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XIX Bieg Śladami Bogusława X - Łącko 2018
W niedzielę 1 maja, nad jeziorem
Wicko w Łącku odbył się XIX Bieg
„Śladami Bogusława X". Składał się on
z rywalizacji sołeckiej na dystansie
około 2100 metrów oraz biegu
otwartego na dystansie 10 km. Łącznie
w obu biegach udział wzięło 202
zawodników.
P u n k t u a l n i e o g o d z . 11 . 0 0
reprezentanci sołectw gminy
Postomino „ruszyli" uliczkami Łącka
walczyć o upragnione punkty dla swojej
miejscowości. Bieg ten wchodzi
w skład Współzawodnictwa Sołectw
Gminy Postomino 2018, w którym
najlepsze sołectwa otrzymują bony
pieniężne na zakup sprzętu
sportowego na potrzeby mieszkańców.
W biegu tym wystartowało 10 sołectw,
a wśród nich 20 kobiet i 30 mężczyzn.
Pierwszy na mecie zameldował
się Konrad Leśniewski (Sołectwo
Postomino) wyprzedzając swojego
kolegę z sołectwa Maćka
Januszewskiego, Szymona Szczęcha

z Jezierzan. Wśród Pań najszybsza
była Amelia Szymańska z Łącka, przed
reprezentantką Postomina Agatą
Orłowską i trzecią Anną Żelazko
z Korlina. W biegu udział wzięło 3
sołtysów: Dariusz Spociński
(Chudaczewo), Arkadiusz Belt
(Jezierzany) i Maria Lech-Szajner
(Wszedzień).
W punktacji drużynowej z dużą
przewagą zwyciężyło sołectwo
Postomino. Pierwsze cztery sołectwa
otrzymały Puchary Wójta Gminy
Postomino. Po trzech konkurencjach
w klasyfikacji generalnej sołectw
Pieszcz „wskoczył" na fotel lidera
rozgrywek, natomiast na drugim
miejscu ex-aequo plasują się sołectwa
Nacmierz i Wszedzień.
O godz. 13.00 Jan Huruk,
olimpijczyk z Barcelony z 1992 roku
wystartował grupę 152 zawodników (to
o 52 uczestników więcej niż w ubiegłym
roku), którzy toczyli rywalizację na
dystansie 10 km. Na liście startowej
widniały nazwiska wielu czołowych
polskich biegaczy długodystansowych.
W Łącku najszybszy okazał się Piotr
Pobłocki z Lęborka pokonując trasę
w czasie 32:57. Drugi na mecie
uplasował się Sebastian Wąsicki
z klubu Ambitious Runners
Team(33:17), oraz trzeci Norbert

Borzęcki z Koszalina (33:59). Wśród
Pań najszybsza była Ewelina
Paprocka, która pokonała trasę
w czasie 38:09 min, wyprzedzając
Karolinę Chorąży z Leo-team (24:50)
i trzecią Bożenę Pobłocką, która trasę
przebiegła w czasie 46:15 min.

26 maja Dzień Matki

Życzenia na Dzień Strażaka
Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim członkom OSP oraz
funkcjonariuszom PSP najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy
szacunku i uznania za Wasz trud, poświęcenie i ofiarną służbę.
Dziękujemy za odwagę, gotowość niesienia pomocy, wrażliwość na
los drugiego człowieka, a także walkę o bezpieczeństwo i życie ludzi.
Życzymy dużo zdrowia, męstwa, samych bezpiecznych powrotów
z akcji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech św. Florian otacza Was swoją opieką.
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Wszystkim Mamom życzymy
dużo zdrowia i radości,
szczęścia w życiu i miłości,
moc najpiękniejszych wrażeń
i spełnienia wszystkich marzeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XLIV Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 18 kwietnia br. radni
podjęli następujące uchwały:
>> w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości – dotyczy
nabycia zabudowanej
nieruchomości oznaczonej działką
nr 41 o powierzchni 0,26 ha w m.
Mazów, która zostanie
wykorzystana na potrzeby
mieszkańców sołectwa;
>> w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – uchwala
dotyczy wyrażenia zgody na
przedłużenie umów dzierżaw
działki nr 173/2 o pow. 0,3675 ha
w m. Nosalin oraz działki nr 153
o pow. 047 ha w m. Pieszcz dla
dotychczasowych użytkowników;
>> z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XXI/225/08 Rady Gminy
Postomino w sprawie nadania
nazw ulic w kompleksie
wojskowym Nr 2168 – Wicko
Morskie w obrębach geodezyjnych
Wicko Morskie, Królewice,
Królewo – w ramach ustawy
dekomunizacyjnej zmieniono
dotychczasowe nazwy ulic
położonych na terenie Centralnego
Poligon Sił Powietrznych Ustka
w obrębie geodezyjnym Wicko
Morskie, Królewice;
>> w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Jarosławiec –
drogom wewnętrznym
w Jarosławcu nadano nazwy

Jeżynowa, Truskawkowa,
Jagodowa;
>> w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej –
wyrażono zgodę na sprzedaż
działki nr 155/2 o pow. 0,0500 ha
w Korlinie na rzecz właściciela
sąsiedniej nieruchomości
z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej;
>> w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Postomino –
w związku obowiązującymi
nowymi przepisami o finansowaniu
zadań oświatowych podjęto
uchwałę dotyczącą pobierania
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez dziecko,
które w danym roku kończy 6 lat
w czasie przekraczającym wymiar
zajęć w wysokości 1 zł za każdą
godzin, a więc w wysokości
dotychczas obowiązującej;
>> w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Zachodniopomorskiemu w 2018
roku na współfinansowanie
zadania pod nazwą "Budowa sieci
tras rowerowych Pomorza
Zachodniego - Trasa Nadmorska"
– w ramach Umowy Partnerskiej
zawartej z Województwem
Zachodniopomorskim udzielono

§
dotacji do wysokości 274.504 zł na
realizację odcinka ścieżki
rowerowej Wicie-Jarosławiec oraz
w miejscowości Korlino;
>> w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu
Sławieńskiego
na
współfinansowanie zadania pod
nazwą "Remont i przebudowa
drogi powiatowej nr 3742Z Tyń Pałówko na odcinku Pałowo Pałówko" – w ramach
współfinansowania przebudowy
drogi powiatowej na odcinku
Pałowo – Pałówko udzielono
dotacji celowej w wysokości 2 mln
zł, co stanowić będzie 50 % wkładu
własnego jaki ma być poniesiony
na realizację inwestycji;
>> w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok –

Szacowanie Szkód Łowieckich
W związku z wejściem w życie
z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy
z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie oraz
niektórych innych ustaw, Wójt Gminy
Postomino informuje, że zgodnie z art.
46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od
dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek
o szacowanie szkód w uprawach
i płodach rolnych wyrządzonych przez:
przez dziki, łosie, jelenie, daniele
i sarny, w tym ustalenie wysokości
odszkodowania, właściciel albo
posiadacz gruntów rolnych składa do
organu wykonawczego gminy
właściwej ze względu na miejsce
wystąpienia szkody, tj. do właściwego
terytorialnie Wójta Gminy.
Wniosek o oszacowanie szkód
zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę,
adres miejsca zamieszkania albo
adres i siedzibę oraz numer telefonu
właściciela albo posiadacza gruntów
rolnych;
2) wskazanie miejsca
wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju
uszkodzonej uprawy lub płodu
rolnego.
Szacowania szkód łowieckich w przypadku ich wystąpienia na
terenie Gminy Postomino – zgodnie

z ww. ustawą, a także ustalenia
wysokości odszkodowania dokonuje
Zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy
właściwej ze względu na miejsce
wystąpienia szkody, zwanego dalej
"przedstawicielem gminy", którym jest:
SOŁTYS danej jednostki pomocniczej
– sołectwa, na którym wystąpiły
szkody łowieckie
2) przedstawiciela zarządcy albo
dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych, na terenie których
wystąpiła szkoda.
W dalszym ciągu do
wynagradzania szkód łowieckich
zobowiązany jest dzierżawca lub
zarządca obwodu łowieckiego.
Wypłaty odszkodowania dzierżawca
albo zarządca obwodu łowieckiego
dokonuje w terminie 30 dni od dnia
otrzymania protokołu z szacowania
ostatecznego, od którego nie
wniesiono odwołania.
Niestawiennictwo właściciela
albo posiadacza gruntów rolnych lub
dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego nie wstrzymuje dokonania
szacowania szkód.
Do czasu wydania przez Ministra
właściwego ds. środowiska przepisów
wykonawczych określających:

1) sposób i terminy zgłaszania
szkód,
2) szczegółowy sposób
dokonywania oględzin i szacowania
ostatecznego szkód,
3) szczegółowy sposób ustalania
wysokości i wypłaty odszkodowania
za szkody,
4) wzory protokołów,
obowiązują przepisy dotychczasowe –
rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie
sposobu postępowania przy
szacowaniu szkód oraz wypłat
odszkodowań za szkody w uprawach
i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45 poz.
272)
Druki wniosków, protokołów
oględzin, protokołów szacowania
ostatecznego oraz szczegółowe
informacje dostępne są w Urzędzie
Gminy Postomino, pokój nr 14,
w Biurze Obsługi Interesanta oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy
Postomino www.postominobip.net.pl
w zakładce „szacowanie szkód
łowieckich”.
Za udzielanie informacji
w zakresie szkód odpowiedzialna jest
Pani Anna Boruszewska, tel. (59) 846
44 67.

