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Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu

W dniu 25 maja 2018 roku
w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie miało miejsce
uroczyste podpisanie umowy
o dofinansowanie zadania pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu w Gminie Postomino”.
Operacja przewiduje
modernizację istniejących obiektów
inżynierskich funkcjonującej
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu:
budynku socjalno-technicznego, komór
reaktora SBR, płyty postojowej

beczkowozów, lagun osadowych oraz
budowę nowych obiektów
inżynierskich: komór reaktora SBR,
zbiornika retencyjnego, komory
magazynowej osadu zagęszczonego,
komór stabilizacji termofilowej I, komór
stabilizacji termofilowej II, komory
m a g a z y n o w e j o s a d u
ustabilizowanego, komory pomp
osadu, systemu neutralizacji odorów,
budynku odwadniania osadu, wiaty na
osad, stacji transformatorowej,
agregatu prądotwórczego, stacji
zlewnej ścieków dowożonych,

rurociągów międzyobiektowych, dróg
i placów.
Inwestycja poprzez poprawę
stanu technicznego oczyszczalni oraz
zwiększenie jej przepustowości
poprawi jakość środowiska
przyrodniczego, dostosuje obiekt do
obowiązujących wymogów w zakresie
ochrony środowiska, a także wpłynie na

Granty Sołeckie
dla Nosalina i Staniewic!
Uchwałą nr XXXII/511/18
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 29
maja 2018 r. zatwierdzono listę
laureatów Konkursu „Granty
Sołeckie”. Wśród laureatów
znalazły się Sołectwa Nosalin
i Staniewice, które pozyskane
granty przeznaczą na realizację
projektów inwestycyjnych
przyczyniających się do poprawy
wizerunku wsi.
Nasze sołectwa uzyskały
dofinansowanie rywalizując wśród
559 zgłoszonych projektów.
Grant w wysokości 10 000 zł
Sołectwo Nosalin przeznaczy na
realizację projektu „Spotkajmy się
w Centrum - zagospodarowanie
terenu użyteczności publicznej
w miejscowości Nosalin”. Zadanie to

jest inicjatywą lokalnej społeczności,
polegająca na budowie drewnianej
altany rekreacyjnej oraz elementów
małej architektury- ławki, kosze na
śmieci, stojaki na rowery. W ramach
projektu mieszkańcy wykonają
samodzielnie znaczną część prac

poprawę standardu życia
mieszkańców. Realizacja projektu
umożliwi skuteczne oczyszczanie
ścieków i poprawę jakości ścieków
oczyszczonych.
Planowana data zakończenia
realizacji inwestycji to grudzień 2020
roku.

Uzyskane dofinansowanie
stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych
projektu tj. 6 866 408,88 zł. Inwestycja
współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3
„Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach”.

1 czerwca - Dzień Dziecka
związanych z przygotowaniem
oraz montażem wszystkich
zakupionych elementów.
Sołectwo Staniewice będzie
realizowało zadanie pn.: „Wiejskie
boisko do piłki nożnej”. Projekt
polega na odnowieniu boiska do
gry w piłkę nożną w miejscowości
Staniewice poprzez jego
wyrównanie i wyposażenie
w niezbędną infrastrukturę- wiatę
dla drużyny, stojaki na rowery
i ławeczki dla kibiców. Realizacja
projektu angażuje również
mieszkańców Staniewic, którzy m.in.
uporządkują teren boiska, wygrabią
kretowiska, wyznaczą punkty
graniczne boiska.
Serdecznie gratulujemy
laureatom i życzymy powodzenia
w realizacji projektów!

Wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka składamy najlepsze życzenia:
sukcesów w szkole, grona oddanych przyjaciół, zero trosk i smutków, uśmiechu
i radości każdego dnia.
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 XLV Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 29 maja 2018 r. radni
zapoznali się ze sprawozdaniem
z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Postominie za
okres od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. oraz oceną zasobów
pomocy społecznej w Gminie
Postomino a także podjęli następujące
uchwały:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy
Postomino – skargę uznano za
bezzasadną,
2) w sprawie rozpatrzenia wniosku
o utworzenie Gminnej Rady
Seniorów w Postominie
rozpatrzono negatywnie,
3) w s p r a w i e o k r e ś l e n i a
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów,
p s y c h o l o g ó w, l o g o p e d ó w,
terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych –
ustalono 22 godziny pensum dla

tych nauczycieli,
4) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
przedłużenia umowy dla
dotychczasowego dzierżawcy
działki nr 4 w obrębie Karsino,
5) w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowych –
dotyczy sprzedaży 3 działek
położonych przy ulicy Makowej
i Letniskowej o łącznej pow. 0.5147
ha w m. Jarosławiec w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego,
6) w sprawie zgody na sprzedaż
przez Gminę nieruchomości
gruntowej – dotyczy sprzedaży
działki nr 525 o pow. 0,0676 ha
w m. Jarosławiec w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego,
7) zmieniającą uchwałę Nr XI/112/15
w sprawie określenia opłaty

Uchwała o inicjatywie
lokalnej już funkcjonuje
W dniu 1 czerwca weszła w życie
uchwała Rady Gminy Postomino z dnia
18 kwietnia 2018 roku w sprawie
określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej. Treść uchwały
zamieszczona jest na stronie Gminy
Postomino oraz na stronie BIP
www.postomino.bip.net.pl/?c=98
Działania, które można
realizować w ramach inicjatywy
lokalnej określa art. 19 b ust.1 ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Działania muszą wpisywać się w:
ź działalność wspomagającą rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych,
obejmująca w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont
dróg, kanalizacji i sieci
wodociągowej, stanowiących
własność jednostek samorządu
terytorialnego, a także budynków
oraz obiektów małej architektury
ź działalność charytatywną
ź podtrzymywanie i upowszech-

nianie tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz
rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
ź działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego
ź kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
ź ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
ź promocja i organizacja
wolontariatu
ź nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie
ź turystyka i krajoznawstwo
ź porządek i bezpieczeństwo
publiczne
ź rewitalizacja
Osoby zainteresowane realizacją
projektów w ramach inicjatywy lokalnej
mogą uzyskać szczegółowe
informacje u Pani Małgorzaty
Wojciechowskiej, pok. 18 w Urzędzie
Gminy Postomino.

§
miejscowej oraz zasad jej poboru –
zmieniono zapisy uchwały
w związku z wejściem w życie
przepisów RODO,
8) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok –
zwiększono dochody budżetu
o 2 tys. zł, zwiększono wydatki

o kwotę 164.539,00 zł, zwiększono
przychody
budżetu
o 162.539,00 zł. Po dokonanych
zmianach budżet gminy wynosi:
dochody 63.357.873,47 zł, wydatki
80.450.413,47 zł, przychody
19.148.084,00 zł, rozchody
2.005.544,00 zł,
9) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
WPF do dokonanych zmian
w budżecie gminy,
10) w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Postomino do
projektu pod nazwą „Budowa
szlaków kajakowych na rzekach
Wieprzy i Grabowej” w ramach
działania 4.9 Rozwój zasobów
endogenicznych Regionalnego
Programu Operacyjnego
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 – dotyczy wspólnej
realizacji z innymi samorządami
powiatu w/w projektu,

Przypominamy, że pełną treść
każdej uchwały z ostatniej sesji i nie
tylko można znaleźć na stronie
biuletynu informacji publicznej gminy
Postomino pod adresem
internetowym:
www.postomino.bip.net.pl
(dział „prawo lokalne”,
zakładka „uchwały”)
w sprawie wyrażenia zgody na
współdziałanie z innymi gminami
przez zawarcie umowy
partnerskiej zakresie realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą
„Budowa szlaków kajakowych na
rzekach Wieprzy i Grabowej”.

System gospodarki odpadami komunalnymi
Za nami 1 czerwca, dla wielu
z nas był to „Dzień Dziecka”, jednak na
terenie Gminy Postomino to również
dzień, w którym wszedł w życie
System gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie
nieruchomości niezamieszkałych.
Nowym systemem od stycznia 2018 r.
objęci są właściciele nieruchomości
rekreacyjno-wypoczynkowych, którzy
użytkują je prywatnie oraz
nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność
gospodarcza, 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 z późn. zm.), wpisanych do

rejestru obiektów turystycznych, który
prowadzony jest przez Wójta Gminy,
z wyłączeniem obiektów, w których
liczba miejsc noclegowych jest
większa niż 50.
Celem wprowadzonego systemu
jest walka z podrzutami śmieci
w miejscach publicznych, takich jak
przydrożne kosze, ławki, boczne
uliczki czy parki. System ma także
poprawić świadomość ludzi w zakresie
segregacji odpadów. Zgodnie z tym
systemem właściciele nieruchomości,
którzy będą segregować odpady
zapłacą połowę mniej niż Ci, którzy nie
będą tego robić. Ponadto, w związku
z przepisami Ministra Środowiska
dotyczącymi recyklingu odpadów, na
gminy nakładany jest obowiązek
oddawania frakcji segregowanych tak,

aby osiągać wskazane poziomy
recyklingu, które co roku są wyższe.
Nieosiągnięcie minimalnych
wskaźników może spowodować
nałożenie kary finansowej na gminę.
Informujemy właścicieli
nieruchomości, którzy objęci są
wprowadzonym systemem, i którzy do
tej pory nie złożyli deklaracji
o wysokości opłaty za odpady
komunalne, że są zobowiązani w jak
najszybszym terminie to uczynić. Nie
dostosowanie się do powyższego, tj.
nie złożenie deklaracji będzie
skutkowało wszczęciem
postępowania administracyjnego
i wydaniem decyzji ustalającej
wysokości opłaty za odpady.
Druki deklaracji można pobrać
ze strony Urzędu i przesłać pocztą.

