć wczesnego poranka
*na podstawie autentycznej historii
Jadwiga Michalak

Zapowiedź wiosny

okruchy dzieciństwa
w snach i na jawie
obrazki w ramkach dzieciństwa
na tle letniej przyrody
łąka skąpana w barwach kolorach
cała zanurzona w rosie
w błyszczących kryształkach światła
cudownie po niej płynąć
szybkimi bosymi stopami
królestwo roślin i owadów
brzęczących szuwarów
szumiących przy stawie
i żab kumkających radośnie
pełno tu ważek
z niebieskimi skrzydłami
muskających taflę wody
skąd rozchodzą się fale
subtelne tworząc zakola
dobrze odsłonić kurtynę wspomnień
zaszyć się w cieniu szumiącej brzozy
jej cienkie zielone włosy
muskają doznań pejzaże
zapisane trwale w sercu i pamięci
Jadwiga Michalak

Kryształki śniegu lśnią na twych rzęsach
wiatr zawiesił puchowy bukiet
na włosach tańczą śnieżynki
zimowe piękno roztacza wdzięki
kładąc pod nogi srebrzysty dywan
wiatr porozrywał ciemne obłoki
słonecznym łukiem rozświetlił ziemię
marcowy ranek niesie zapowiedź
zapachu ziemi z wiosny powiewem
śpiewem skowronka ponad łąkami
przebiśniegi podnoszą główki
żółte i fioletem malowane krokusy
mrugają zalotnie
nie boją się mroźnych nocy
kładą soczystą zieleń
na wyblakłym obrusie łąki
zloty komarów w słonecznym blasku
przekomarzają się w tańcu
kotki na wierzbie pękają gamą
puszystych nadziei na pełny rozkwit

Życzenia
Z okazji Świąt Wielkanocnych 2018 roku życzenia radosnych, wypełnionych nadzieją budzącej
się do życia wiosny, wiarą w sens życia, pogody ducha, radości płynącej z faktu Zmartwychwstania
Pańskiego oraz smacznego święconego jajka wszystkim Współpracownikom, Partnerom, Klientom,
Mieszkańcom Gminy Postomino oraz Gmin przyległych składa
Prezes Zarządu
Bogdan Szlawski
oraz pracownicy
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. w Postominie

słońcem skąpany dzień
w oknach odkrywa zimową przeszłość
przegląda się w ludzkich sercach
niesie ze sobą przesłanie lata
lekkość wiosennych uśmiechów
szmaragd morza rozbija bałwany o brzeg
mokra plaża wspomina stopy zakochanych
nagie ramiona drzew pragną zieleni
aby w jej gąszczu ukryć głosy ptaków
zimny wieczór zaszył się w cieniu
podmuch wiatru wytropił wysuszone liście
by igrać z nimi na uśpionych polach
straszyć oddechem mroźnego powiewu
Jadwiga Michalak

Harmonogram wypłat
Świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego
i świadczenia wychowawczego 500+
w Banku Spółdzielczym w Postominie
na 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
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Pomocna dłoń
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z póź.
zm. wprowadziła do systemu pomocy
społecznej funkcję asystenta rodziny
określając jego zadania, obowiązki
oraz uprawnienia.
W przypadku, gdy ośrodek
pomocy społecznej poweźmie
informacje o rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
pracownik socjalny przeprowadza
wywiad środowiskowy, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej na
potrzebę wprowadzenia asystenta.
Jeżeli po wykonaniu analizy i wynika
z niej konieczność przydzielenia
rodzinie asystenta rodziny, pracownik
socjalny występuje do kierownika
ośrodka pomocy społecznej

z wnioskiem o jego przydzielenie. Po
otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka
pomocy społecznej: przydziela rodzinie
asystenta rodziny, z którym rodzina
wyraża chęć współpracy. Współpraca
ustaje wraz z osiągnięciem przez
rodzinę umiejętności samodzielnego,
prawidłowego wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, lub gdy
nie widzi potrzeby dalszej współpracy.
Asystent ma być bliżej rodziny i jej
p r o b l e m ó w, a j e g o e l a s t y c z n y
i nienormowany czas pracy powinien
być dostosowany do rytmu życia
rodziny i jej realnych potrzeb. Praca
z rodziną jest prowadzona w miejscu
zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodzinę. Rola jego
polega na niesieniu pomocy rodzinom
dysfunkcyjnym z małoletnimi dziećmi,
w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, socjalnych, w tym