zwiększono dochody i wydatki
budżetu o kwotę 2 869 060 zł, po
dokonanych zmianach budżet
gminy na 2018 rok wyniesie:
dochody ogółem 62 538 148 zł,
wydatki ogółem 79 468 149 zł,
przychody 18 985 545 zł
a rozchody 2 055 544 zł;
>> z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XXV/273/17 w sprawie
przystąpienia do opracowania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Łącko –
Jezierzany – zmieniono zakres
opracowania planu;
>> w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej – w uchwale określono
najważniejsze elementy
niezbędne do oceny wniosku
składanego w ramach inicjatywny
lokalnej. Inicjatywa lokalna stanowi
formę współpracy gminy
z mieszkańcami w celu wspólnego
realizowania zadań publicznych na
rzecz społeczności lokalnej;
>> w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
lokalu użytkowego o pow. 68 m2
zlokalizowanego w budynku na
działce nr 163/1 w m. Łącko –
wyrażono zgodę na przedłużenie
umowy dzierżawy dla
dotychczasowego dzierżawcy;

Przypominamy, że pełną treść
każdej uchwały z ostatniej sesji i nie
tylko można znaleźć na stronie
biuletynu informacji publicznej gminy
Postomino pod adresem
internetowym:
www.postomino.bip.net.pl
(dział „prawo lokalne”,
zakładka „uchwały”)
>> z m i e n i a j ą c ą U c h w a ł ę N r
XXXVI/355/17 w sprawie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady
komunalne oraz innych
nieruchomości – zmieniono zapis
w § 1 pkt 2 w/w uchwały, który
obecnie
brzmi:
2)
niezamieszkałych, na których
świadczone są usługi hotelarskie
w rozumieniu przepisów ustawy
z d n i a 2 9 s i e r p n i a 1 9 9 7 r.
o usługach turystycznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do
rejestru obiektów turystycznych,
prowadzonego przez wójta gminy,
o liczbie miejsc noclegowych nie
większej niż 50.

Zmiana opłat za śmieci

Informujemy, iż właściciele
działek rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz osoby prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie świadczenia
usług turystycznych położonych na
terenie gminy Postomino,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o usługach
turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1553), wpisani do rejestru obiektów
turystycznych, który prowadzony jest
przez Wójta Gminy, z wyłączeniem
obiektów, w których liczba miejsc
noclegowych jest większa niż 50, są
niezwłocznie zobowiązane do złożenia

deklaracji o wysokości opłaty
w sprawie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Ponadto właściciele
nieruchomości, na których
prowadzone są usługi turystyczne
powinni aktualizować swoje dane
znajdujące się w rejestrze miejsc
noclegowych. Tym samym osoby, które
prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie świadczenia usług
turystycznych, a nie są wpisane do
rejestru zobowiązane są to uczynić
składając odpowiedni wniosek
w Urzędzie Gminy.
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Trwa wiosenna ofensywa inwestycyjna

Kalendarium
maj

2018
Gdy maj jest przy pogodzie,
nie bywają siana w szkodzie.
Termomodernizacja: Szkoła Staniewice

Droga Wilkowice - Staniewice
Ruszają prace przy
przebudowie drogi gminnej do
budynku wielorodzinnego
w Postominie oraz drogi gminnej do
budynku wielorodzinnego w m.
Staniewice, gdzie wykonawcą robót
jest Firma Wielobranżowa „ROLWAP” Żanetta Ordon.
Wyżej wymieniona firma
zrealizuje również przebudowę dróg

Termomodernizacja: Szkoła Postomino

Termomodernizacja: Szkoła Jarosławiec
gminnych wraz z oświetleniem
drogowym oraz budową sieci
wodociągowej w miejscowości
Pieńkówko.
Ponadto trwają intensywne
prace przy termomodernizacji szkół
podstawowych na terenie gminy oraz
przy przebudowie drogi gminnej w m.
Wilkowice i Staniewice wraz z budową
pierwszego etapu kanalizacji

sanitarnej w m. Staniewice.
Prace przy budowie kaplicy
cmentarnej w miejscowości Pieńkowo
są również mocno zaawansowane,
a na ukończeniu jest budowa Centrum
Turystyki Wiejskiej w m. Nacmierz
wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz przebudowa zejścia nr 3 na plażę
przy ul. Spacerowej w Jarosławcu.

Rozpoczynają się także prace
przy budowie terenu rekreacyjnego
w m. Rusinowo.
W trakcie realizacji jest również
budowa ścieżki rowerowej Eurovelo
Wicie – Jarosławiec.
Lada dzień rozpocznie się
przebudowa drogi Pałowo- Pałówko.

Podświetlenie schodów

Budowa ścieżki rowerowej Wicie- Jarosławiec

Centrum Turystyki Wiejskiej Nacmierz

Zejście na plażę nr 3 w Jarosławcu

Centrum Turystyki Wiejskiej Nacmierz

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Postominie

Deszcz majowy, chleb gotowy.
1 maja (Wtorek)
Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja (Środa)
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja (Czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja,
NMP Królowej Polski
4 maja (Piątek)
Dzień Hutnika, Dzień Strażaka
5 maja (Sobota)
Dzień Tolerancji,
Praw Człowieka i Integracji Europejskiej
8 maja (Wtorek)
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
9 maja (Środa)
Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
12 maja (Sobota)
Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek i Położnych,
Zimnych ogrodników (Pankracego)
13 maja (Niedziela)
Zimnych ogrodników (Serwacego),
Wniebowstąpienie
14 maja (Poniedziałek)
Dzień Farmaceuty,
Zimnych ogrodników (Bonifacego)
15 maja (Wtorek)
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,
Międzynarodowy Dzień Rodziny
16 maja (Środa)
Święto Straży Granicznej
17 maja (Czwartek)
Światowy Dzień Telekomunikacji
18 maja (Piątek)
Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja (Sobota)
Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar
AIDS
20 maja (Niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego
(Zielone Świątki)
21 maja (Poniedziałek)
Światowy Dzień Kosmosu,
Najświętszej Maryi Panny,
Matki Kościoła
22 maja (Wtorek)
Dzień Praw Zwierząt
23 maja (Środa)
Światowy Dzień Żółwia
24 maja (Czwartek)
Europejski Dzień Parków Narodowych
26 maja (Sobota)
Dzień Matki
27 maja (Niedziela)
Dzień Samorządu Terytorialnego
29 maja (Wtorek)
Międzynarodowy Dzień Uczestników
Misji Pokojowych ONZ, Dzień Działacza
Kultury i Drukarza
31 maja (Czwartek)
Boże Ciało
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Nasza gmina zyska na ochronie środowiska

W sobotę 14 kwietnia 2018 r.
pamiętając o Międzynarodowym Dniu
Ziemi na terenie Gminy Postomino odbyło
się już drugie wielkie sprzątanie pod
hasłem: „Nasza gmina zyska na ochronie
środowiska”.
Pogoda dopisała, było ciepło
i słonecznie. Do pracy przystąpili dorośli
i dzieci na terenie całej gminy.
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne zakupiło worki i rękawice, a na

koniec odebrało śmieci ze wszystkich
posprzątanych miejscowości. Gmina
Postomino sfinansowała utylizację
odpadów. Na zakończenie tak pracowitego
dnia odbyły się ogniska i spotkania
integracyjne mieszkańców. W akcji
uczestniczyły 24 sołectwa. Mieszkańcy na
czele z sołtysami podzielili się na grupy
i porządnie sprzątali pobocza drogowe,
place zabaw, obrzeża lasów i inne
zakamarki.

Akcja zainicjowana przez Wójta
Gminy Postomino po raz kolejny odniosła
wielki sukces.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom za podjęcie
inicjatywy i przyłączenie się do wspólnej
akcji. Mamy nadzieję, że za rok udział
wezmą wszystkie sołectwa.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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„Majówka w Plenerze"

„Nie ważne, którym jesteś na
mecie, bo i tak jesteś lepszy od tych
siedzących w domu.”
Wychodząc naprzeciw potrzebie
zachowania zdrowia i aktywności,
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
po raz ósmy w historii gminy
zorganizowało pierwszy z trzech
turniejów w ramach otwartego Grand
Prix „Aktywni 50+”.
W pierwszym turnieju „Majówka
w plenerze” udział wzięło 26 osób (13
kobiet i 13 mężczyzn). Rozegrano 5
z 15 konkurencji, rzut lotkami do

tarczy, toczenie bul jak najbliżej celu,
rzut piłkami lekarskimi, slalom piłkarski
wokół siedmiu tyczek oraz bieg na 60
i 100 m.
Mimo widoczniej siwizny
i zaokrąglonych brzuszków walczono
o każdy centymetr i każdą sekundę.
Najlepszymi wśród kobiet były:
1. Maria Gut - Sławno - 53 pkt
2. Alicja Kukowska - Pałowo - 53 pkt
3. Danuta Ogórek - Sławno – 50 pkt
Najlepsi wśród mężczyzn:
1. Mirosław Kijanka - Chudaczewo –
55 pkt.

Bryza w biegu

2. Jerzy Jóźwicki - Jezierzany - 51 pkt.
3. Arkadiusz Belt - Jezierzany –50 pkt.
Kolejny turniej „Żyj zdrowo na
sportowo” rozegrany będzie 21 lipca
2018r. Zawody przeprowadzone będą
w kategoriach wiekowych co 5 lat,
począwszy od rocznika 1968.
Cyklowi turnieju Grand Prix
przyświeca motto: „Życie polega na
ruchu, a ruch jest tego istotą i jest
w naszych rękach.”