Harmonogram odbioru odpadów – domki letniskowe, usługi hotelarskie

Kontrole podatkowe
Wójt Gminy
Postomino przypomina
o o b o w i ą z k u
wynikającym z art. 6 ust.
6 ustawy z 12 stycznia
1 9 9 1 r. o p o d a t k a c h
i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2017 poz. 1785 ze
zm.) - podatnicy, którzy
zakończyli budowę lub rozpoczęli
użytkowanie budynków winni
w terminie 14 dni od zaistnienia tego
faktu, złożyć organowi podatkowemu

i n f o r m a c j ę
o nieruchomościach
i obiektach budowlanych
(na drukach IN-1 –
informacja w sprawie
podatku od nieruchomości
z załącznikiem ZN – 1A).
Bliższe informacje – Urząd
Gminy pok. 9a tel. 59 846
44 54.
Jednocześnie informuję, iż
wzorem lat ubiegłych będą
przeprowadzane kontrole podatkowe.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 5.10.2018 r
Odbiór odpadów wielkogabarytowych – 12.10.2018 r
* - na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości , składane przedsiębiorcy świadczącemu usługi odbioru
odpadów
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Inwestycje w gminie

Kalendarium
czerwiec

Sezon inwestycyjny w Gminie Postomino w pełni
Wykonawcy jednej
z najważniejszych inwestycji Gminy
w roku 2018 tj. termomodernizacji
budynków szkolnych na terenie
Gminy Postomino pracują na pełnych
obrotach. Zakres wykonanych robót
o wartości ponad 12 mln zł przyczyni
się nie tylko poprawy estetycznej
budynków szkolnych, ale przede
wszystkim spowoduje obniżenie
kosztów utrzymania obiektów oraz
poprawi komfort użytkowania
przedmiotowych obiektów.
Drugą co wielkości nakładów
inwestycją jest przebudowa drogi

2018
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje,
to zwykle rok cały popsuje.
W czerwcu się okaże,
co nam Bóg da w darze.
Jak się święty Jan obwieści,
takich będzie dni trzydzieści.
(24 czerwca)
Centrum Turystyki Wiejskiej w Nacmierzu

Boisko wielofunkcyjne w Nacmierzu

gminnej w m. Wilkowice i Staniewice.
Generalnym wykonawcą jest firma
STRABAG Sp. z o.o., która realizuje
roboty budowlane za sumę
8.659.693,54 zł. Na realizację
przedmiotowego zadania
inwestycyjnego dla drogi długości
około 3,1 km Gmina Postomino
uzyskała dofinansowanie w ramach
Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019 w kwocie 3 000 000
złotych.
Ponadto obecnie trwają prace
przy przebudowie dróg gminnych w m.
Postomino, Staniewice do budynku
wielorodzinnego jak również
przekazano plac budowy na
przebudowę dróg gminnych w m.
Pieńkówko. Przebudowę w/w dróg
realizuje Firma Wielobranżowa „ROLWAP” Żanetta Ordon wyłoniona
w drodze zamówienia publicznego
nieograniczonego. Łączna wartość
robót wynosi odpowiednio: Postomino
- 363 983,53 zł, Staniewice 1 094 669,50 zł, Pieńkówko 1.892.669,47. W ramach robót
budowlanych zostaną przebudowane
drogi gminne o nawierzchni gruntowej
i utwardzonej kruszywem na drogi
o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Ponadto w m. Staniewice i Pieńkówko
na odcinku przebudowanych dróg
zostanie wykonane oświetlenie
drogowe poprawiające widoczność
i bezpieczeństwo na drogach. Łączna
długość przebudowanych dróg wynosi
2,1 km. Zakończenie prac
przewidywane jest na koniec sierpnia
2018 r.

Tegoroczne inwestycje to
również rozbudowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.
W roku bieżącym na terenie naszej
gminy aż trzy miejscowości: Górsko,
Złakowo i Marszewo wzbogacą się
o sieć kanalizacji sanitarnej.
Natomiast w miejscowości Staniewice
trwają prace przy budowie pierwszego

Natomiast w miejscowości
Pieńkowo trwają prace przy budowie
nowej kaplicy cmentarnej. Łączna
wartość robót to 197 300 zł.
W miejscowości Rusinowo
pomiędzy kościołem a remizą
realizowane jest nowe
zagospodarowanie terenu. W ramach
zadania powstanie parking
samochodowy, alejki spacerowe,
miejsce do wypoczynku, nowy plac
zabaw oraz wieża widokowa. Łączna
wartość robót wynosi 547 000,00 zł.
Dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu z Banku Gospodarki
Krajowej w miejscowości Pieńkowo
zostanie wybudowany nowy budynek
socjalny. Przedmiotowe zadanie
zostanie zrealizowane przez Zakład

Szkoła Podstawowa Jarosławiec
etapu kanalizacji sanitarnej czyli na
odcinku realizowanej aktualnie
przebudowy drogi gminnej Staniewice
- Wilkowice.
Ponadto w miejscowości
Nacmierz powstało Centrum Turystyki
Wiejskiej w skład, którego wchodzi
świetlica, remiza i punkt informacji
turystycznej. Wykonawca robót zgłosił
zakończenie prac budowlanych,
w związku z czym przystąpiono do
procedury odbiorowej. Już niebawem
nowy budynek zostanie przekazany
do użytkowania mieszkańcom Gminy.
Całkowity koszt budowy to niespełna
1,7 mln złotych.

Droga w Postominie

Ogólnobudowlany Mirosław Wardak
ze Sławna, a łączna wartość robót
wynosi 1 880 297,06 mln zł. W ramach
zadania powstanie dziesięciolokalowy
budynek wielorodzinny wraz
z przynależnymi komórkami
lokatorskimi, miejscami parkingowymi
oraz oświetleniem terenu.
Prawie 7 mln zł trafi do Gminy
Postomino na rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu.
2 5 m a j a 2 0 1 8 r. , w s i e d z i b i e
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski oraz Skarbnik
Gminy Postomino Dorota Bałukonis

podpisali umowę na dofinansowanie
rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu. NFOŚiGW
reprezentował Prezes Zarządu Pan
Kazimierz Kujda. W ramach projektu
rozbudowana i zmodernizowana
zostanie oczyszczalnia ścieków
w Jarosławcu, która już zbliża się do
granic swojej przepustowości,
ponieważ odbiera ścieki z Jarosławca,
Rusinowa, Jezierzan, Łącka oraz
w przyszłości z Nacmierza.
Dodatkowo uregulowana zostanie
kompleksowo gospodarka osadami.
Dotacja przyznana Gminie Postomino
to 6,866 mln zł. Środki te pochodzą
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Tuż po sezonie letnim
planowane jest przystąpienie do
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Jarosławiec na terenie Nowego
Osiedla. W ramach zadania
inwestycyjnego zostanie
wybudowane ok. 5,3 km sieci
wodociągowej i ok. 6,4 km kanalizacji
sanitarnej. Szacunkowa wartość robót
wynosi ok. 4,5 mln zł, na co już
niebawem zostanie ogłoszone
postępowanie przetargowe.
Ponadto z niecierpliwością
oczekujemy na ogłoszenie listy
rankingowej dla złożonych wniosków
o dofinansowanie na budowę odcinka
drogi gminnej w m. Pieńkówko na
odcinku nasypu kolejowego od
przystani kajakowej do budynku
wielorodzinnego o łącznej długości
1,7 km oraz budowę Otwartej Strefy
Aktywności w Pieszczu i modernizację
boiska sportowego w m. Łącko.
Jednocześnie na odcinku Wicie Jarosławiec oraz w m. Korlino Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie realizuje
budowę odcinka międzynarodowej
ścieżki rowerowej R-10 Velo Baltico.
Już na sezon letni turyści otrzymają do
użytku odcinek malowniczej
i bezpiecznej ścieżki rowerowej
z betonu asfaltowego.

Droga w Wilkowicach

1 czerwca (piątek)
Międzynarodowy Dzień Dziecka
4 czerwca (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Dzieci
Będących Ofiarami Agresji
5 czerwca (wtorek)
Światowy Dzień
Ochrony Środowiska Naturalnego
8 czerwca (piątek)
Światowy Dzień Oceanów
12 czerwca (wtorek)
Święto BOR,
Światowy Dzień Sprzeciwu
wobec Pracy Dzieci
13 czerwca (środa)
Święto Żandarmerii Wojskowej
14 czerwca (czwartek)
Światowy Dzień Krwiodawcy
16 czerwca (sobota)
Międzynarodowy Dzień Pomocy
Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca (niedziela)
Światowy Dzień Walki
z Pustynnieniem i Suszą
20 czerwca (środa)
Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca (czwartek)
Pierwszy Dzień Lata
- najdłuższy dzień roku,
Dzień Przedsiębiorcy
23 czerwca (sobota)
Dzień Ojca,
Dzień Służby Publicznej,
Noc Świętojańska
24 czerwca (niedziela)
Światowy Dzień
Chorych na Osteoporozę
26 czerwca (wtorek)
Międzynarodowy Dzień
Pomocy Ofiarom Tortur,
Międzynarodowy Dzień
Walki z Narkomanią
27 czerwca (środa)
Światowy Dzień Rybołówstwa,
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
29 czerwca (piątek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła,
Dzień Ratownika WOPR
30 czerwca (sobota)
Dzień Walki z Przewlekłą
Niewydolnością Żylną
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BRYZA biega w Darłowie Postomiński Test Coopera
i Bieg Tyłem
którzy po dodaniu wszystkich wyników
przebiegli łącznie aż 114 km!
Od godziny 16.00 wszyscy
obecni mogli również sprawdzić się
w biegu tyłem na dystansach 200 m,
400 m oraz 1 Mili Morskiej.
Szczegółowe wyniki są dostępne
na stronie Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
A. Pawłowski

Reprezentanci Klubu Biegacza
BRYZA Postomino wystartowali w IV
Biegu Króla ERYKA w Darłowie. Bieg
zgromadził 214 zawodników, jego
trasa prowadziła ulicami miasta,
a kończyła się na zamku Książąt
Pomorskich. Gratulujemy uzyskanych
wyników.
Poniżej wyniki Naszych
reprezentantów.
- SZOPIŃSKI Tomasz - 11
miejsce OPEN, czas 38:47;
- ANTOSIK Grzegorz - 15 miejsce
OPEN (3 w kat. wiekowej), czas 39:50;
- PRĘDKI Grzegorz - 22 miejsce
OPEN, czas 40:55;
- WIELGAT Łukasz - 50 miejsce
OPEN, czas 44:30;