w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, planowaniu wydatków
i innych obowiązkach rodzicielskich.
Asystent może pracować zarówno

z rodzinami biologicznymi jak
i zastępczymi-spokrewnionymi.
Asystent nie może pracować więcej niż
z 15 rodzinami równocześnie
w zależności od stopnia trudności
wykonywanych zadań.
W świetle cytowanej Ustawy rola
asystenta rodziny polega na
całościowym wspieraniu rodziny
wychowującej dzieci, zagrożonej
wykluczeniem społecznym poprzez
zmianę stosunku osób w rodzinie do
własnej sprawności, podniesienie ich
samooceny, wzbudzenie wiary we
w ł a s n e s i ł y, a t a k ż e p o m o c
w wykonywaniu najprostszych
czynności związanych z prowadzeniem
gospodarstwa domowego.
Nadrzędnym celem pracy asystenta
jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej
integralności, przeciwdziałanie
konieczności umieszczenia dzieci

w opiece zastępczej. Pomoc
w osiągnięciu rodziny podstawowego
poziomu stabilności życiowej
umożliwiającej jej wychowanie dzieci.
Praca asystenta powinna wspomagać
rozwój kompetencji wszystkich
członków rodziny – rodziców i dzieci.
W sytuacji, gdy dojdzie do
czasowego umieszczenia dzieci poza
rodziną biologiczną, praca asystenta
z rodziną musi być kontynuowana.
Wówczas jego zadaniem staje się nie
tylko praca z rodziną w miejscu
zamieszkania, ale również współpraca
z rodziną zastępczą lub koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej,
odpowiedzialnym za dziecko
umieszczone w instytucji sprawującej
pieczę zastępczą, będącej w gestii
powiatu oraz z sądem.

Artystycznego.

dramaturgicznego, realizacji
scenicznej (kultura słowa, gest, ruch),
scenografii oraz opracowania
muzycznego.
Do etapu Wojewódzkiego
zakwalifikowano trzy zespoły teatralne
w tym dwa z Gminy Postomino są to:
„Kwadracik” ze Szkoły Podstawowej w
Jarosławcu oraz „Arlekin” z Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie.
Gratulujemy serdecznie.
Już dziś trzymamy kciuki za
teatry, które reprezentować będą
Gminę Postomino w Świdwińskim
Ośrodku Kultury 25 - 26 maja br.
Maria Lech-Szajner

Każdy ważny jest
W Świetlicy Środowiskowej
„Razem lepiej” w Staniewicach
gromada dzieci uczy się
samodzielności, przyjaźni, wspólnej
pracy.
Dzieci przygotowują się do
przyszłej, dorosłej roli w życiu poprzez
różne działania. Wspólne czytanie
opowiadań o przyjaźni, wspólne
tworzenie małych teatrzyków pozwala
na głębsze przeżywanie trudnych
problemów dorosłości. Najważniejsze
w tym jest to, że dzieci samodzielnie
próbują szukać rozwiązań, robią „burzę

mózgów”, doceniają i dzielą się
spostrzeżeniami.
W wielu zajęciach towarzyszą im
świetlicowe Misiaki – przytulaki. To
najlepsze miejsce do chwili
odpoczynku, do zrelaksowania się
i bezpiecznego schronienia.
W trakcie realizacji programu pt.
„Cukierki” dzieci prowadzą ciekawe
i mądre dyskusje z zachowaniem zasad
dobrej komunikacji, a potem o roli
kobiet we współczesnym świecie.
Dobrze, że potrafią wyrazić swoje
zdanie i je uzasadnić.

W zajęciach pozalekcyjnych jest
też czas na świetną zabawę, bo jest to
prawo tego miejsca. Świetliczanki też
„stają na głowie” i to prawie dosłownie,
by rozładować złe emocje, i spojrzeć na
świat z innej perspektywy.
Posiłek to dobra chwila, by
wspólnie skupić się przy pracy
i zabłysnąć pomysłem przy dekoracji
kanapek.
Ważne, że dzieci w świetlicy
mogą bezpiecznie i atrakcyjnie spędzić
wolny czas.
Teresa Rysztak