Nacmierz obronił tytuł

W niedzielę 22 kwietnia br. na
sali sportowej w Postominie odbył się
Turniej Usportowionych Dwóch Ogni
Kobiet w ramach XXI
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino 2018. W tegorocznej edycji
wzięło udział 6 damskich
reprezentacji: Wszedzień,
Chudaczewo, Nacmierz, Pieszcz,
Postomino, Złakowo.
Do finału awansował Nacmierz
i Pieszcz, natomiast Postomino
i Wszedzień spotkało się w meczu
o 3 miejsce. Zarówno finał jak

i pojedynek o podium stał na wysokim
poziomie i sędzia miał pełne ręce
roboty, jednakże trzecie miejsce
wywalczyło Postomino, natomiast finał
padł łupem ubiegłorocznych
zwycięzców czyli Pań z Naćmierza.
FINAŁ:
NAĆMIERZ - PIESZCZ 4:0
Zwycięska drużyna z Naćmierza
wystąpiła w składzie: Rzeczkowska
Patrycja, Oleksa Oliwia, Bartosz
Wiktoria, Komar Agata, Licnerska

W s o b o t ę 2 1 k w i e t n i a b r.
w Sławsku odbyła się VII edycja „Biegu
im. Asi Kenig” na dystansie 10 km.
W biegu udział wzięło 7 zawodników
Postomińskiego Klubu Biegacza
„BRYZA” Postomino. Serdecznie
zapraszamy wszystkich miłośników
amatorskiego biegania do zapisania

się do klubu. Wspólnie startujemy
w wielu imprezach biegowych
w Polsce, a nawet za granicą. Wyniki
uzyskane w Sławsku przez Naszych
reprezentantów dostępne są na stronie
internetowej www.ckis.postomino.pl.
A.Pawłowski

Kursokonferencja sędziów

M oni k a, Rz ec z k ows k a Em i l i a.
Serdecznie gratulujemy uzyskanych
wyników.
1. PIESZCZ - 29 PKT
2. NAĆMIERZ - 28 PKT
3. ZŁAKOWO - 23 PKT
4. WSZĘDZIEŃ - 21 PKT
5. KRÓŁEWO - 14
6. POSTOMINO - 13
7. WILKOWICE- 11
8. NOSALIN - 10
CHUDACZEWO - 10
A.PAWŁOWSKI

IX Postomiński Test Coopera
i VII Mistrzostwa Gminy Postomino
w Biegu Tyłem
Chcesz sprawdzić swoją
wytrzymałość? Wystartuj w IX
Postomińskim Teście Coopera, który
odbędzie się 26 maja na stadionie
sportowym im. Z Galka w Postominie
o godz. 14.00. Test polega na
przebiegnięciu jak najdłuższego
dystansu w czasie 12 minut. Na
postawie przebiegniętego dystansu
za pomocą specjalnych tabel
oceniana jest nasza kondycja. Po
zakończeniu próby wytrzymałości
o godz. 16.00 zapraszamy na VII
Mistrzostwa Gminy Postomino
w Biegu Tyłem na dystansach:
400m, 1 Mili Morskiej. Dla
najlepszych przewidziano atrakcyjne
nagrody. Zapraszamy!

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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W dniach 20-22 kwietnia 2018 r.
już po raz drugi w Jarosławcu odbyła
się Kursokonferencja Szkoleniowa
Sędziów Lekkiej Atletyki organizowana
przez Zachodniopomorskie Kolegium
Sędziowskie oraz Centrum Kultury
i Sportu w Postominie. W programie
oprócz bloków szkoleniowych
uczestnicy zwiedzili Galerię Rybacką
w Jezierzanach, w ubiegłym roku
zaproszono ich do Muzeum Bursztynu
w Jarosławcu. Podczas konferencji
przeszkolono również 7 nowych

sędziów z terenu gminy Postomino,
którzy będą się wykazywać na
imprezach organizowanych na terenie
naszej gminy jak również poza nią.
Postomińskie Podkolegium
Sędziowskie gromadzi 23 sędziów.
Przewodniczącym Podkolegium jest
Adrian Pawłowski, natomiast Daniel
Pakos wchodzi w skład Zarządu
Wojewódzkiego Kolegium
Sędziowskiego.

Maraton na raty trwa

Za nami 8 spotkań biegowych
w ramach "Postomińskiego Maratonu
na Raty".
Na dzień dzisiejszy już jeden
zawodnik (Damian Kalina)
„przekroczył" dystans maratonu czego
serdecznie gratulujemy!!!

Przed Nami jeszcze 4 spotkania.
Dla najlepszych przygotowano
atrakcyjne nagrody!!! Serdecznie
zapraszamy!!
Szczegółowe wyniki na stronie
internetowej www.ckis.postomino.pl
Adrian Pawłowski
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Piątek z kulturą
W dniu 13 kwietnia 2018 r.
w ramach cyklu „Piątki z kulturą” w Sali
Wielofunkcyjnej w Postominie
zaprezentowały się teatry szkolne
z terenu Gminy Postomino. Pomysł na
prezentację teatrów szkolnych
powstał podczas eliminacji gminnych
i powiatowych Amatorskiego Ruchu
Artystycznego. Konkursy odbywają
się w godzinach dopołudniowych,
a ani rodzice ani dziadkowie czy
rodziny aktorów nie mają możliwości,
aby obejrzeć wspaniałe popisy
aktorskie uczniów.
Tym samym chcąc
zaprezentować wysoki poziom
artystyczny oraz profesjonalizm
gminnych teatrów szkolnych
zorganizowano prezentacje teatralne
dla mieszkańców Gminy Postomino.
Dla dziecka- aktora jest to ogromne
przeżycie i wyróżnienie móc
zaprezentować swój talent rodzicom
czy dziadkom, swoim sąsiadom
i znajomym, dlatego warto
uczestniczyć w tych ważnych
wydarzeniach.
W tym dniu włączyliśmy się do
akcji „POMÓŻMY DOMINIKOWI

z Kanina”. Do akcji przyłączyła się
również Biblioteka Publiczna
z Postomina, a zebrane datki
przekazano ojcu Dominika. Tego
wieczoru na scenie prezentowały się
teatry gimnazjalistów i siódmych klas
ze szkół naszej gminy: „Kwadrat”
z Jarosławca ze sztuką „Biuro
Matrymonialne” - pokazano scenki
z życia , „METAFORA” z Pieszcza ze
spektaklami kabaretowym pt.
„Kopciuszek” - wesołe scenki
kabaretowe; „Zielone Okulary”
z Postomina ze sztuką „I nie było już
nic” zaprezentowano powieść
kryminalną oraz „Arlekin” z Korlina

prezentował sztukę „Orfeuszu gdzie
jesteś..?”- teatr cieni o wielkiej miłości
Orfeusza i Eurydyki.
„Teatr pokazał tym młodym
ludziom, że aby coś osiągnąć, należy
wiele razy próbować i nie poddawać
się. Odkrył w nich to, czego nie widzieli
w sobie wcześniej.” E. Stachowska
Dziękujemy serdecznie za
możliwość obejrzenia tak
wspaniałego dorobku artystycznego.
Gratulujemy młodzieży
zaangażowania, a nauczycielom tak
wspaniałych wychowanków „aktorów”.
W czasie przerw Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Marek Leśniewski wręczał nagrody dla
laureatów konkursu plastycznego na
kartkę wielkanocną oraz palmę
wielkanocną.
Maria Lech-Szajner

W dniu 13 kwietnia br. w ramach
„Piątku z Kulturą” na scenie Sali
Wielofunkcyjnej w Postominie odbył
się Spektakl Muzyczny Dla Dzieci pt.

„Kopciuszek”. W wykonaniu aktorów
Teatru WIT-WIT. Spektakl obejrzało
około 250 osób.

Rajd rowerowy
W dniu 8 kwietnia br. wystartował
drugi z Cyklu Rajdów Rowerowych po
Gminy Postomino. Pogoda tego dnia
dopisała. Było słoneczne popołudnie.
W rajdzie uczestniczyli zamiłowani
cykliści z gminy oraz dzieci ze świetlic
wiejskich Pałowo, Wilkowice,
Wszedzień. Po pokonaniu trasy grupa
22 rowerzystów spotkała się
w Pieńkówku. Tu na uczestników
czekała Pani Sołtys Małgorzata Dybiec
wraz z mieszkankami. Panie dla

rajdowiczów przygotowały swojski
bigos, pyszne ciasta i napoje. W czasie
spotkania rozegrano konkursy
rekreacyjne, a na zakończenie odbyło
się losowanie drobnych upominków
wśród wszystkich uczestników.
Dziękujemy serdecznie za wspaniałą
zabawę, a dla Pań z Pieńkówka
kierujemy serdecznie podziękowanie
za przepyszny poczęstunek. MLSz
Zapraszamy na kolejne Rajdy
Rowerowe.
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XI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny - Postomino 2018

W dniach 5-8 kwietnia 2018 r.
odbył się XI Polsko-Niemiecki Festiwal
Artystyczny . Festiwal dofinansowany
został przez Fundusz Małych
Projektów Interreg, który działa
w ramach Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania
.Uroczystego otwarcia festiwalu
dokonała Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak
– Danuta Strzelczyk , która powitała
zaproszonych gości: Senatora RP
Piotra Zientarskiego, Wicestarostę
Powiatu Sławieńskiego Jana
Krawczuka, Zachodniopomorskiego
Wicekuratora Oświaty Roberta
Stępnia, Wójta Gminy Postomino
Janusza Bojkowskiego, Zastępcę
Wójta Gminy Postomino Aleksandrę
K u r e k , p r z e d s t a w i c i e l a C . P. O .
komendanta Centralnego Poligonu Sił
Powietrznych w Ustce mjr Karolinę
Krzewinę-Hyc, Dyrektora Centrum
Kultury i Sportu w Postominie Marka
Leśniewskiego, Przewodniczącą
Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
w P o s t o m i n i e Te r e s ę R y s z t a k ,
Dyrektorów Szkół Gminy Postomino,
polskich oraz niemieckich uczestników
festiwalu, nauczycieli, instruktorów
oraz publiczność .
W czwartek 5 kwietnia goście
z Niemiec, z gminy Trinwillershagen,
miasta Straslund przyjechali do
Ośrodka Wczasowo-Rekreacyjnego
„ARKA'' w Jarosławcu .
Następnego dnia w piątek
uczniowie z Gminy Trinwillershagen
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
w Postominie wzięli udział
w warsztatach filcowania, które
przeprowadziły panie instruktorki ze
Słupskiego Ośrodka Kultury. Po
warsztatach uczniowie pojechali na
wycieczkę do zoo w Dolinie Charlotty .
Kulminacyjnym dniem festiwalu
była sobota 8 kwietnia. W tym dniu
uczniowie Gminy Postomino oraz
Trinwillershagen przez wiele godzin
prezentowali swoje umiejętności
taneczne, wokalne i estradowe,