- KULCZYK Katarzyna - 83
miejsce OPEN (12 w kat KOBIET),
czas 48:29;
- JAWORSKI Robert - 85 miejsce
OPEN, czas 48:33;
- GAŁKOWSKA Patrycja - 118
miejsce OPEN (20 w kat KOBIET),
czas 51:19;
- KAZUSEK Jan - 139 miejsce
OPEN (5 miejsce w kat. wiekowej),
czas 53:10;
- WACHHOLZ Beata - 174
miejsce OPEN (40 miejsce w kat.
KOBIET, 10 miejsce w kat. wiek.), czas
58:03;

W sobotę 26 maja br. na
stadionie sportowym im. Zbigniewa
Galka w Postominie odbył się IX
Postomiński Niepodległościowy Test
Coopera pn. "Sprawdź Siebie" oraz VII
Mistrzostwa Gminy Postomino
w Biegu Tyłem. O godzinie 14.00 na
stadionie pojawiła się młodzież
szkolna oraz dorośli biegacze, m.in.
zawodnicy z Klubu Biegacza Bryza
Postomino, pracownicy Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Postominie dla których
przygotowano dodatkową
klasyfikację, morsy, weterani 50+ jak
również samorządowcy. Łącznie
w teście udział wzięło 45 uczestników,

Eliminacje
Turnieju Piłki Nożnej

W niedzielę 27 maja br. na boiskach
Orlik w Pieszczu i Jarosławcu odbył się
Eliminacyjny Turniej Piłki Nożnej w ramach
XXI Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino w 2018 roku. Do Turnieju zgłosiło
się 13 sołectw, rozlosowano je do 3 grup.
Grupy A i B rozegrały mecze w Pieszczu,
natomiast grupa C w Jarosławcu.
W Pieszczu jako pierwsza mecze
rozpoczęła grupa A (Staniewice, Łącko,
Pieszcz, Wszedzień). Nie obyło się bez
niespodzianek. Obrońcy tytułu minimalnie
ulegli gospodarzom z Pieszcza 0:1 oraz 0:2
z drużyną Łącka i nie awansowali do Turnieju
Finałowego. Drużyna mimo walecznej
postawy uległa starszym kolegom zajmując
4 miejsce w grupie. Mecz o pierwsze miejsce
w grupie zakończył się remisem i o pozycji
zadecydował bilans bramek, który był
korzystniejszy dla Łącka.
O godz. 13.00 w Pieszczu rozpoczęła
się rywalizacja grupy B (Chudaczewo,
Postomino, Królewo, Pieńkowo). Pojedynki
w tej grupie również były bardzo zacięte.
Drużyny prezentowały wysoki poziom
techniczny, jednak najskuteczniejsze
okazały się reprezentacje z Pieńkowa
i z Postomina, które wygrały swoje mecze
z Chudaczewem i Królewem i między sobą
rozegrały pojedynek o zwycięstwo w grupie.
Mecz ten podobnie jak w grupie A zakończył

się remisem, a korzystniejszy bilans
zanotowało Postomino.
Grupa C (Jarosławiec, Wilkowice,
Rusinowo, Nacmierz, Karsino) swoje mecze
rozgrywała w Jarosławcu. W pierwszym
meczu gospodarze podejmowali drużynę
z Rusinowa. Mecz był bardzo zacięty,
a wynik zmieniał się do ostatnich sekund.
Lepsi jednak okazali się „Jarosławianie".
W tej grupie nie było „liderów". Każdy mecz
był emocjonujący, a wyniki wprawiały
w osłupienie organizatorów ze względu na
niespodziewane rozstrzygnięcia.
Ostatecznie o miejscach zadecydowały
punkty oraz bilans bramek.
Turniej finałowy rozegrany zostanie 17
czerwca br. na Boisku Orlik w Postominie.
Drużyny, które awansowały podzielono na
dwie grupy, według klucza (A1, B2, C1,
grupa pierwsza i A2, B1, C2, grupa druga),
a zatem powstały:
GRUPA FINAŁOWA „A”
1. ŁĄCKO
2. PIEŃKOWO
3. JAROSŁAWIEC
GRUPA FINAŁOWA „B”
1. PIESZCZ
2. POSTOMINO
3. RUSINOWO
A.Pawłowski
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Batalia...
„A było to tak...
w Chudaczewie, na boisku
spotkali się dwaj sąsiedzi.
Batalię o Prosię i beczkę piwa
toczyli między Masłowicami
a Chudaczewem. Było gwarnie,
śmiesznie, no i fajnie. Tak było
lat temu 40”.
W 2014 roku powróciliśmy
do tego co było lat temu 40.
Rozegraliśmy wtedy taki sam
pojedynek pomiędzy tymi
samymi sołectwami. Następnie

według rozpiski poszliśmy dalej
i w 2015 roku miał być
pojedynek między Nacmierzem
a Łąckiem – ze względu na
budowę drogi w Łącku nie
doszło do imprezy. W 2016 roku
przeniesiono imprezę do
Nacmierza. Przeciwnikiem
w batalii miało być sołectwo
Wszedzień. Przedstawiono dwa
terminy imprez i ze względu na
pogodę, a wręcz huragany
i niebezpieczeństwo ludzi odwołano imprezy. Chyba jakieś
fatum było nad tą imprezą.
W 2017 roku impreza się
odbyła w dniu 24 czerwca na
boisku w Nacmierzu.
I udało się. W sobotnie
popołudnie w Nacmierzu
rozpoczęto Batalię. O godz.
17.00 na boisku sportowym
spotkały się dwa sołectwa.
Gospodarzem imprezy było
sołectwo Nacmierz, a do batalii
rękę wyciągnęło sołectwo
Wszedzień. W czasie tego
popołudnia do rozegrania było 8
konkurencji sportowo –
rekreacyjnych w tonacji
uśmiechu.
O godzinie 17.00
omówiono konkurencje jakie
zostaną jeszcze rozegrane, po
czym dwie Sołtyski podały sobie
ręce na dobrą zabawę.
Pierwsza konkurencja
jaką rozegrano tuż po oficjalnym
otwarciu był „Wyścig rowerowy”.
Trasa została wyznaczona

dookoła boiska ze względów
bezpieczeństwa, ponieważ tego
dnia rano padał deszcz.
W konkurencji tej lepsi byli
reprezentanci Wszedzienia.
Choć pierwszy na linii mety był
Krzysztof Bogdański to jednak
zaraz za nim na metę
jednakowo wjechali: Natalia
Młynarz i Andrzej Gadoś
z Wszedzienia. Kamili Oleksy
z Nacmierza zepsuł się rower.
Następną konkurencją była

„Jazda rowerem na czas”.
Konkurencja polegała na tym,
aby w jak najdłuższym czasie
bez podpórki pokonać dany
odcinek. W konkurencji brały
udział drużyny mieszane. Lepsi
okazali się mieszkańcy
Nacmierza: Oliwia i Adrian
Oleksa. Drugie miejsce zdobyli:
Natalia Młynarz i Przemysław
Gadoś.
Następne dwie
konkurencje były skierowane do
dzieci w wieku do lat 15.
„Hydronetka” – to konkurencja
polegająca na trafieniu
strumieniem wody do celu.
Drużyny były mieszane.
Zwycięzcami okazali się młodzi
mieszkańcy Nacmierza:
P a t r y c j a i To m a s z
R z e c z k o w s c y, k t ó r z y
rywalizowali z Natalią Młynarz
i Sebastianem Banasik.
W kolejnej konkurencji pn.
„Układamy wieżę” można było
sobie przypomnieć prostą
zabawę z lat dziecięcych. W trzy
minuty trzeba było ułożyć
najwyższą wieżę. Najlepsze
okazały się dziewczyny
z sołectwa Nacmierza: Oliwia
Oleksy i Patrycja Rzeczkowska.
Nie udało się drużynie
chłopaków z Wszedzienia:
Michałowi Banasik i Oskarowi
Lech-Szajner.
Konkurencja za
konkurencją a czas błogo płynął
i lekko zaczął kropić deszcz.

Dotarliśmy do „Zmiany koła”. Tu
sędzia zawodów Daniel Pakos z
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie zdecydował, iż ze
względów pogodowych
i bezpieczeństwa prosi
o zmianę tej konkurencji na
inną. Do kosza na pranie
należało wrzucić gumowe
pachołki, liczyła się ilość trafień.
W tej konkurencji rywalizowały
dwie panie sołtyski. Okazało
się, że lepsze „oko” ma Pani
Maria Lech- Szajner
z Wszedzienia, a tuż za nią Pani
Emilia Rzeczkowska
z Nacmierza.
Dotarliśmy do najbardziej
kolorowej i śmiesznej
konkurencji: tor przeszkód:
„CHŁOP NA OBCASACH”.
W tej konkurencji uczestniczyli
dwaj panowie, którzy mieli za
zadanie ukazać życie kobiety
na co dzień: buty na obcasach,
piękny wygląd, zawsze
z uśmiechem, słodkie ciasta
i przy okazji pranie ubrań. To
wszystko lecz w żartobliwych
scenach musieli wykonać
panowie. Konkurencja bardzo
zabawna, śmieszna
i wesoła. Po rozegraniu i kilku
uchybieniach z jednej i z drugiej
strony sędzia po konsultacji
z sołtyskami ogłosił remis. Na
pewno zasługiwali na to dwaj
panowie: Piotr Oleksy
z Nacmierza i Robert Młynarz
z Wszedzienia.
Następna konkurencja
była kierowana do Pań. Panie
miały za zadanie w eleganckim
stroju w butach na obcasach
przejechać odcinek trasy
kierując ciągnikiem. Panowie
trzymali za to kciuki
i podziwiali kunszt jazdy swoich
mieszkanek. Tu lepsza była
Anna Kaczorek z Wszedzienia,
przed Małgorzatą Cichosz
z Nacmierza.
I już ostatnia konkurencja
– „PRZECIĄGANIE LINY”.
Konkurencja ta odbywa się
chyba na wszystkich festynach
i cieszy się ogromnym
powodzeniem. W tym
momencie podniosła się