Teatr w gminie i w powiecie

W dniu 9 marca 2018r. Centrum
Kultury i Sportu w Postominie
zorganizowało przegląd Zespołów
Teatralnych w ramach XI Gminnego
Przeglądu Amatorskiego Ruchu
Artystycznego. Do konkursu
w tym roku zgłosiły się: 1 teatr
w kategorii szkół podstawowych i 4
w kategorii gimnazjum.
Gminny Przegląd otworzył Wójt
Gminy Postomino Janusz Bojkowski
wraz z Dyrektorem CKIS Postomino
Markiem Leśniewskim.
Łącznie wszystkie
przedstawienia trwały ponad 2,5
godziny. Po występach nadeszła
chwila na naradę jurorów. Wszyscy
w napięciu czekali na wynik.
Jurorzy w składzie Magda Tramer
– aktorka i specjalista promocji Teatru

Lalek w Słupsku, Teresa Rysztak –
emerytowana polonistka, Dominika
Lesner – instruktor kulturalny CKiS
w Postominie ogłosili wyniki.
Dyplomy i specjalne statuetki
teatrom wręczali Wice Wójt Gminy
Postomino Aleksandra Kurek, Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu Marek
Leśniewski oraz jurorzy.
W etapie powiatowym - Gminę
Postomino reprezentowały teatry:
w kategorii szkół podstawowych Zespół
Teatralny „Kwadracik” ze spektaklem
„Za Ósmą Górą” ze Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu.
W kategorii Gimnazjum Zespół
Te a t r a l n y „ Z i e l o n e O k u l a r y ”
z Gimnazjum z Postomina ze sztuką
„I nie było już nikogo” oraz Teatr
„Arlekin” ze spektaklem „Orfeuszu,

gdzie jesteś …?” z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie. Jurorzy
uhonorowali Łukasza Budnego z teatru
„Kwadrat” z Gimnazjum w Jarosławcu
jako „Najlepszego Aktora”.
W tegorocznym Przeglądzie
teatrów zaprezentowali się również
a k t o r z y : G r u p y Te a t r a l n e j
„ M E TA F O R A ” z G i m n a z j u m
w P i e s z c z u , G r u p y Te a t r a l n e j
„ K WA D R AT ” z G i m n a z j u m
w Jarosławcu.
Dziękujemy wszystkim teatrom
za wspaniałe przedstawienia,
zaangażowanie oraz ogromny wkład
pracy. Nauczycielom, instruktorom,
reżyserom gratulujemy pomysłowości
i charyzmy. Już dziś zapraszamy na
przyszłoroczny przegląd teatralny
w ramach Amatorskiego Ruchu

Etap Powiatowy
W Darłowskim Ośrodku Kultury
1 7 m a r c a b r. w k i n i e B a j k a
przeprowadzono Powiatowy Konkurs
Teatralny ARA. Były to eliminacje do
Wojewódzkiego Finału. Do konkursu
zgłosiło się 8 zespołów w 3 kategoriach
wiekowych. Profesjonalne Jury
w składzie: Karina Krzywidzka
(aktorka), Elżbieta Malczewska –
Giemza (reżyser teatralny) oraz
Wojciech Węglowski (reżyser
teatralny) dokonało oceny wszystkich
prezentacji pod kątem doboru
repertuaru, reżyserii i opracowania

Nagrodzeni w Powiatowym Etapie Teatrów
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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

2

10
5
Makaron
Lubella
500 g
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Gumofilce
1 para
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Ser Złoty Mazur
Mlekpol
1 kg

36

21

3
Pepsi
2,25 l
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99

USŁUGI
I MOŻLIWOŚCI
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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 02.04.2018 do 30.04.2018 lub do wyczerpania zapasów

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

Śmiech to zdrowie
Telefon:
- Dzwonię ze szkoły. Pana syn non stop kłamie!
- Jestem pod wrażeniem - jest w tym bardzo dobry, bo…
ja nie mam syna...
-Jasiu- mówi nauczycielka- czy wierzysz w życie
pozagrobowe?
-Nie. Dlaczego?
-Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego
pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji.

- Jest Pan już całkowicie normalny - żegna
psychiatra pacjenta opuszczającego szpital po
długiej kuracji.
- Cóż to? Nie cieszy się Pan?
- A z czego mam się cieszyć, doktorze? Trzy lata
temu byłem Napoleonem, a dziś jestem nikim.

Przez góry idzie kobieta z balejażem i widzi Bacę
pasącego owce
- Baco! Jak wam powiem ile macie owiec to mi dacie
jedną? - pyta kobieta.
- A dom!!
- To macie ich 132 sztuki!
Baca nieco się zdziwił ale dotrzymał słowa i oddał
kobiecie owcę. Po kilku chwilach Baca krzyczy:
- A jak wam powiem jaki kolor włosów miała pani przed
zafarbowaniem to odda mi Pani owcę?
- No dobra, oddam!
- To byłyście blondynką!
- A skąd Baca wie?
- Bo mi pani owczarka zabrała!