Pod koniec festiwalu wszyscy
uczestnicy zostali wynagrodzeni za
swoją ciężką pracę pucharami,
statuetkami oraz dyplomami , a przede
wszystkim ogromnymi brawami od
publiczności , której bardzo podobały
się wszystkie festiwalowe występy .

wykazując przy tym ogromne
umiejętności i wielki profesjonalizm .
Uczniowie ze Straslundu z grupy
„Ostsee-o-linii” czterokrotnie
zaprezentowali swoje cyrkowoakrobatyczne umiejętności w występie
pt. „Cztery pory roku”. Dopełnieniem
występów gości były pokazy
gimnastyczne grupy „Pirat Girls” ze
Straslundu .
D o d a t k o w o g r u p a
z Trinwillershagen „Buchstabensalat”
zaprezentowała w języku polskim
wierszyk pt. ''Abecadło'' oraz
przedstawili bardzo ciekawy repertuar
muzyczny .

Warsztaty filcowania
6 kwietnia 2018 r. , godzina
10.00, w końcu są! Nasi wspaniali
goście XI Festiwalu Polsko Niemieckiego, uczniowie Gminy
Trinwillershagen oraz ich
opiekunowie, którzy przybyli do
naszej szkoły , by wraz z grupą
postomińskich uczniów i ich
opiekunami, p. A. Kreft i p. K.
Suchańską- Walczak uczestniczyć
w warsztatach filcowania.
Warsztaty przygotowały
instruktorki ze Słupskiego Ośrodka
Kultury, p. Agnieszka i p. Kasia.
Praca z wełną owczą
i samodzielne jej zmienianie

w trójwymiarową formę daje
nieograniczone możliwości,
wspomaga wyobraźnię i zdolności
manualne. Zajęcia filcowania wełny
zwiększają wrażliwość, integrują
grupę. Przy takich zajęciach jest też
śmiechu co niemiara.
Uczniowie pomagając sobie
wzajemnie mieli możliwość
zaprojektowania pięknego kwiatka.
Wspólne rozmowy przy pracy były
pierwszy, dużym krokiem do
nawiązania znajomości
i pokazania, że język nie jej barierą.
Polsko- niemieckie rozmowy
pokazały, że uczniowie w naturalny

sposób przełamują nieśmiałość,
a śmiech i wspólne działania to
lekarstwo na zabawę. Dowodem
są wspaniałe zdjęcia.
Edyta Dubert
Festiwal, w tym warsztaty
filcowania, został dofinansowany
przez Fundusz Małych Projektów
Interreg, który działa w ramach
Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania.
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Artystycznego. Tancerze wywalczyli
sobie tym samym prawo do
reprezentowania powiatu i Gminy
Postomino w Wojewódzkim
Przeglądzie Tanecznym w Szczecinie.
Zaprezentowali układ w stylu HIPHOP i urzekli jurorów profesjonalnym
podejściem do tańca, choreografią,
wyrażeniem muzyki za pomocą ruchu
oraz układem tanecznym. Skład grupy
to: Agnieszka Pszon, Dagmara
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„Mity”

Tancerze ze Staniewic
najlepsi w powiecie
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Staniewicach godnie reprezentowali
Gminę Postomino podczas
Powiatowego Przeglądu Zespołów
Tanecznych w Darłowie. Sumienna
praca przyniosła efekty; najmłodszy
zespół „Błysk” brawurowo wytańczył
wyróżnienie. Dzieci zaprezentowały
taniec pt. „Childhood”, który oczarował
widzów ekspresją, radością,
uśmiechem w tańcu i ogólnym
wrażeniem artystycznym. Skład
zespołu to: Dawid Miszczak, Dominik
Mazurek, Laura Lisek, Kacper
Franczak, Oliwia Wiewiórska, Anna
Dudka, Natalia Konopa, Emilia Lach,
Natalia Miszczak, Maja Wójcik, Alicja
Łukasik, Zuzanna Morawiec, Maria
Pruss, Karolina Śpiewak, Wiktoria
Talaśka, Nina Wrotniak. Opiekunem
grupy jest Magdalena WoropajStępień. Przebojem przez przegląd
przeszła także grupa taneczna
„Bolero”, która wywalczyła tytuł
LAUREATA Powiatowych Konfrontacji
Tanecznych Amatorskiego Ruchu
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K a c z y ń s k a , I n g a Wa l , K i n g a
Czarnuch, Julia Lisek, Patrycja
Pawłowska, Kacper Wal, Magdalena
Mazurek, Daria Chachuła, Gabriela
Zwolan. Opiekunem grupy jest Agata
Ludwikowska –Kaczan.
Gratulujemy i życzymy
powodzenia!

17 kwietnia 2018r. uczniowie
klas IV-VII Szkoły Podstawowej
w Pieszczu oraz z klas II-III gimnazjum
obejrzeli spektakl teatralny
w w y k o n a n i u a k t o r ó w Te a t r u
Współczesnego w Krakowie pt. „Mity”,
który miał miejsce w Inkubatorze
Technologicznym w Słupsku.
Znakomita charakteryzacja
przeniosła nas na chwilę w świat mitów.

Aktorzy wykazali się doskonałą grą
aktorską, niejednokrotnie
rozśmieszając widownię. Rewelacyjne
połączenie realiów antycznych ze
współczesną rzeczywistością
pozwoliło zrozumieć ponadczasowe
treści, odkryć znaczenie związków
frazeologicznych i wprowadzić w świat
wartości oraz tajniki gry scenicznej.
Opiekunowie

Konkurs jeden z dziesięciu

„Eko Szkoła Powiatu Sławieńskiego”
znajduje się w Jarosławcu
23 kwietnia 2018 r. w I Liceum
Ogólnokształcącym w Sławnie odbył
się I Powiatowy Konkurs Wiedzy
Ekologicznej. W konkursie udział
wzięło osiem szkół z powiatu
sławieńskiego. Tytuł „Naj Eko Szkoła
Powiatu Sławieńskiego” wywalczyła
drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu w składzie: Wiktoria
Bętkowska, Angelika Manuszewska

i Wiktoria Kołakowska. Ponadto
Wiktoria Bętkowska okazała się
najlepsza ze wszystkich uczestników
konkursu, zajmując I miejsce
indywidualnie. Patronat nad tym
konkursem objął Starosta Sławieński
i Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Gratulujemy całej drużynie dziewcząt.
Maciej Hope

17 kwietnia 2018 roku w Szkole
Podstawowej nr 3 w Darłowie odbył się
V Powiatowy Konkurs Matematyczny
„Jeden z Dziesięciu” dla uczniów klas
piątych.
Szkołę w Korlinie reprezentowały
uczennice: Anastazja Czernikowska
i Magdalena Jurewicz.
Konkurs składał się z dwóch
części – pierwsza była eliminacyjna.
Zadaniem każdego z uczniów było
rozwiązanie testu zawierającego 15
zadań zamkniętych. Do dalszego
etapu zakwalifikowało się 10
zawodników z 4 szkół, którzy zdobyli
największą ilość punktów.

Dzień teatru
Teatr „Kwadrat” z Jarosławca ma
już dziesięć lat, a na swoim koncie
wiele sukcesów. Niejednokrotnie
reprezentował gminę na różnorakich
przeglądach, grał na deskach
niejednego teatru czy MCK-u.
Uczniowie w tym dniu także zamienili
się w aktorów, każdy z nich wcielił się
w ulubioną postać bajkową, literacką
lub historyczną. Na scenie pojawili się
oczywiście członkowie koła
teatralnego, „Kwadracik”, który
zaprezentował spektakl „Za ósmą
górą”, a gimnazjaliści „Biuro

matrymonialne”. „Kwadracik” będzie
reprezentował naszą gminę i powiat
na przeglądzie wojewódzkim 25 maja

2018r. Gościnnie wystąpiła grupa
teatralna „Metafora” ze Szkoły
Podstawowej w Pieszczu.

Angielski sukces
W czwartek 5 kwietnia pięcioro
uczniów ze szkoły w Jarosławcu
zgłosiło się do IX ,,Konkursu z Języka
Angielskiego o Puchar Dyrektora I LO
w Koszalinie”. Dwoje z nich Angelika
Manuszewska oraz Łukasz Budny
uzyskało tytuł FINALISTY, awansując
tym samym do ścisłego finału, który
odbył się 12 kwietnia. Uczniowie
musieli napisać w języku angielskim
opowiadanie o bohaterze, któremu
drobna pomyłka odmieniła życie. Po

raz kolejny nasi uczniowie stanęli na
wysokości zadania, co więcej odnieśli
ogromny sukces, otrzymując tytuł
LAUREATA konkursu. Dyplom ten
uprawnia do uzyskania dodatkowego
punktu przy ubieganiu się o przyjęcie
do szkół ponadgimnazjalnych. Ze
smutkiem, ale i z dumą, będziemy
w czerwcu żegnać tak wspaniałych
uczniów.
Alina Budny

Do najlepszej dziesiątki
zakwalifikowały się obie nasze
uczennice.
Druga część konkursu była
wzorowana na znanym, telewizyjnym
turnieju „Jeden z dziesięciu”. W czasie
turnieju, pomimo ostrej rywalizacji,
panowała przyjazna atmosfera.
Wszyscy uczniowie
zaprezentowali wysoki poziom wiedzy
matematycznej, a walka o zwycięstwo
była bardzo wyrównana.
Wielkie gratulacje dla Anastazji
i Magdaleny!