Współorganizatorzy
Sołtys i Rada Sołecka Pieńkówka
Sołtys i Rada Sołecka Tynia

wszystkim adrenalina.
Ponieważ ta konkurencja miała
zaważyć nad rozstrzygnięciem,
kto wygra tę Batalię. Na tablicy
wyników Nacmierz ma 4 pkt
oraz Wszedzień 4 pkt. Tu
sołtyski zebrały swoje 8
osobowe drużyny aby obrać
odpowiednie taktyki. Na starcie
ustawiły się obie drużyny, i co
to? Konkurencja miała być
wykonana w gumowcach lecz
sędzia poinformował, że
gumowce są różne i poprosił,
aby zawodnicy rozegrali tę
konkurencję w skarpetach - aby
równo było dla wszystkich.
Wystartowali, i żeby było
sprawiedliwiej przeciągano liny
ze zmianą stron do dwóch
wygranych. Po bojowym

nastawieniu z wynikiem 2:0
wygrała drużyna sołectwa
Wszedzień.
Po rozegraniu wszystkich
konkurencji zaczął padać
deszcz, na szczęście dopiero na
koniec imprezy. W czasie Batalii
można było częstować się
przysmakami z grilla, które
przygotowało Sołectwo
Nacmierz, a ciasto i słodkie
pyszności oferowały Panie
z Wszedzienia. Na zakończenie
dla wszystkich grał zespół
„KOMART” ze Słupska na Sali
Wiejskiej w Nacmierzu.
Po podsumowaniu całej
punktacji Batalii okazało się, iż
wygrała drużyna z Wszedzienia.
Po szybkiej konsultacji sędziego
i sołtysek doszło do

porozumienia i wygrały obydwa
sołectwa, nie było przegranych.
Tak chyba miało być.
Ponieważ Batalię wygrały
dwa sołectwa, to nagrody
również były podwójne.
Przewodniczący Rady Gminy –
Daniel Pakos wręczył dwa
puchary, dwie beczki piwa oraz
dwa pieczone prosięta, które
dostarczono z Bobrowiczek
z masarni Pana Grzegorza
Sendeckiego. Swoje wygrane
obydwa sołectwa świętowały już
w swoich miejscowościach.
I w taki to sposób Batalia
o beczkę piwa i pieczone prosię
przeszła do historii. Pogoda
tego dnia była deszczowa. Ale
impreza się odbyła.
W imieniu własnym
i organizatorów serdecznie
dziękujemy wszystkich którzy
się przyczynili do tak fajnej
i m p r e z y. S o ł e c t w o m z a
wspaniałą rywalizację
i przygotowanie stoisk,
gospodarzom za przygotowanie
placu i całej otoczni. Danielowi
Pakos za sędziowanie.
Już dziś zapraszamy do
obejrzenia rozgrywek BATALII
w Pieńkówku. Można będzie
podziwiać zaangażowania
sołectw Pieńkówko i Tyń.
Zapraszamy.
Maria Lech-Szajner
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Żłobek w naszej gminie?
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw
potrzebom rodziców dzieci w wieku do
lat 3, Gmina Postomino rozważa
możliwość otwarcia gminnego żłobka.
Biorąc pod uwagę aktualny stan bazy
lokalowej, żłobek miałby być
zlokalizowany w Postominie.
Zważywszy na fakt, że planowane
przedsięwzięcie wymaga
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zaangażowania znaczących
nakładów finansowych, niezbędne jest
ustalenie skali faktycznych, a nie tylko
potencjalnych potrzeb w zakresie
zapewnienia opieki nad dziećmi do lat
3.
Dlatego też zwracam się
z prośbą do Państwa – rodziców dzieci
w wieku do lat 3 o wypełnienie
niniejszej ankiety. Ankieta jest

anonimowa, a dane w niej zawarte
pozwolą właściwie ocenić potrzeby
naszych mieszkańców w tym zakresie.
Wypełnione ankiety proszę złożyć do
dnia 30 czerwca br. w Urzędzie Gminy
Postomino lub u właściwego sołtysa.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Akademia Malucha
w bibliotece

W ramach Tygodnia Bibliotek,
Bibliotekę Publiczną w Postominie
odwiedziły dzieci z Akademii
Malucha. Nasi najmłodsi czytelnicy
wysłuchali książki Juliana Tuwima pt.
„Rzepka”, a następnie rysowali
bohaterów występujących w tej

książce. Powstały piękne prace, które
miały być prezentem dla najbliższych.
Na zajęciach dzieci dowiedziały się na
czym polega praca bibliotekarza oraz
miały możliwość samodzielnego
wypożyczania książek za pomocą
skanera.

Spotkanie

Z okazji Tygodnia Bibliotek dnia
11.05.2018r. w Bibliotece Publicznej
w Postominie miało miejsce spotkanie
z Klubowiczami z Dyskusyjnego Klubu
Książki dla Dzieci. Spotkanie było
niezwykłą lekcją historii. Omawialiśmy
książkę Ewy Nowak „Kto uratował
jedno życie... Historia Ireny
Sendlerowej”. Historia wielkiej
bohaterki, dzięki której tysiące
żydowskich dzieci i dorosłych uniknęło
śmierci w czasie drugiej wojny

światowej. Za swoje zasługi otrzymała
wiele orderów, odznaczeń i nagród.
Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem
Ireny Sendlerowej, oddając w ten
sposób „hołd Tej, która z największym
poświęceniem działała na rzecz
ratowania drugiego człowieka”. Warto
pamiętać o tak niezwykłych osobach.
Wiele książek dotyczących Ireny
Sendlerowej znajduje się w naszej
bibliotece, czytelników serdecznie
zapraszamy.

RODO w Urzędzie
Od 25 maja 2018
roku obowiązuje
Rozporządzenie
P a r l a m e n t u
Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
p r z e p ł y wu t a k i c h d a n y c h o r a z
uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(określane jako „RODO”).
Ochrona danych osobowych jest
w dniu dzisiejszym niezwykle ważnym
zadaniem. Dostępność do informacji
jest łatwiejsza niż kiedykolwiek
wcześniej, ilość przetwarzanych
informacji gwałtownie rośnie, coraz

trudniej nadzorować co
się z danymi dzieje.
Chcemy Państwa
zapewnić, że Urząd
Gminy Postomino
przykłada szczególną
uwagę do zagadnień
bezpieczeństwa danych. Mamy
świadomość, że przychodząc do
Urzędu w celu załatwienia sprawy,
przekazując nam swoje dane,
obdarowujecie nas Państwo olbrzymim
zaufaniem. Pracujemy nieustannie nad
tym, aby dane były przetwarzane
w Urzędzie w sposób bezpieczny.
Więcej informacji na temat
RODO publikujemy na stronie BIP
w zakładce „RODO”.
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Gminny Festyn Rodzinny już za nami

Piękna pogoda, roześmiane
dzieciaki i mnóstwo atrakcji- w takiej
atmosferze odbył się Gminny Festyn
Rodzinny. Każdy z uczestników mógł
tutaj znaleźć coś dla siebieemocjonujące zjazdy na
dmuchańcach cieszyły się

niesamowitą i nieprzerwaną
popularnością. Udział w warsztatach
garncarskich czy możliwość
pomalowania twarzy ciekawymi
motywami cieszyły się również
uznaniem. Ciekawe przedstawienie
teatralne, piękne występy lokalnych

artystów- dzieci i młodzieży uświetniły
niedzielne spotkanie. Wieczorem na
deser wszyscy przybyli mogli
podziwiać artystyczny kunszt Lanberry
i zespołu Sound'n'Grace.
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***
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szkolne

Zaczarowany Świat Książki

24 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu odbył się
Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
Klas I-III szkoły podstawowej. Wzięło
w nim udział 5 drużyn
z zaprzyjaźnionych szkół z terenu
gminy Postomino. Uczestnicy

konkursu wykazali się ogromną
wiedzą z zakresu literatury dziecięcej
na poziomie szkoły podstawowej.
Największą liczbę punktów uzyskała
drużyna Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu, która zdobyła pierwszą
nagrodę – statuetkę „Mistrz

Czytelnictwa”. Drugie i trzecie miejsca
zajęły odpowiednio drużyny
z Postomina i Korlina.
Aneta Żrodowska,
Iwona Wilk-Gawlista

przygotowanie uczniów potwierdził
wynik konkursu. Tegorocznymi
laureatami Gminnego Konkursu
Matematycznego zostali:
I miejsce – Bartosz Ruchniak z kl.
III a Szkoły Podstawowej
w Postominie – wych. Hanna
Matuszczak
II miejsce –Aleksander
Czernikowski z kl. III Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie – wych. Anna
Dąbrowska
III miejsce – Dariusz Spociński
z kl. III b Szkoły Podstawowej
w Postominie – wych. Beata Wiórko
Serdecznie gratulujemy wiedzy

Powiatowy Konkurs
Ortograficzny
W dniu 22 maja uczniowie klasy
trzeciej: Fabian Banasik i Miłosz
Stachowski wzięli udział w XVII
Powiatowym Konkursie
Ortograficznym Klas III w SP nr 3
w Sławnie.
Chłopcy zaprezentowali się
bardzo dobrze i wykazali się dużą
znajomością zasad ortograficznych.
Rywalizowali niemal

z czterdziestoosobową grupą
trzecioklasistów z powiatu
sławnieńskiego, jednak do miejsc na
podium troszkę im zabrakło.
Serdecznie gratuluję Fabianowi
i Miłoszowi, ponieważ sam udział
w konkursie to zmagania najlepszych
z najlepszymi!
Anna Dąbrowska

Wieœci

szkolne

Learn by singing

23 maja w Szkole Podstawowej
w Jarosławcu odbył się IV Gminny
Konkurs ,,Learn by singing”. Wszyscy
uczestnicy zachwycili jury.
W kategorii pierwszej(IV-VII):
ź I miejsce Jowita Sieradzka
z Postomina
ź II miejsce Gabriela Zwolan ze
Staniewic
ź III miejsce Zespół z Korlina
w składzie-Malwina Taraska,
Wiktoria Kondras i Amelia
Szymańska

W kategorii Gimnazjum:
I miejsce Daria Narkiewicz
z Jarosławca
ź II miejsce Łukasz Budny
z Jarosławca
ź III miejsce duet z Postomina: Zofia
Kaśków i Damian Walaszkowski
ź

Wszystkim uczestnikom
gratulujemy a nauczycielom
dziękujemy za przygotowanie uczniów
do konkursu i zapraszamy za rok.