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 27.03.2018 r.

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: 94 340 35 98

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

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

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

- doładowania liczników
energii elektrycznej

22

9

34

18

38

Pionowo:
1. wirnik, ruchoma część maszyny
2. roślina ogrodowa, lecznicza, na napar
do płukania gardła
3. wybitne literackie utwory lub obrazy
4. okazja rzadka, niebywała
5. grzyby, owoce, warzywa zalane octem
z dodatkiem przypraw
6. niezwykle rzadka rzecz, przysmak
7. małe dziecko, brzdąc
8. mieszkaniec Turcji
14. melodyjny sygnał zakończenia łowów
16. chroni auto przed kradzieżą
18. przybliża astronoma do gwiazd
20. część należności wpłacana z góry
22. głos cietrzewia
24. minerał, uwodniony boran sodu
25. ciemne mocne piwo, grzyb
26. górna pod nosem
27. kochał Klarę - „Śluby Panieńskie”
29. zespół Marka Grechuty

Poziomo:
1. utwór opiewający bohaterskie czyny
6. „zniżkowa” stolica Maroka
9. ewolucja narciarska
10. od krtani po oskrzela
11. termin licytacji brydżowej
12. koła zębate w maszynie
13. osypywanie się okruchów skalnych
w czasie wiercenia
15. kuchenna siekiera
17. Ino, Nefele i Temisto to żony…
19. dzieło malarza
21. pożarna, graniczna lub honorowa
23. człowiek silnie zbudowany
26. na autostradę – płatny
28. ochota na coś, chętka
30. As na tablicy Mendelejewa
31. kuchenny pomocnik
32. górna pozioma krawędź dachu
33. okres czasu na ziemi
34. Adam, polski poeta, piewca Tatr
35. zbiórka datków na cele publiczne
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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 44
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca
kwietnia 2018 r.
Do rozlosowania są trzy bony do
sklepu ABC Staniewice
Sponsorem nagród jest

STANIEWICE

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Jadwiga Czechowska, Ronino
2. Barbara Szpudyk, Pieszcz
3. Anna Dankowska-Jakubik, Postomino
UWAGA!
Nagrody zostaną dostarczone na adres
zwycięzcy pocztą lub gońcem.
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Harmonogram wywozu odpadów
Maj 2018

Kwiecień 2018
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

odpady
zmieszane
pojemniki

16

23

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

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

17

i DZIEŃ TYGODNIA

25

odpady
zmieszane

7

14

21

8

15

22

9

16

23

10

17

24

11

18

25

papier

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

18

metale
i tworzywa
sztuczne

szkło

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

24

19

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

MIEJSCOWOŚCI

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

26

20

27

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 14 i 28 maj.

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

Plaża w Jarosławcu zostanie powiększona!
jaroslawiec24.pl
A E R I A L

Nadmorski Jarosławiec uzyska
kolejne ogromne hektary plaży. Anna
Woś, rzecznik prasowy Urzędu
Morskiego w Słupsku, przedstawiła
informacje dla gk24.pl, że jeszcze
przed sezonem letnim (na przełomie
maja i czerwca) pojawi się ponad
osiemdziesiąt tysięcy metrów
sześciennych piasku.
Piasek ten zostanie usypany
w zachodniej kwaterze (basenie)
utworzonym podczas budowy
systemu ochrony brzegu morskiego
w Jarosławcu. Nowa plaża (2018)

będzie ciut mniejsza od już
istniejącej jednak nie znacznie.
Zapowiadane jest, że te 80 tysięcy
metrów sześciennych piasku
wystarczy na około 2,5 hektara plaży.
To ogromna radość i szczęście
do tak szerokiej i dużej plaży!
Dodajmy, że tak ogromna plaża to
wyjątek w Polsce a nawet w Europie.
Plaża usypana w ostatnich
latach przetrwała już kilka sztormów
co jest ewenementem, gdyż
większość dokonywanych refulacji
plaż w Polsce po paru miesiącach

znikała. Silne sztormy powodowały
znikanie piasku tak szybko jak on
został dostarczony przez człowieka.
Nowe hektary plaży powstaną
dzięki refulacji czyli dostarczaniu
piasku z dna morza (naturalny
piasek). Ponadto prace związane
z narzucaniem piasku nie będą
kolidowały z dostępem do obecnych
plaż.
DomRaj

P H O T O G R A P H Y