Z przyrodą za pan brat
W środę 11 kwietnia, w Zespole
Szkół Społecznych w Korlinie odbył się
już V Gminny Konkurs Przyrodniczy
,,Z przyrodą za pan brat”. Do konkursu
zgłosiły się wszystkie szkoły z gminy
Postomino. Uczestnicy musieli w ciągu
godziny zmierzyć się z testem
składającym się z 34 zadań otwartych
i zamkniętych, za których poprawne
rozwiązanie mogli zdobyć 140
punktów. Rywalizacja była ogromna,
pomiędzy poszczególnymi szkołami
były niewielkie różnice w punktacji,
wszyscy uzyskali powyżej 100
p u n k t ó w. Wy n i k i k o n k u r s u
przedstawiają się następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa

w Postominie, II – Szkoła Podstawowa
w Staniewicach, III – Szkoła
Podstawowa w Jarosławcu, IV –
Zespół Szkół Społecznych w Korlinie
i V miejsce – Szkoła Podstawowa
w Pieszczu.
Naszą drużynę, składającą się
z uczniów klasy I,II,III reprezentowali:
Dominik Zięba z klasy I, Piotr
Rynkowski z klasy II oraz Wiktoria
Petyn z klasy III. Wszyscy uczniowie
biorący udział w konkursie otrzymali
dyplomy oraz nagrody książkowe,
a ich opiekunowie podziękowania za
przygotowanie dzieci do konkursu.
Anna Dąbrowska
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Placówka Wsparcia Dziennego
Dzień z życia w Królewie

Światowy Dzień Ziemi
W związku z obchodami
Światowego Dnia Ziemi podopieczni
oraz opiekunowie Placówki Wsparcia
Dziennego w Królewie i Postominie,
postanowili połączyć siły, włączając
się do akcji promowania postaw
proekologicznych oraz budowania
odpowiedzialności za Ziemię. Tego
dnia, z inicjatywy Sołtysa wsi Królewo
Pani Danieli Igras, w działanie
zaangażowała się lokalna
społeczność, mieszkańcy wsi
Królewo, którzy wraz z dziećmi
sprzątali okolicę. Wszystkie śmieci
zostały załadowane na przyczepę
i wywiezione na pobliskie wysypisko.
Dla upamiętnienia wydarzenia
posadzono kwiaty, które stały się
kolorowym elementem przestrzeni.
Potem odbyło się ognisko
z pieczeniem kiełbasek oraz gry
i zabawy dla wszystkich, którzy
włączyli się do akcji.
Impreza dostarczyła wiele
radości, emocji oraz wrażeń, a jej
głównym celem było promowanie
prośrodowiskowych zachowań.

Słoneczne dni

Tradycją Placówki Wsparcia
Dziennego w Królewie stało się
świętowanie urodzin. Aby pamiętać
o urodzinach podopiecznych,
przygotowaliśmy specjalny kalendarz
z datą urodzin, imieniem i nazwiskiem.
Tym razem obchodziliśmy urodziny
Filipa Karowskiego. Podopieczni,
koleżanki i koledzy Filipa, przygotowali
dla niego słodki poczęstunek,
wspólnie odśpiewali sto lat i złożyli
życzenia. Do obchodów urodzinowych

włączyli się też rodzice naszych
podopiecznych, co nas bardzo cieszy.
Mama Filipa przygotowała wspaniały
tort, który nie tylko pięknie wyglądał,
lecz jeszcze lepiej smakował. Zabawa
w „Łowienie rybek”, która została
przeprowadzona w ramach zajęć
profilaktycznych, przyniosła dużo
radości, ponieważ jej uczestnicy mogli
usłyszeć od swoich kolegów
i koleżanek o swoich zaletach
i mocnych stronach.

Warsztaty
„Szkoła dla rodziców”

Ostatni okres w Placówce
Wsparcia Dziennego w Postominie był
bardzo ciepły. Słoneczna pogoda
spowodowała, że duża liczba zajęć
odbywała się w plenerze: na szkolnym
placu zabaw dzieci integrowały się
i bawiły pod opieką wychowawców,
natomiast na „Orliku” grały w piłkę oraz
uczestniczyły w zorganizowanych
zajęciach sportowych. Dzieci miały
także możliwość rozwijać swoje
talenty na zajęciach tanecznych
i muzykoterapii, natomiast
w szlifowaniu naszej mowy pomagały
zajęcia z logopedą. Do rodziców
adresowane są zajęcia prowadzone
od początku kwietnia, zatytułowane
„Szkoła dla rodziców”, które pomagają
uczestnikom nabyć nowe umiejętności
wychowawcze. Rodziców serdecznie
zapraszamy.

Wiosenne grillowanie w PWD Postomino

Jak wcześniej informowaliśmy,
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Królewie i w Postominie odbywają
się warsztaty pn. „Szkoła dla
rodziców”. Rodzice wraz ze
specjalistami mogą poszerzać wiedzę
o relacjach w rodzinie, problemach
związanych z wychowywaniem dzieci

oraz innymi nurtującymi rodziców
problemami. Zajęcia kontynuowane
będą w miesiącu maju 2018 r.
Harmonogram zajęć umieszczony
będzie na stronie internetowej gminy
Postomino.
Serdecznie zapraszamy
rodziców do Placówki

W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie
rozpoczęliśmy sezon grillowy. Dzieci
i dorośli mogli delektować się
pysznymi kiełbaskami doprawionymi
ketchupem lub musztardą, które
musieli często ścierać
z uśmiechniętych i najedzonych buzi.
Oprócz spożywania posiłku było dużo
śmiechu, pozytywnego nastroju oraz
wspólnych gier i zabaw. Obyśmy mieli
więcej takich okazji do wspólnego
grillowania.
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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Kwietniowy PAL

W kwietniu w ramach Programu
Aktywności Lokalnej w świetlicy
w Pałowie odbył się cykl różnorodnych
zajęć. Były zajęcia ruchowe oraz
taneczne, pod okiem instruktorów

z ZDZ w Słupsku, można było
wykonać biżuterię upcyklingową.
Odbyły się warsztaty kształtowania
kompetencji, była też możliwość
porozmawiania z dyżurującym

przeciwpożarowych budynków i lasów
oraz podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy medycznej.
Po dokonaniu oceny prac
pisemnych do eliminacji powiatowych,
które odbędą się 11 kwietnia 2018 r.
w Szkole Podstawowej w Żukowie
zakwalifikowali się:
w I grupie wiekowej (uczniowie klas I VI szkół podstawowych)
ź Patryk Szlawski ze Szkoły
Podstawowej w Staniewicach I miejsce
ź Paweł Cybul ze Szkoły
Podstawowej w Staniewicach –

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

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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Śniadanie Wielkanocne
psychologiem o nurtujących
problemach. W naszych działaniach
brały udział panie ze świetlic
podległych CKiS w Postominie oraz ze
Stowarzyszenia „Razem Lepiej”
z Teresą Rysztak na czele. Nie
zabrakło również czasu na rozmowy
koleżeńskie przy kawie i ciastkach.
Wy k o r z y s t u j ą c ł a d n ą p o g o d ę ,
rozpoczęliśmy sezon na grilla, mając
nadzieję, że w maju aura będzie
równie przychylna. Biesiada udała się,
przygotowane potrawy wszystkim
smakowały, a humory dopisywały.
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.

XLI edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 27 marca 2018r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
w Postominie odbyły się XLI eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Test
składał się z 30 pytań dotyczących
m.in. tradycji i historii straży
pożarnych, wyposażenia jednostek
ochotniczych straży pożarnych
w podstawowy sprzęt pożarniczy,
organizacji i zadań ochrony
przeciwpożarowej, przyczyn
powstawania i rozpowszechniania się
pożarów, zabezpieczeń
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II miejsce
w II grupie wiekowej (uczniowie szkół
podstawowych klasy VII-VIII oraz
gimnazjum klasy II i III)
ź Kinga Czarnuch ze Szkoły
Podstawowej w Staniewicach –
I miejsce
ź Krzysztof Krysztofiak ze Szkoły
Podstawowej w Postominie –
II miejsce
Gratulujemy sukcesów i
życzymy powodzenia w dalszych
zmaganiach.