A family english lesson

Potyczki Matematyczne

15 maja 2018r. w Szkole
Podstawowej w Postominie odbyła
się IV edycja Gminnego Konkursu
Matematycznego Klas Trzecich
Szkoły Podstawowej „Potyczki
Matematyczne”, która zgromadziła 12
uczniów z terenu Gminy Postomino.
Żadna nauka nie wzmacnia tak
wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak
matematyka. Rywalizacja między
uczniami była bardzo zacięta, lecz
stanęli oni na wysokości zadania i nie
mieli żadnych problemów
z rozwiązaniem zadań. Poziom wiedzy
i umiejętności wszystkich uczniów był
bardzo wysoki. Świetne

***

i cieszymy się z sukcesu uczniów!
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy, nagrody rzeczowe, medale,
a zwycięzcy dodatkowo puchary.
Gratulujemy wysokich wyników
i dużej wiedzy matematycznej.
Życzymy dalszych sukcesów!
Organizatorzy serdecznie
dziękują za wsparcie w organizacji
konkursu Dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Postominie
p. Danucie Strzelczyk, p. Markowi
Leśniewskiemu, p. Iwonie Mrowińskiej
oraz p. Elżbiecie Rudzkiej.
Lucyna Bartos,
Ewa Kulczak – Leśniewska

W poniedziałek, 30 kwietnia
uczniowie klasy drugiej ze Szkoły
Podstawowej w Staniewicach zaprosili
swoich rodziców na naukę języka
angielskiego poprzez wspólną
zabawę. Rodzice mieli okazję
dowiedzieć się w jaki sposób i jakimi
metodami dzieci uczą się tego języka
na lekcji.
Wspólnie z dziećmi,
zaprezentowaliśmy nasz kurs, metody
jakimi uczymy się słownictwa, pisowni i
struktur gramatycznych.
Przedstawiliśmy ćwiczenia
multimedialne, które ułatwiają nam
naukę i aktywizują ją. Uczniowie
zaśpiewali piosenkę w języku

angielskim „I'm feeling ill”
i zaprezentowali poznane słownictwo.
Rodzice mogli włączyć się
w naukę języka, a dzieci uczyły ich
nowego słownictwa i struktur
potrzebnych do tworzenia zdań.
Rodzice poznawali różne choroby
i s y m p t o m y, p o w t a r z a l i j e
i dopasowywali karty obrazowe
z kartami wyrazowymi. Następnie
uczniowie odegrali dialogi „At the
doctor's” ze swoimi rodzicami. Lekcja
przebiegała w miłej atmosferze,
a rodzice chętnie uczestniczyli
w nauce, za co bardzo im dziękujemy :)
Agnieszka Knitter

Wyróżnienie
26 maja 2018 Faustyna
Szymańska, uczennica klasy V,
reprezentowała Zespół Szkół
Społecznych w Korlinie oraz gminę
Postomino w Powiatowym Przeglądzie
Piosenki Dziecięcej w Darłowie. Młoda
artystka zaprezentowała się w dwóch
odsłonach. Najpierw zaśpiewała utwór
„Opadły mgły” akompaniując na gitarze.
Następnie wykonała brawurowo
piosenkę „Nie bój się chcieć”. Jury
doceniło możliwości wokalne Faustyny
oraz jej nieprzeciętne umiejętności gry
na gitarze i nagrodziło ją wyróżnieniem.
Barbara Ansel

Wieœci

czerwiec 2018

szkolne

***

Wieœci

krótką historię konstytucji. Uczniowie
recytowali wiersze i śpiewali pieśni
o tematyce patriotycznej. Apel
zakończył film animowany dotyczący
historii Polski oraz melancholijna
piosenka „Miejcie Nadzieję” Jacka
Wójcickiego, która wprowadziła nas
w zadumę. Wszystkim obecnym
uświadomiono, że warto i należy
pielęgnować patriotyzm w nas samych
każdego dnia.

strona

szkolne

***

Wieœci

szkolne

Lapbooki
– kreatywna pedagogika

Apel z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 maja

W poniedziałek, 30 kwietnia
2018 r, . odbył się apel poświęcony
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
maja. Uroczystość przygotowali
uczniowie klasy IV i V pod kierunkiem
swoich wychowawców.
Apel rozpoczęto
wprowadzeniem sztandaru oraz
odśpiewaniem hymnu państwowego.
Następnie Oliwia Szwiec uczennica
klasy II gimnazjum zaprezentowała
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Po zakończeniu apelu zabrała
glos dyrektor Renata MazurWojciechowska, która w krótkim
przemówieniu przybliżyła uczniom
sens obchodów tego święta.
Były to wzruszające i ważne chwile dla
naszej szkoły.
Marzena Juszczyk
Alicja Bukowska

Lapbook to w wolnym
tłumaczeniu książka na kolanach.
Uczeń może ją wykonać dowolnie
dobierając elementy, komponując
z części logiczną całość, wyróżniając
najważniejsze treści i chowając
w koperty lub papierowe skrytki to, co
uzna za warte odkrycia lub głębszej
refleksji. W tworzeniu lapbooków nie
ma ściśle określonych zasad.
Ważniejsza jest tu fantazja, twórcze
wykorzystanie papierowych
materiałów i przedstawienie za ich

pomocą wybranego zagadnienia.
Skoro lapbook jest książką to musi
mieć swój tytuł i treść.
Uczniowie II klasy gimnazjalnej
wykonali lapbooki związane z poznaną
lekturą pt. „Kamienie na Szaniec”
Aleksandra Kamińskiego. Dodatkowo
wykonali profile facebookowe
głównych bohaterów.
Prace można oglądać na dolnym
korytarzu. Zapraszam.
Anna Cholewczyńska

Nocowanie w Szkole

Biwak w Jarosławcu
Wspaniale bawiły się dzieci
z klasy pierwszej ze Szkoły
Podstawowej w Postominie na biwaku
w Jarosławcu. Gościliśmy w Ośrodku
Przywodnym za co serdecznie
dziękujemy dyrektorowi Centrum
Kultury i Sportu panu Markowi
Leśniewskiemu. Pobyt nad morzem
nie był długi ale obfitował w wiele
atrakcji. Dzieci weszły na latarnię
morską, plażowały i bawiły się nad
morzem, zwiedziły Muzeum Bursztynu
za co wielkie podziękowania państwu
Ewelinie i Maksymilianowi
Kwiatkowskim. Zorganizowaliśmy też
Dzień Rodziny z występami
artystycznymi, prezentami przy
wspólnym ognisku wraz z rodzicami.
Podziwialiśmy razem wspaniały

wiosenny zachód słońca.
Największym wyzwaniem dla
pierwszaków była noc spędzona
z kolegami i koleżankami poza

domem. Wszyscy spisali się świetnie
i zdali ten egzamin na medal.
Krystyna Gąsiorowska

dopisywały. Oprócz tego w klasach
można było obejrzeć ciekawe filmy
pałaszując przy tym popcorn. Po
kolacji dla wszystkich odbyła się
dyskoteka. Rano wstaliśmy bardzo
zmęczeni, ale szczęśliwi. Nawet
sprzątanie klas nie zepsuło nam
humoru. Wszyscy z uśmiechami na
twarzy wróciliśmy do domu.
Marzena Juszczyk

Dzień książki

Dzień
mamy
25 maja w Społecznym
Przedszkolu w Korlinie uroczyście
obchodziliśmy Dzień Matki. Dzieci
w części artystycznej wystąpiły
w inscenizacji wiersza L. J. Kerna „Kot
Rybołówca”. Następnie
zaprezentowały swe umiejętności
ruchowo-rytmiczne nabyte na
zajęciach rytmiki prowadzonych przez
p. Barbarę Ansel, czym wywołały
zachwyt u rodziców. Po zakończeniu
części artystycznej każda z mam
otrzymała prezent- niespodziankę:
laurkę wykonaną przez własne
dziecko oraz drewniany kwiatek ze
zdjęciem pociechy.
Uroczystość zakończyła się
słodkim poczęstunkiem i miłą
rozmową. Bardzo dziękuję mamom

18 maja uczniowie oddziału
przedszkolnego (opiekun p. Kornelia
Pituła), klasy II Sp (opiekun p.
Magdalena Ochocka-Gastół) i IV Sp
(opiekun p. Marzena Juszczyk)
postanowili spotkać się w szkole, aby
współnie spędzić w niej noc.
Zaczęliśmy od grilla, który specjanie na
tę okazję przynieśli Państwo Gastół.
Dzieci chętnie jadły kolację na świeżym
powietrzu. Humory wszystkim

i tatom za liczne przybycie, a także
pani Dyrektor za skorzystanie
z zaproszenia.
Cieszę się, że mogliśmy
wspólnie świętować ten ważny dzień
i wzruszać się patrząc z dumą na
popisy milusińskich.