26 marca 2018 r. w Postominie
odbyło się śniadanie Wielkanocne dla
uczestników zajęć „Naszej
Przyszłości”, ich opiekunów
i zaproszonych gości. Po oficjalnym
powitaniu podzieliliśmy się jajkiem
i spożyliśmy wielkanocne śniadanie.
Stół był suto zastawiony potrawami
przygotowanymi przez opiekunów
niepełnosprawnych, zaproszeni goście
złożyli życzenia i obdarowali
uczestników drobnymi podarunkami

(zające, jajka i inne słodycze). Przy
akompaniamencie elektronicznym
Rafała śpiewaliśmy pieśni
Wielkanocne. Spotkanie bardzo
szybko upłynęło w świątecznej
atmosferze. Dziękujemy za przybycie
księdzu proboszczowi, pani wice wójt,
przedstawicielkom GOPS, dyrektorowi
CKiS, sołtysowi Postomina oraz panu
Bogumiłowi.
Nasza Przyszłość

Młodość i doświadczenie
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” zachęca do
promowania Dnia Solidarności
Międzypokoleniowej w gminie
Postomino.
29 kwietnia przypada Europejski
Dzień Solidarności
Międzypokoleniowej, ale chcemy
zgodnie z propozycją projektu
„Seniorzy w akcji” – rozszerzyć ten
dzień na prawie dwa tygodnie, czyli od
22.04.do 08.05.2018. W tym czasie
(później zresztą też) można robić fajne
działania, którymi pochwalilibyśmy się
na szerszym forum. Wystarczy,
zaprosić dzieci, seniorów i zrobić (tu
luźne propozycje): - śniadanie na
trawie, potańcówkę sąsiedzką,
warsztaty ogrodnicze,
majsterkowanie, a nawet wspólne
oglądanie filmu. Ile pewnie głów, tyle
pomysłów. Krótki opis działań
z kilkoma zdjęciami (2-3) proszę
przesłać pocztą mailową
trysztak@wp.pl Dla wszystkich
uczestników (rodzinnych,
świetlicowych, szkolnych….)
przewidujemy piękne podziękowania.
Ta k ą c i e k a w ą a k c j ą
międzypokoleniową było dwukrotne
spotkanie młodych uczestników

Świetlicy Środowiskowej
w Staniewicach z p. Zofią Długońską,
która pokazywała jak można
zacerować dziurę w skarpetce, uczyła
przyszywać guziki oraz fastrygować
materiał. Dzieciaki miały ciekawe
zajęcie, w międzyczasie prowadzone
były rozmowy o ważnych życiowych
d y l e m a t a c h . Ta k i e s p o t k a n i a
międzypokoleniowe dostarczają
radości obu stronom.
Pani Zofia Długońska 28 kwietnia
obchodzi 80 urodziny i z tej okazji
składamy jej bukiet najpiękniejszych
życzeń. Życzymy Jej dużo zdrowia (p.
Zosia dba o nie, nie zaniedbuje wizyt
kontrolnych), sprawności fizycznej
i umysłowej (p. Zosia codziennie
chodzi na kijki, rozwiązuje krzyżówki,
pisze wiersze i piosenki), życzymy
dużo radości (p. Zosia często się
uśmiecha i przebywa wśród młodych),
zadowolenia z dzieci, wnuków
i p r a w n u k ó w, n o i k u f e r e c z e k
stóweczek na realizację marzeń
niezrealizowanych też.
Zapraszamy więc mieszkańców
naszej gminy o pokazanie swej
solidarności.
Teresa Rysztak
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Dbamy
o zdrowe odżywianie

Świetlica Środowiskowa
w Korlinie realizuje wiele programów
profilaktycznych. Jednym z nich jest
program pod hasłem: „Zdrowo jemy,
dłużej żyjemy!” W dzisiejszych
czasach jest coraz więcej dzieci, które
mają problemy zdrowotne
spowodowane złymi nawykami
żywieniowymi. W ramach pracy
świetlicy odbyło się kilka zajęć na ten
temat. Były prelekcje, zajęcia
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warsztatowe oraz filmy. Dzieci powinny
być świadome zagrożeń płynących ze
spożywania niezdrowych produktów.
Wiele miejsca poświęcono tematyce
spożywania nadmiaru cukru i soli. Na
zajęciach dzieci przygotowały
„zdrowe” kanapki, które zjadły
z wielkim apetytem przy wspólnym
stole.
Opiekunki świetlicy: Mariola
Bukowska, Elżbieta Rudzka

Ekologiczny sukces
świetliczan z Pieszcza

Świątecznie w Rusinowie

Kolejne już spotkanie
przedświąteczne z p. Asią za nami. To
już tradycja, że spotykamy się dwa
razy do roku, aby wspólnie
wyczarować te wszystkie cudeńka.
Dzięki temu, że możemy razem,
wspólnie się wspierając spędzić choć

chwilkę. Zapominamy wtedy
o wszystkich problemach. Taka
odskocznia od codzienności jest nam
bardzo potrzebna. Zachęcam do
uczestnictwa w tego typu spotkaniach.
Są one niezwykle odstresowujące
i bardzo kreatywne. Dziękuję

wszystkim, którzy tworzyli ozdoby pod
czujnym okiem p. Asi. Te stroiki były
najpiękniejszą ozdobą stołów
wielkanocnych w naszych domach.
Zapraszamy na kolejne spotkanie
przed Bożym Narodzeniem.
M.B

Pierwszy Rajd Rowerowy w Pałowie i Wilkowicach

Dzieci ze świetlic wiejskich
w Pałowie i Wilkowicach 08.04.2018r.
uczestniczyły w rajdzie rowerowym
pn. „Rajd z biegiem Wieprzy”.
Aktywność i sprawność fizyczna po
zimie ich nie opuściła, była dobra
zabawa, fantastyczna atmosfera
i wiele radości. Następny rajd jest już
w planie.
E.Maniecka

Pałowo na sportowo - mecz w Nosalinie

Kolejny raz potwierdziły się
szczególne uzdolnienia artystyczne
uczestników Świetlicy Środowiskowej
w Pieszczu. Odnieśli oni ogromny
sukces w Wojewódzkim Konkursie
Ekologicznym pn. „A teraz ryby mają
głos” organizowanym przez Szkołę
Podstawową w Kobylnicy. Trzy
dziewczynki, Oliwia Kozera, Wiktoria
Glina i Marysia Pieniążek pod okiem
wychowawczyni Krystyny
Gąsiorowskiej napisały wiersze, które

przypadły do gustu jury konkursu.
Jurorzy postanowili wyróżnić wiersz
Wiktorii pod tytułem „W jeziorze”.
Jeszcze większym zainteresowaniem
cieszył się konkurs plastyczny na ten
sam temat. Tu także mamy sukcesy
najmłodszych uczestników – II miejsce
z a j ę ł a p r a c a O l i w i i K o z e r y,
a wyróżnienie zdobyła Marysia
Pieniążek.

Dzieci ze świetlicy wiejskiej
w Pałowie zostały zaproszone do
Nosalina na mecz piłki nożnej. Pałowo
wygrało 1pkt. Mimo to walka była
bardzo zacięta, atmosfera wesoła
i przy tym świetna zabawa.
Serdecznie dziękujemy świetliczance
Elizie Mielczarek za zaproszenie
i organizację oraz Maciejowi Pacak za
sprawiedliwe sędziowanie i świetną
grę.
E.Maniecka

Amatorski Ruch Artystyczny w świetlicy

Święto Ziemi
,,Święto Ziemi'' dzieci ze świetlic
wiejskich w Wilkowicach i Pałowie
uczciły przemarszem przez wioski
i wysprzątaniem śmieci w obrębie
wiosek i placów zabaw. W nagrodę miały
ognisko z kiełbaskami oraz dobrą
zabawę. Serdecznie dziękujemy
sołtysom wiosek za organizację oraz
prowiant.
E.Maniecka

Rozwój zainteresowań dzieci
i młodzieży ze Świetlicy
Środowiskowej w Pieszczu to jedno
z naczelnych zadań. Wśród licznych
zajęć proponowanych naszym
wychowankom są zajęcia plastyczne,
w których uczestnicy biorą bardzo
chętnie udział. Proponujemy dzieciom
różnorodne konkursy na interesujące

je tematy. Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie jest rokrocznie
organizatorem konkursu w ramach
Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
W tym roku był to temat „Gdy dorosnę
to zmienię…”Organizatorem na
szczeblu gminy było Centrum Kultury
i Sportu w Postominie. Jury tego
konkursu doceniło prace naszych

świetliczan przyznając II miejsce
Annie Pakos, III miejsce Aleksandrze
Wojciechowskiej i Joannie Zielonce
w swoich kategoriach wiekowych oraz
wyróżnienie dla Marietty Pawelec.
Wszystkie te prace wezmą udział
w konkursie na szczeblu powiatowym
w Darłowie.

maj 2018
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Rusinowo dziękuje

Pieńkowianie

W dniu 07 kwietnia kapela
„Pieńkowianie” gościła w Dobiesławiu,
gm. Darłowo na Zjeździe Zespołów
Ludowych pn. „V Skarbnica Kultury
Wiejskiej”. Odbył się tam konkurs na
najlepsze naleśniki. Wszystkie zespoły
przywiozły ze sobą swoje naleśniki,
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które były oceniane przez Jury. Zespół
„Pieńkowianie” zdobył I miejsce,
autorką specjału była Danuta Zając.
W dniu 14 kwietnia zespół
występował w Sławnie świętując Dzień
Inwalidy.
Było wesoło i wspaniale.

13 kwietna o godz.17, ochotnicy
mali i duzi spotkali się na placu przy
remizie, aby wspólnymi siłami
oczyścić ze wszystkich śmieci nasz
centralny punkt spotkań...plac
zabaw...,miejsce z którego chętnie
korzystamy my, jak i goście latem nas
odwiedzający. Jako nasza mała
lokalna społeczność, na czele
z panem sołtysem Adamem Drapała,
już drugi rok z rzędu, włączyliśmy się
w akcję organizowaną przez gminę
Postomino "Nasza gmina zyska na
ochronie środowiska". Światowy dzień
ziemi przypada w dniu 22 kwietnia.
W tym roku hasłem przewodnim
kampanii jest walka
z zanieczyszczeniami planety
plastikowymi odpadami. Znaleziska
jakie trafiły w nasze ręce były bardzo
różnorodne. Przykre jest to, że
miejsce, które ma być przyjazne
i bezpieczne dla dzieci, jest również
miejscem spotkań amatorów
mocniejszych trunków. Niestety oni nie
sprzątają po sobie tego z czym przyszli
(szklane butelki), tylko rozbijają je lub
rzucają dookoła. Nie zdają sobie
sprawy z tego, że dzieci korzystające

z placu zabaw, narażone są na
niebezpieczeństwo skaleczenia się
szkłem. Przecież to jest właśnie
miejsce dla naszych pociech, nie tylko
tych małych, bo te wyrośnięte też mają
prawo korzystać z tego miejsca.
Szanujmy siebie i przyrodę,
a wyjdzie nam to tylko na dobre. Po
naszej "owocnej" pracy w postaci kilku
worków śmieci i duuużej ilości szkła
kolorowego, udaliśmy się na plac koło

świetlicy, gdzie czekało na nas
ognisko i kiełbaski a dla dzieciaków
dodatkowo chipsy i napoje w nagrodę
za ich pomoc. W imieniu pana sołtysa
dziękuję wszystkim którzy poświęcili
swój wolny czas na udział w "akcji
sprzątania świata" a przede wszystkim
naszego małego, najpiękniejszego
miejsca na ziemi ...RUSINOWA...
M.B

Podziękowania
Bardzo dziękuję Przemkowi
Przybylskiemu, Marzence Przybylskiej,
Bartkowi Suchańskiemu, Halince i Krzysiowi
Zgrzebnym za wykarczowanie
i uporządkowanie placu na osiedlu
w Pieńkowie. Bardzo dziękuję i kolejny raz
wszystkich naszych mieszkańców Pieńkowa
zachęcam do wspólnych prac na rzecz
naszego pięknego sołectwa – sołtys Danuta
Rąpalska

Pieszczanki

Składam serdeczne podziękowania
Paniom: Kasi Heleniak, Uli Kowalczyk,
Grażynce Postraszyńskiej, Danusi Kujawa
i Mariolce Sobczak za upieczenie pysznych
ciast i ugotowanie wyśmienitego bigosu dla
uczestników rajdu rowerowego.
sołtys Małgorzata Dybiec

Co dalej gimnazjalisto?

W sobotę 07 kwietnia 2018r.
w Dobiesławiu odbyło się „Spotkanie
naleśnikowe” oraz konkurs na
najlepsze naleśniki z nadzieniami
i wspólna degustacja. Na to spotkanie
zespół „Pieszczanki” i inne zespoły
przywiozły ze sobą swoje najlepsze

naleśniki. Przy wspólnym śpiewaniu,
wesołej zabawie, smacznych
naleśnikach oraz wielu innych
pysznych potrawach sobotni wieczór
był kolejną niepowtarzalną imprezą.
„Pieszczanki”

Harmonogram wypłat
Świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego
i świadczenia wychowawczego 500+
w Banku Spółdzielczym w Postominie
na 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

Dnia 26 kwietnia 2018 roku w hali
sportowej w Szkole Podstawowej
w Postominie odbyły się już IV Targi
Edukacyjne.
Uroczystego otwarcia Targów
dokonał dyrektor szkoły – Pani Danuta
Strzelczyk, która zachęciła młodzież
do skorzystania z ofert wystawców
i życzyła trafnych życiowych decyzji
w dalszej drodze edukacyjnej
i zawodowej. Wśród zaproszonych
gości uroczyście otwierających w/w
przedsięwzięcie znalazła się Wicewójt
Gminy Postomino- Pani Aleksandra
Kurek.
Targi skierowane były do
młodzieży gimnazjalnej z terenu
Powiatu sławieńskiego. Miały na celu
przybliżenie oferty edukacyjnej
22 placówek oświatowych i szkół

ponadgimnazjalnych ze Sławna,
Słupska, Darłowa, Gościna, Tychowa,
Warcina i Ustki. Szkoły
ponadgimnazjalne próbowały
przyciągnąć kandydatów różnymi

atrakcjami: pokazem pozorowanego
a t a k u m i l i t a r n e g o i o b r o n y,
nowoczesnego sprzętu
elektronicznego. Maskotą targów
został okazały Puchacz- podopieczny
uczniów z Technikum Leśnego
w Warcinie. Targi cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczniów, przybyło
około 150 gimnazjalistów
z Gimnazjów: w Postominie,
Jarosławcu, Pieszczu, Kopnicy,
Starego Jarosławia i Darłówka.
Przedsięwzięcie umożliwiło
młodzieży bezpośredni kontakt
z pracownikami placówek
oświatowych i instytucji rynku pracy.
Podejmowane działania służą
ułatwieniu młodym ludziom podjęcia
istotnych życiowych wyborów
dotyczących ich edukacji i pracy.
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Kącik
poetycki

Spotkanie w bibliotece

Pamiętne lata
Pierwsza ujęła uśmiechem
dała wsparcie gdy było źle
jak nikt inny potrafiła słuchać.
Była naszym dobrem życzliwością
uczyła życia szacunku miłości
nikt inny tak nie kochał mnie.

Czereśniowy sad
Czereśniowy sad otulony mgłą
czeka na słońca promienie
aby rozkwitnąć rozbielić się
rozkwiecić pszczołami rozbrzęczeć.

Marzenie

Jej zmęczone spracowane ręce
niosły nadzieję i radość
na nowe lepsze dni.

kiedy majowy zawieje wiatr
to sad radośnie gałęźmi potrząsa
i śmieje się białymi płatkami
zalotnie mrugając do słońca

Może otulę się w sen majowy
wiosennej nocy ciepły okruszek
może ominę zasłonę złudzeń
co jak sęp ciągle rani mą duszę.

Rano wydojone krowy na łące
a w kubkach ciepłe mleko
i bochen chleba z sabatnika.

ptaki zwabione majowym uśmiechem
wdzięcznie swe główki prostują
do nieba wznoszą swe trele miłosne
z brzęczeniem pszczół konkurują

Ciało otulę w uczuć woale
serce ogrzeję prawdy nadzieją
co tli się jeszcze na wskroś przenika
jak mgła się snuje nad chłodną ziemią.

motyle-wiadomo-te z kwiatka na kwiatek
leciutko skrzydłami trzepocą
siadają na płatkach i wnet odlatują
i gamą kolorów migocą.

W oazie westchnień żalów i smutku
sny kolorowe głaszczę z lubością
miły mój żyje tylko w marzeniach
w snach pozszywanych naszą miłością.

Sad czereśniowy wnet zapadnie w sen
i przyśnią mu się dojrzałe czereśnie
każdy przychodził tu będzie i jadł
tak będzie na jawie-nie we śnie.
Jadwiga Michalak

Już krawiec pociął młodość na strzępy
pierwszej miłości zgarnął okruchy
Jak kwiat polny- skromna i miła
garnitur życia załatać trzeba
na
barki wzięła nie lada ciężary
kosz z marzeniami doda otuchy.
Jadwiga Michalak udźwignęła życie-zostawiła pamięć.
Jadwiga Michalak

Pachnie masło z maślnicy
i świeży twaróg w serwecie
unosi się woń soczystego życia.
Na Dzień Matki polne kwiaty
laurki malowane wyobraźnią
czerwone serca od całej szóstki.
Czyste serce mądre rady
dały spokojne bezpieczne dzieciństwo
dni lepsze i gorsze wyrzeźbił los.

Spotkanie autorskie
z Magdą Omilianowicz
Z okazji Światowego Dnia
Książki i praw autorskich Biblioteka
Publiczna w Postominie
zorganizowała spotkanie autorskie
z Magdą Omilianowicz- reporterką
i autorką 12 książek o tematyce
społecznej i podróżniczej.
Dziennikarka w bardzo ciekawy
sposób opowiadała o bohaterach
z własnych reportaży. Wspomniała
o seryjnym mordercy Leszku
Pękalskim, z którym przeprowadzała
wywiad jako dziennikarka, o kobietach
odważnych z ogromnym bagażem
doświadczeń, które przekraczają
szeroko rozumiane granice.
Przykładem była Teresa OlszewskaBancewicz osiemdziesięciolatka,
która porusza się po świecie
autostopem, Magdalena Kozaklekarka, pilotka, snajperka oraz
autorka książek z gatunku fantastyki.
Na spotkaniu autorka przedstawiła

również opowieść o urokliwym
zakątku świata – Lanzarote,
hiszpańskiej wyspie wulkanicznej
należącej do archipelagu Wysp
Kanaryjskich. Opowieść swoją
urozmaiciła bardzo bogatą galerią
zdjęć. Uczestnikami spotkania była

Po południu odbyło się również
spotkanie autorskie Doroty
Schrammek z czytelnikami Biblioteki
Publicznej w Postominie.
Autorka opowiadała między
innymi o tym, skąd czerpie inspiracje,
jak z obserwacji otaczającej nas
rzeczywistości, można napisać
interesującą powieść i jak
wykorzystała ją w swoich książkach.
Chętnie opowiadała o swoim życiu
prywatnym i zawodowym. Dorota
Schrammek, od lat pisze opowiadania
i historie dla pism kobiecych. W 2015
roku wydała pierwszą powieść dla
dorosłych „Stojąc pod tęczą”. Jest
twórcą trylogii pobierowskiej:
„Horyzonty uczuć”, „Na brzegu życia”,
„Wiatr wspomnień”, „Dom, którego nie

uczuć”, „Na brzegu życia” i „Wiatr
wspomnień”(2016).Duże wrażenie
na czytelnikach uczyniła tematyka
książek dla młodzieży pt.
„Niepełka” (2017). Niepełka to
dziewczyna niepełnosprawna,
wrażliwa, dumna i mądra.
Serdecznie polecam młodzieży i ich
rodzicom te książki. Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej”
z przyjemnością uczestniczyło
w tym kulturalnym wydarzeniu.

DKK dla Dzieci
- marcowe spotkanie

młodzież z siódmych klas Szkoły
Podstawowej w Postominie.
Spotkanie okazało się wspaniałą
lekcją geografii dla młodzieży,
niezwykłą podróżą po pięknych
zakątkach świata i poznaniem
nietuzinkowych ludzi.