Serdecznie dziękuję p. Dorocie
Skrzeczkowskiej za pomoc
w organizacji Dnia Matki
oraz za wsparcie w przygotowaniu
dzieci do występu artystycznego.
M. Walczak- Sadowska

23 kwietnia uczniowie Szkoły
Podstawowej w Staniewicach
obchodzili Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich. Święto zostało
ustanowione w 1995 roku przez
UNESCO na wniosek rządu Hiszpanii
i Międzynarodowej Unii Wydawców.
Ten dzień, to również szczególna data
w historii literatury światowej – rocznica
śmierci m. in. takich pisarzy jak Miguela
de Cervantesa i Williama Szekspira.
Z tej okazji uczniowie klas
młodszych brali udział w lekcjach
bibliotecznych, podczas których
czytano książki wybranych przez dzieci
autorów, następnie każdy uczestnik
projektował stronę tytułową do
przeczytanej baśni. Uczniowie klasy III
obejrzeli pokaz multimedialny
ukazujący sylwetki znanych pisarzy:
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Na
wystawionej tablicy wszyscy uczniowie

oraz pracownicy szkoły mieli
możliwość podzielenia się informacją
na temat swoich ulubionych książek.
Magdalena Woropaj-Stępień
Agnieszka Knitter
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Placówka Wsparcia Dziennego
Zajęcia plastyczne
i sportowe w PWD Postomino

Dzień matki

Z okazji Dnia Matki w Placówce
Wsparcia Dziennego w Królewie,
odbywały się zajęcia poświęcone
właśnie mamom. Wychowankowie
rozmawiali na temat roli matki
w rodzinie, czytano wiersze i słuchano
piosenek o mamie. Z pełnym
zaangażowaniem wykonano piękne
Placówka Wsparcia Dziennego
w Postominie oferuje wiele ciekawych
zajęć dla swoich podopiecznych.
W ostatnim czasie dużą frekwencją
cieszyły się zajęcia plastyczne
i sportowe. Podczas kształtowania

plastycznych talentów dzieci pod
opieką specjalistów mogły wykonać
ciekawe rzeczy z kolorowego papieru
(m.in. pszczółki) oraz namalować
wiosenne pejzaże. Zajęcia sportowe
zgromadziły dzieci na przyszkolnym

Orliku, gdzie grupowe zabawy z piłką
dawały wiele radości i pozytywnego
zmęczenia. Zabawom na świeżym
powietrzu sprzyjała piękna pogoda.

laurki, w których zawarto życzenia.
Każdy wykonał drobny prezent, jako
dar miłości dla mamy. Biesiada, z okazji
święta mamy, przygotowana przez
wychowanków, była zwieńczeniem
wszystkich działań.

Radości nie ma końca

Ogromna radość zapanowała
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Królewie , a to za sprawą nowych
z a k u p ó w. P l a c ó w k a z o s t a ł a
doposażona w nowe pomoce
dydaktyczne, zabawki i artykuły
papiernicze. Mamy więc wspaniałe gry
planszowe, edukacyjne, towarzyskie,
które obecnie stały się bardzo modne,
a także gry zręcznościowe. Małych
i dużych cieszy nowy sprzęt sportowy,
który sprzyja ogólnemu rozwojowi
fizycznemu podopiecznych. Każdy

może znaleźć coś dla siebie.
Najmłodszych radują piękne lalki,
kolorowanki, samochodziki. Amatorzy
pracowni modelarskiej, mogą
realizować swoje pasje sklejając
modele . Dla tych, których cechuje
kreatywność lub chcą się jej uczyć,
zakupiono akcesoria twórczej zabawy.
Radość i zadowolenie rozpiera
wszystkie dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego w Królewie.

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

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Pokoleniowy piknik bezcukrowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jako Organizator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w sposób ciągły poszukuje kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobiście
lub pod numerem telefonu 59 810 64 56.

Ogłoszenia

Sprzedam:
ź działkę 3000 m² w Roninie, częściowo uzbrojona
ź działkę w Postominie o pow. 2800 m²
Cena do uzgodnienia
Tel.: 693-80-85-95

Sprzedam bronę ciężką 5m
ciągana z wózkiem.
Tel. 661-873-977.

Hotel "Za wydmą" w Jarosławcu
zatrudni na stałe
- technologa żywienia
- pokojowe
- recepcjonistów
tel./fax: 59-810-94-84,
e-mail: jaroslawiec@nat.pl
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.

Członkowie Koła Terenowego
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków wspólnie z Postomińskim
Stowarzyszeniem „Razem lepiej”
wyruszyli na wiosenną wyprawę na
Wydmę Orzechowską k. Ustki.
Wcześniej opracowana została
strategia spotkania: jak najmniej
c u k r ó w, j a k n a j w i ę c e j r u c h u
i ustawiczny uśmiech na twarzy.
Grupa w ilości 4 samochodów
osobowych wyruszyła z Postomina
w samo południe. Pierwszy punkt to
spacer brzegiem morza z pięknym
widokiem na urwiska klifowe. Dzieci
szukały muszelek, a starsi
rozkoszowali się słoneczną pogodą
i naturalnym masażem stóp. Chwilo
trwaj, boś piękna – takie były refleksje
grupy. Kolejny etap to spokojny marsz
wśród bukowych olbrzymów, które
okryły się świeżą, soczystą zielenią.
Najwięcej emocji dostarczyły

oczywiście wydmy – najpierw
wspinaczka na wzniesienie, a potem
trasa ok. 2,8 km, wyznaczona
drewnianymi podkładami. Piękne
miejsca widokowe, wspaniała,
słoneczna pogoda, dobry nastrój – to
wszystko towarzyszyło grupie
zapaleńców, by pokonać własne
słabości.
W drodze powrotnej była jeszcze
okazja do wejścia na wieżę
przeciwpożarową, (220 schodów) ale
tego dokonali już tylko „mocarze”
grupy: Marylka, Stasia, Tadeusz –
seniorzy oraz Misia, Wiktorka i Piotruś
– maluchy. Brawo za siły i odwagę.
No i pora na piknikowanie. Jak

wszystkim smakowało wszystko –
trudno opisać. Kiełbaska na patyku,
różne sałatki i śledziki – znikało
z talerzy w tempie piorunującym.
Panie wykazały się wielką

pomysłowością łącząc świeże
warzywa, a truskawki były na deser.
Nadszedł czas zabawy, relaksu.
Uczestnicy (oczywiście na
wyznaczonym terenie biwakowania)
rzucali krążkami, biegali, grali
i cichutko śpiewali, po prostu bawili się.
Był też konkurs wiedzy
o otaczającej przyrodzie, gdzie
zwycięzcami okazali się wszyscy,
ponieważ wszyscy aktywnie spędzili
sobotnie popołudnie, bez
wspomagania cukrowego, a przyroda
hojnie wynagrodziła ten wysiłek.
Uczestnicy serdecznie dziękują
Nadleśnictwu Ustka za
dofinansowanie do wyjazdu.
Planowane są następne
spotkania wyjazdowe – chętnych
zapraszamy do kontaktu.
Teresa Rysztak
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Działaj Lokalnie
Darłowskie Centrum
Wolontariatu we współpracy
z Akademią Rozwoju Filantropii
w Polsce ogłasza LOKALNY
KONKURS GRANTOWY Programu
DZIAŁAJ LOKALNIE w roku 2018
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Konkurs prowadzony jest z myślą
o organizacjach pozarządowych oraz
grupach nieformalnych, które
podejmują wspólny wysiłek, aby w ich
społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu
przewidziane jest przyznanie ok. 10
dotacji w wysokości do 6.000 zł na
projekty, które:
ź zakładają współdziałanie
mieszkańców, dzięki któremu
możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
ź wynikają z konkretnych potrzeb
danej społeczności,
ź mają jasno określony cel, dobrze
zaplanowane działania, mierzalne
rezultaty i rozsądne koszty
realizacji,
ź przewidują takie działania, które
będą kierowane do określonej
grupy odbiorców, a jednocześnie
będą służyć całej społeczności,
ź będą realizowane wspólnymi
siłami mieszkańców i instytucji
życia lokalnego – samorządów,
przedsiębiorców i organizacji
społecznych,
ź będą umiejętnie i w sposób
przemyślany angażowały zasoby
lokalne - naturalne, społeczne,

ludzkie i finansowe.
Na konkurs można składać
nieograniczoną liczbę wniosków,
jednak jeden realizator będzie mógł
dostać dofinansowanie na realizację
najwyżej jednego projektu.
Projekty min. 3 miesięczne,
a maksymalnie 6 miesięczne mogą być
realizowane w okresie od 1 lipca 2018
r. do 31 grudnia 2018 r. W konkursie nie
będą finansowane działania akcyjne
i jednorazowe wydarzenia.
Maksymalna kwota
dofinansowania projektu ze środków
Programu Działaj Lokalnie 2018 to
6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant
musi dołożyć wkład własny
w wysokości minimum 25% wartości
dotacji (5% w postaci finansowej,
pozostałe 20% w postaci wkładu
usługowego, rzeczowego lub pracy
wolontariuszy).
Wnioski można składać od
15.05.2018 do 18.06.2018 r. (do
godziny 23:59) wyłącznie za pomocą
generatora wniosków dostępnego na
stronie www.system.dzialajlokalnie.pl
oraz www.dl.wolontariat.com.pl
Szczegółowe zasady
przyznawania dotacji znajdują się
w Regulaminie konkursu grantowego
Działaj Lokalnie w 2018 roku.
Dodatkowych informacji udziela
Joanna Witkowska i Małgorzata
Równicka z Ośrodka Działaj Lokalnie w
Darłowie, tel. 781 830 005 ,tel.
9 4 3 4 4 0 4 9 7 e - m a i l :
dldarlowo@wolontariat.com.pl

Stypendia pomostowe

Pieńkowianie na topie

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

03 maja Kapela „Pieńkowianie”
gościła w Chojnicach na
V Ogólnopolskim Konkursie Kapel
Ludowych „ Na Szlaku Kultur”.
W święto Konstytucji 3
Maja, w atmosferze staropolskich
obyczajów odbyły się występy
folklorystyczne zespołów z całej Polski.
Zespół „Pieńkowianie” reprezentował
Pomorze. Na tym wspaniałym
spotkaniu zachwycaliśmy się polskimi
strojami, muzyką, tańcem oraz
tradycyjną kuchnią. Poznaliśmy kapele
z innych regionów Polski, ich muzykę,
obyczaje, nawiązaliśmy nowe
znajomości. Dziękujemy Panu
Markowi Leśniewskiemu Dyrektorowi
CKiS za zapewnienie transportu.
J.B.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Ogólnopolskie
wyróżnienie
dla „Razem lepiej”

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” kolejny – trzeci – raz
zostało uhonorowane ogólnopolskim
wyróżnieniem w ramach akcji Masz
Głos, firmowanej przez Fundacje im St.
Batorego, za całokształt działań
w minionej edycji.
- Naszym zadaniem projektowym
była aktywizacja środowiska
senioralnego. Podjęliśmy się zadania
utworzenia Gminnej Rady Seniorów,
która pełniłaby funkcję doradczą,
inicjatywną bądź konsultacyjną. Mimo
wielu starań z naszej strony Rada
Gminy Postomino nie wyraziła zgody
na powołanie Rady Seniorów. Jednak
wielość i różnorodność naszych
działań spowodowała, że Kapituła
Fundacji Batorego kolejny raz
uhonorowała nasze działania
wyróżnieniem. To wielki dla nas
zaszczyt i honor dla Gminy Postomino
– powiedziała Teresa Rysztak prezes
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej”.
Akcja Masz Głos od piętnastu lat
gromadzi osoby, które marzą o tym, by
w ich okolicy – tej bliskiej i dalszej – żyło
się lepiej. To jedyna taka inicjatywa
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w Polsce – inspiruje, wpiera
merytorycznie, organizuje szkolenia
i udziela bezpośredniej pomocy.
Uczestnicy i uczestniczki akcji biorą
sprawy w swoje ręce i wpływają na to,
co dzieje się w ich wsi, mieście,
dzielnicy. Nie działają sami, lecz we
współpracy z lokalnymi władzami.
Współuczestniczą w decydowaniu
o budżecie obywatelskim, rejestrują
sesje rady miasta, zmieniają wygląd
swojej okolicy, wpływają na ofertę
kulturalną. W tegorocznej edycji
działało 345 grup z 237 miejscowości.
Demokracja to nie tylko wybory
parlamentarne, ale również zebrania
wiejskie, posiedzenia rad osiedli,
udział w lokalnych konsultacjach czy
obserwowanie posiedzeń rady gminy.
W akcji Masz Głos debatujemy,
uczymy się współpracy i trudnej sztuki
zawierania kompromisów. Wszystko
po to, aby mieć wpływ na to, co dzieje
się w naszych miejscowościach.
(słowa Joanny Załuskiej, dyrektorki
akcji Masz Głos)

strona

Obywatelska kawiarenka

Wójt Gminy Postomino Janusz
Bojkowski we współpracy
z Postomińskim Stowarzyszeniem,
„Razem lepiej” dokonał otwarcia
pierwszej w naszej gminie
obywatelskiej kawiarenki we
Wszędzieniu. To tu, po uprzednim
uzgodnieniu z sołtysem Wszedzienia
lub dyrektorem CKiSu, będzie można
spotykać się, by dyskutować
o ważnych sprawach dla gminy, dla
wsi, dla mieszkańców.
Świetlica wiejska we
Wszędzieniu otwarła swe podwoje na
potrzeby ludzi i czasu. To dobre
miejsce w gminie, w którym rozmowy o
demokracji, praworządności i życiu
publicznym oraz o problemach
mieszkańców pozwolą na lepsze

zrozumienie złożoności dzisiejszych
czasów. Wszedzień to też wioska,
która „cieszy oko”; widać w niej
zaangażowanie sołtysa
i mieszkańców, widać dbałość
o estetykę i przewodni temat wioski –
s ł o n e c z n a w i e ś . Wa r t o s i ę t u
zatrzymać, popatrzeć, porozmawiać,
popodziwiać.
- Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” zamierza w każdy
pierwszy wtorek miesiąca
podejmować temat, który będzie bliski
problemom, jakie aktualnie nurtują
mieszkańców naszej gminy – mówi
prezes Stowarzyszenia Teresa
Rysztak, inicjatorka powstania
kawiarenki obywatelskiej. –
Kawiarenka ma także umożliwić

bezpośredni kontakt z wójtem,
radnym, pracownikiem urzędu,
ekspertami z różnych dziedzin życia:
zdrowia, pracy, kultury, nauki, sportu,
bezpieczeństwa – tak, by stworzyć
otwarte miejsce do dialogu, do
dyskusji; by szukać najlepszych
rozwiązań problemów.
Pierwsze spotkanie w ramach
kawiarenki obywatelskiej to debata
o ważnych problemach senioralnych,
o ich sytuacji życiowej, o tym co mogą
i co chcą dać od siebie, ale także
czego sami oczekują.
- To niezwykła inicjatywa – mówi
Wójt Gminy Postomino Janusz
Bojkowski. Warto dyskutować, warto
poznawać różne stanowiska i warto
wybierać to najlepsze. To dobre
miejsce na stworzenie miejsca
dialogu, porozumienia, bo z tego rodzi
się rozwój. Zachęcam do udziału
w spotkaniach i sam chętnie też będę
uczestniczył w takich dyskusjach.
Gratuluję pomysłu i liczę na
współpracę.
Zebrani seniorzy i mieszkańcy
okolicznych wiosek podczas otwarcia
otrzymali materiały edukacyjne
w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz
głos/Masz wybór”, które pokazują
prawa mieszkańców oraz „Niezbędnik
obywatelski”.
Teresa Rysztak

Joanna Kalinowska
– nowoczesna Super Zośka
Kolejne Zochy Gospochy –
szósta edycja – sztandarowa
prezentacja Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej” –
rozegrane.
Tematem tegorocznej edycji była
nowoczesność. Super Zośką –
Nowoczesną Mieszkanką Gminy
Postomino została Joanna Kalinowska,
mieszkanka Staniewic.
Dlaczego akurat ona? Zdaniem
jurorów (przewodniczący Józef
Rysztak oraz niezależne panie z KGW
Bierkowo: Maria Momot i Alina) pani
Joasia zachwyciła publiczność.
Zarówno pokaz mody (mała czarna
sukienka, szpileczki, smukła sylwetka
i elegancka torebeczka), jak
i konkurencja – kulinarna – Joanna
wykazała się wyszukanym smakiem
prezentując wiosenne jaja
w kaszmirowej kołderce oraz pasje p.
Joasi pokazały, jak nowoczesną osobą
jest właśnie ta mieszkanka naszej

gminy. Joanna Kalinowska pracuje
w Morpolu, o czym mówi z chlubą
i szacunkiem, aktywnie uczestniczy
w życiu rodzinnym, dba o dorosłych
synów i męża, angażuje się w życie
szkolne i sportowe swych chłopców;
jest osobą wysportowaną: jeździ
rowerem, chodzi na zajęcia fitness,
uprawia morsowanie. Poza tym
oczywiście korzysta również z nowinek
technicznych, jest na FB, aktywnie
działa w Postomińskim Stowarzyszeniu
„Razem lepiej”, kocha teatr, wycieczki
krajoznawcze, jest tam gdzie coś się
dzieje, gdzie jest potrzebna.
To doprawdy wzorowy przykład
nowoczesnej, wiejskiej kobiety.
Gratulacje. Puchar Super Zośki wręczył
Joannie Kalinowskiej gospodarz
gminy Janusz Bojkowski.
„Zochy Gospochy” – to forma
festynu, na którym ma się dużo i dobrze
dziać. Honorowy patronat nad imprezą
przyjął Wójt Gminy Janusz Bojkowski,

bo dzieje się to we współpracy z Gminą
Postomino, w ramach realizacji
zadania publicznego, projektu pn.
„Multi kulti z Razem lepiej”. Tradycyjnie,
uczestnicy postarali się, by pokazać się
z jak najlepszej strony. W konkurencji
Zocha modna (należało uczestniczyć
na wybiegu w pokazie mody). To
bardzo stresuje, ale też dopinguje. Oto
wyniki: I m. – Joanna Kalinowska –
Staniewice, II m. – Zofia Długońska –
Staniewice
III m. – Ewa Bylczyńska-Safader Łącko.
W konkurencji Zocha
Gospodarna (prezentacja tradycyjnej
kuchni w nowoczesnej aranżacji)
zwyciężyły: I m. – Ewa Borowiec –
Postomino – za galantynę drobiową
kwiatkami ozdobioną, II m. Bronisława
Siwiuk – Staniewice – za zdrowotną
sałatkę, III m. – Zofia Długońska –
Staniewice – za wiosenne jaja na
koralowej rafie.