Warsztaty literackie
Biblioteka Publiczna
w Postominie zorganizowała
warsztaty literackie prowadzone przez
pisarkę Dorotę Schrammek dla
uczniów z IV i VI klasy ze Szkoły
Podstawowej w Postominie.
Warsztaty odbywały się przez dwie
godziny dla każdej z grup. Autorka
udzieliła ważnych rad, które bardzo
pomagają przy pisaniu książki.
Zadaniem uczestników warsztatów
było napisanie krótkich dialogów, jak
również napisanie wstępu do własnej
książki w taki sposób, by zachęcić
czytelnika do jej przeczytania.
Autorka opowiadała o powstaniu jej
pierwszej powieści, pomysłach na
kolejne książki oraz o współpracy
z wydawnictwem.

Niezwykle miłe spotkanie
miało miejsce w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Postominie, gdzie na
zaproszenie dyrektorki biblioteki,
przybyła młoda pisarka, ale już
z dużym dorobkiem literackim –
pani Dorota Schrammek,
mieszkanka województwa
zachodnio-pomorskiego.
W swoich książkach porusza
aktualne problemy, pokazuje uroki
naszej nadmorskiej krainy, pisze
o sprawach nam bliskich i ważnych.
Dorota Schrammek zadebiutowała
książką „Stojąc pod tęczą” (2015),
następnie ukazały się „Horyzonty

było”, „W słońcu i we mgle”. Napisała
książki dla młodzieży „Niepełka”
poruszając w nich problem
niepełnosprawności. Jest autorką
bajek dla najmłodszych „Skarpetkowy
potwór”.
Niecodzienne spotkanie z Panią
Dorotą Schrammek było również
okazją do nabycia jej powieści
z autografem.
Czytelników serdecznie
zachęcamy do zapoznania się
z twórczością autorki. Wszystkie
dotychczasowe książki Pani Doroty,
które ukazały się na rynku
wydawniczym znajdują się w naszej
bibliotece do wypożyczenia.

Dnia 9.03.2018r. w Bibliotece
Publicznej w Postominie odbyło się
spotkanie z miłośnikami literatury
dziecięcej. Tematem spotkania była
książka Barbary Kosmowskiej pt.
„Dziewczynka z Parku”. Opowieść
o Andzi, której umiera ojciec, za którym
bardzo tęskni, brakuje jej wspólnych
gier, rozmów przy stole i wypraw do
parku. Spotyka jednak na swojej
drodze kolegę Jeremiasza, który
przywraca jej uśmiech. Opowieść

o wspomnieniach, które bolą, ale też są
tym, co posiadamy najcenniejszego.
Autorka mówi o śmierci i stracie
najbliższych w sposób prosty,
a jednocześnie pełen szacunku dla
swoich bohaterów i czytelników. Na
zajęciach rozmawialiśmy o przyjaźni
,uczestnicy malowali swoich
przyjaciół. Na koniec, uwielbiane przez
dzieci zabawy ruchowe zakończyły
nasze kolejne spotkanie.
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Pionowo:
1. bije od brylantów i klejnotów
2. rozkładanie czegoś na elementy
3. żydowskie święto
4. furtka w płocie
5. walczy na macie
6. pękata butelka z wąską szyjką
7. huczne przyjęcie, biesiada
8. mara, widmo
14. istota pośrednicząca między Bogiem,
a ludźmi
16. list przekazany potajemnie przez
więźnia
18. teren o szczególnych wartościach
przyrodniczych, pod ochroną
20. klozet publiczny
22. miejsce do przygotowywania posiłków
24. blaszane naczynie przy studni
25. stolica Turcji
26. kierujący statkiem powietrznym
27. nóż z ostrzem dwuchwytakowym
29. izba szkolna

Poziomo:
1. zestawienie przychodów i rozchodów
6. szyk lecących żurawi
9. ewolucja narciarska
10. placówka dyplomatyczna
11. cienka gałązka bez liści
12. brana przez krawca
13. rosła z liściem szerokim
15. sztandar, chorągiew
17. zielony dywan w ogrodzie
19. ….drogowy, łamie przepisy
21. czołowa, aktywna grupa działaczy
23. licytacja brydżowa
26. „koło” przy saniach
28. napór, działanie na coś z pewną siłą
30. najmniejszy polski skowronek
31. …wody w poniedziałek Wielkanocny
32. rozpoznanie choroby na podstawie
jej objawów
33. miejsce pracy aktorów
34. wędka do łowienia łososi
35. uznać za załatwione, odłożyć na bok

Śmiech to zdrowie
Wraca pijany facet późną nocą do domu. Otwiera
drzwi, a na korytarzu czekają na niego żona
z patelnią i teściowa z wałkiem.
- Idźcie spać, nie jestem głodny…!

Policjant zatrzymuje samochód. Czując
od kierującego alkohol, zwraca się do niego:
- Dmuchaj pan!
- Oczywiście panie władzo, a gdzie boli?

- Jesteś moją żoną! Jak mogłaś nazwać mnie
matołem i to przed kolegami z biura?
- Przepraszam, nie wiedziałam, że trzymasz to
w tajemnicy.

Jechał facet autostradą i nagle mu się coś zachciało.
Potrzeba nie cierpiąca zwłoki.
Dojechał do najbliższej stacji benzynowej i udał się do
świątyni dumania.
Kiedy już siedział i się koncentrował, usłyszał jak ktoś
wchodzi do kabiny obok.
Po chwili z tejże kabiny dobiegło pytanie:
- Cześć, co tam u Ciebie słychać?
Facet głupio się poczuł, na ogół nie rozmawiał z
obcymi, a tu jeszcze w takim miejscu.
Ale niepewnie odpowiedział:
- Nic, wszystko w porządku.
- Słuchaj, a powiedz mi co zamierzasz teraz zrobić?
- No, nie wiem - facet czuł się coraz bardziej
skrępowany tą wymianą zdań.
- Jadę do Gdańska a potem wracam do Katowic.
- Wiesz co, zadzwonię do Ciebie później. Jakiś debil
w kiblu obok odpowiada na wszystkie moje pytania.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 08.05.2018 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

Szept
Postomina

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

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów oraz przeredagowań
nadesłanych materiałów.
Egzemplarz bezpłatny,
nakład 2000 egz.
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- zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb
niezbędnych do realizacji losowania nagród.

Litery z kratek ponumerowanych
w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 35
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca maja
2018 r.
Do rozlosowania są trzy bilety na
wstęp do Motylarnii, Papugarnii oraz
Krainy luster w Jarosławcu.
Sponsorem nagród jest

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Kłosek Barbara, Pieszcz
2. Wieczorkiewicz Danuta, Stary Kraków
3. Gwiazda Wiesława, Postomino
UWAGA!
Nagrody zostaną dostarczone na adres
zwycięzcy pocztą lub gońcem.
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Harmonogram wywozu odpadów
Maj 2018
MIEJSCOWOŚCI

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

Czerwiec 2018

szkło

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

papier

7

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

14

21

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

22

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

18

25

19

26

20

27

21

28

22

29

WTOREK

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

8

15

9

16

23

10

17

24

11

18

25

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

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)

Festyn w Kaninie
dla Dominika

Było pięknie, serdecznie, życzliwie
i otwarcie.
- Takiego zaangażowania – według słów
inicjatora imprezy sołtysa Krzysztofa Gila
i jego żony - nie spodziewał się nikt.
Mieszkanki Kanina w białych
koszulkach z napisem „I love Kanin”
przygotowały stoiska z ciastami, zupami
i loterią, członkowie stowarzyszenia „Razem
lepiej” przystrojone wianuszkami, serwowały
pierogi i domowe ciasta, była grochówka
z Łącka, czarodziej baloniarz, straż pożarna
z Karsina, loteria z SP Jarosławiec i wiele
innych atrakcji, które oblegane były przez
uczestników festynu.
Dominik Bukowski, jego rodzice
i rodzeństwo z rodzinami nie kryli wzruszenia.
Były żarliwe słowa podziękowań dla
wszystkich, którzy pomagali zebrać choremu
młodzieńcowi pieniądze na leczenie.
- Jestem bardzo wdzięczny wszystkim,
którzy wsparli mnie w tych ciężkich chwilach.
Mogę tylko powiedzieć OGROMNIE
DZIĘKUJĘ. Postaram się wygrać tę walkę –

mówił Dominik ze łzami w oczach.
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem
lepiej” przekazało Dominikowi jeszcze jeden
prezent. Wielki album, w którym znajdowały
się kartki, listy, wiersze od osób, które chciały
pokazać, że też przeżywały trudne chwile
i zwyciężyły. Tu szczególne podziękowania
dla dzieci ze Staniewic i z Postomina oraz pań
z „Razem lepiej”. To wzruszające historie
o walce ze swoimi słabościami, z chorobą,
z samotnością, z żałobą. Niezwykle piękny
gest, wymagający też pokonania lęku przed
ujawnieniem swoich traum. Celem tych kartek
i pięknych słów było wsparcie dla Dominika,
by miał siłę na walkę z chorobą.
Młody mieszkaniec Kanina obiecał
napisać książkę, której – my mieszkańcy
gminy Postomino – będziemy pierwszymi
czytelnikami.
Z życzeniami powrotu do zdrowia dla
Dominika i serdecznymi podziękowaniami dla
wszystkich zaangażowanych w akcję –
Teresa Rysztak

Kochani Darczyńcy, Sponsorzy, Przyjaciele, mieszkańcy Kanina... festyn
i licytacje internetowe dobiegły końca. Dochód z aukcji internetowych
i z sobotniego festynu daje nam dochód łącznie 30,242,00 zł, które przekazujemy
Dominkowi. Tak wielka kwota świadczy tylko o wielkich serduszkach tak małej
społeczności. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy wzięli udział w naszej akcji.
Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna!!! Trzymamy razem kciuki za Dominka.
Krzysztof Gil