W konkurencji „Zocha
pasjonatka” nagrody otrzymali:
Joanna Kalinowska, Monika Górawska
z Nacmierza za niezwykły pokaz
tresury i mądrego ułożenia psa oraz
prezentację psich fryzur, Ewa
Borowiec za wystawę haftu Richelieu
oraz Tomek Rzeczkowski z Nacmierza
za działania wolontarystyczne, za
ogromną chęć pomagania innym.
Oczywiście były jeszcze zawody
sportowe, takie jak: latające pokrywki,
rzut jajem do kosza i ekologiczne
kręgle. Wszyscy zdobyli nagrody

i wynieśli same korzyści ze spotkania:
radość, zdrowie, sympatię i… naukę,
że razem lepiej. Honorowym gościem –
aktywnie biorącym udział w zawodach
sportowych – był Wójt Gminy Janusz
Bojkowski. Pogoda dopisała, humory
również, jedzonko dobre, trochę
muzyczki, pogaduszek – czy trzeba
czegoś więcej.
Tradycyjnie zapraszamy do
włączenia się w nasze działania.
Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami.
Teresa Rysztak
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Kącik
poetycki

Wojewódzkie Zawody
w Czwórboju Lekkoatletycznym
Igrzysk Dzieci SZS

Wiejskie klimaty
nie są mi obce wiejskie klimaty
polne drogi od wieków są takie same
na miedzy wierzba lub dzika grusza
zachęca do zwierzeń parasolem cienia

Wiejscy poeci

trzeba rwać lebiodę z marchwi i buraków
kapusta się rozrasta zawiązuje główki
skrzętna gospodyni zmaga się z chwastami
by nie zagłuszyły kopru czy sałaty
po deszczu tak łatwo odpuszcza dzikie
wybujałe zielsko
choć korzeniami mocno w ziemi zaczepione
jakby miały prawo zagościć na dłużej
z warzywnej grządki trzeba iść na łąkę
gdzie pasą się krowy dawno niedojone
wymionami falują po kosmyki trawy
wyrosłej w kępkach na rozstaju zbocza
niesie miodny zapach pole koniczyny
w złotym blasku słychać brzęczenie owadów
i terkot kosiarki w równomiernym rytmie
ścinającym słodkie dojrzałe źdźbeł pnącze
zboże już dojrzewa w czerwcowym kapturze
sumiastymi wąsami uśmiecha się owies
pszenica napęczniała złotymi ziarnami
a swym długim kłosem zachwyca nas żyto
jęczmień się pokłonił dorodnym owocem
chabry się schowały w złotodajnym zbożu
swe modre oczęta podniosły wstydliwie
maki pokraśniały stanęły na baczność
oddając hołd zbożom szumiącym na wietrze
a nad wiejską chatą płynie dym z komina
cichy wieczór przędzie magiczną opowieść
o nocy świętojańskiej dziewczęcych marzeniach
snach nocy letniej z zapachem jaśminu
Jadwiga Michalak

wiejscy poeci zakochani w ziemi
ojczystych polach na zielonej niwie
zmieniających się sekwencjach roku
w urodzie jezior czystych jak lusterka
w blasku słońca zapachu trzciny tataraku
zbożach przetykanych kąkolem i chabrem
Wiejscy poeci zakochani w drzewach
rosnących starych bukach dębach
znających historię przemarsz wojsk
odpoczywających w cieniu legionistach
starych gruszach rozćwierkanych wróblach
w gałęziach bzu jaśminu polnych różach lipach
Wiejscy poeci zakochani w kwiatach
ogródki przy domach cieszą swą urodą
czerwone piwonie kuszą swym zapachem
zaś szlachetne róże rozwijają pąki
dumne mieczyki gamą barw strzelają
a wieczorem maciejka rozsiewa swą woń
Wiejscy poeci zakochani w pracy
od świtu do nocy chodzą niestrudzenie
obórka i chlewik także stara stajnia
zwierząt co niemiara szczerze ich witają
merdaniem beczeniem gdakaniem i rżeniem
wszystkie chcą miłości i godnego wsparcia
Wiejscy poeci zakochani w życiu
gdzie po ciężkiej pracy przychodzi sen błogi
przykryci kołdrą nocy jak za parawanem
śnią sny kolorowe o morzach i lądach
górskich wspinaczkach i piaskach pustyni
a ich mały domek jest piasku ziarenkiem
Jadwiga Michalak

W dniu 29 czerwca 2018 w Złocieńcu odbyły
się Wojewódzkie Zawody w Czwórboju
Lekkoatletycznym Igrzysk Dzieci SZS rocznika
2005 i młodsi. Powiat sławieński u dziewcząt
reprezentowała Szkoła Podstawowa
w Postominie która, w stawce 20 drużyn (120
uczestniczek) zajęła 6 miejsce zdobywając 1119
pkt. Reprezantkami byli : Ines Schonwald (160
pkt), Wiktoria Zawistowska (181pkt), Wiktoria
Orłowska (197pkt), Adrianna Piorunowska
(203pkt), Otylia Pruske (206 pkt), Aleksandra
Ciechanowska (335 pkt z najlepszym wynikiem
punktowym w województwie w klasyfikacji łącznej
ze wszystkich uczestniczek w finale.
Aleksandra Ciechanowska wywalczyła
również srebrny medal zawodów w konkurencji

Życzenia
Panu Tadeuszowi Dankowskiemu z okazji 70 - tych urodzin życzymy
zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, również tych najskrytszych,
mnóstwa dobrych niespodzianek, przygód, podróży, lojalnych przyjaciół i miłości.
Niech kolejny rok Twojego życia zostanie zapamiętany jako najpiękniejszy, pełen
radości i miłości.
żona, dzieci oraz wnuki

Bezpiecznie w sieci

W ramach zajęć profilaktycznych
na Świetlicy Środowiskowej w Korlinie
przeprowadzone zostały zajęcia
z bezpieczeństwa w sieci. Dzieci
obejrzały przygotowaną przez Elżbietę
Rudzką prezentację multimedialną,
z której dowiedziały się jak tworzyć
bezpieczne hasła i loginy, jak dbać
o swój wizerunek i chronić dane

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

osobowe, co to są fake newsy, jak
sprawdzać wiarygodność informacji
zamieszczanych w sieci, czym jest
cyberprzemoc, hejt internetowy oraz
jak korzystać z Internetu nie
naruszając praw autorskich.
Mariola Bukowska
i Elżbieta Rudzka

Warsztaty kulinarne
w Pieszczu
Ważnym zadaniem świetlicy
a jednocześnie jednym z ulubionych
przez świetliczan zajęciem jest
p r z y g o t o w y w a n i e p o s i ł k ó w.
Najczęściej w formie zabawy
z elementami rywalizacji odbywają się
warsztaty kulinarne, przygotowywanie
wiosennych lub jesiennych kanapek,
hot-dogów, pizzy czy grupowych
zabaw pod nazwą Master Chef Junior.
Od tego roku zaczęliśmy nową formę
zajęć – pieczenie tortu urodzinowego
dla jubilatów z każdego miesiąca.
Zajęcia te spodobały się wszystkim
uczestnikom a własnoręcznie
przygotowane ciasto znikało z talerzy
w mgnieniu oka.

skok w dal dziewcząt czwórboju
lekkoatletycznego z wynikiem (4,73m) oraz
brązowy w konkurencji rzut piłeczką palantową
dziewcząt z wynikiem (42,5m).
„Zawody przeprowadzono w bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych (upał) ale
to nie przeszkodziło dziewczynkom bić własnych
rekordów życiowych i startować z pełnym
zaangażowaniem również okupionym drobnymi
kontuzjami: Chciałbym serdecznie podziękować
Wikorii Z. za rzut piłeczka 32,5m, Ines za bieg na
60m, Adzie za skok w dal na 4,25, Wiktorii O. za
życiówkę na 600m, Otylii za niezwykle ambitną
postawę w biegu na 600m, Oli za medale
i najlepszy wynik Finału.” podsumował opiekun
Maciej Pominkiewicz.
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Poziomo:
1. stroma spiczasta skała
6. arabskie państwo jak nieżyt nosa
9. największa rzeka Francji
10. leczy wady wymowy
11. brak go w kamizelce
12. ozdoba kapelusza myśliwskiego
13. ….losu, czyli niezdara
15. nabijana i palona
17. obrasta brzegi jezior i stawów
19. potocznie bardzo duży but
21. określona część obszaru wodnego
23. kamień wygładzony przez nurt rzeki
26. sołectwo Gminy Postomino
28. wycinek jakiejś wydzielonej przestrzeni
30. duszony kotlet z mielonego mięsa
31. polski taniec ludowy z figurami
32. radarowa lampa obrazowa
33. drużyna sportowa, kadra
34. mała cząstka energii
35. błyskawiczny cios w boksie

Hasło:

Śmiech to zdrowie
Ordynator przechodzi korytarzem szpitalnym
i nagle słyszy dobiegające z dyżurki pielęgniarek
odgłosy libacji. Zaciekawiony zagląda do środka
i widzi obłoki dymu papierosowego, kieliszki
i rozbawiony personel.
- Co to ma znaczyć! Pijaństwo w pracy?!
- Jest powód panie profesorze, jest powód odpowiada jeden z asystentów. Siostra Kasia
jednak nie jest w ciąży...
- Aaaaa, to i ja się napiję...

Dzieci miały przynieść różne przedmioty związane
z medycyną.
Małgosia przyniosła skalpel, Tomek słuchawki i pani
pyta się Jasia:
- Jasiu co przyniosłeś?
- Aparat tlenowy
- A skąd go wziąłeś?
- Od dziadka
- A co na to dziadek
- Hhyyyyyy...

- Bileciki do kontroli.
- Nie dam.
- Jak to?
- Ten pociąg ma 2 h opóźnienia. Według rozkładu
jazdy ja teraz siedzę w domu i jem kolację.

Lew zrobił spotkanie wszystkich zwierząt jako król.
- Proszę by zwierzęta inteligentne przeszły na prawo,
zwierzęta piękne skierowały się na lewo.
Na środku została żaba.
-A Ty co? - spytał lew..!
Żaba - przecież się nie rozdwoję...
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Pionowo:
1. lodowy domek eskimosa
2. linia na mapie łącząca punkty
o jednakowym ciśnieniu
3. przestarzale załącznik, dowód
4. kuzyn afisza
5. drobnoustrój wywołujący choroby
6. pękata butelka na nalewki
7. wino węgierskie
8. muzyczne widowisko rozrywkowe
14. chorągiew o barwach państwowych
16. do pisania na tablicy szkolnej
18. gatunek literacki; pochwalna obrona,
poparcie, wstawiennictwo
20. łac. concretus ; pojęcie dopełniające
pojęcie abstraktu
22. brązowy w kolczastej skorupce
24. rzeczowa gwarancja zwrotu długu
25. w drzewie drąży chodniki
26. „nabój” do procy
27. każda rzecz ją musi mieć; miano
29. pensja wypłacana renciście

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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Komunikat
Szanowni Państwo, informujemy, że począwszy od tego numeru
w krzyżówce nie będzie losowanych nagród.
Redakcja

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Kuźniar Marek, Pałowo
2. Skrzypczyk Krystyna, Postomino
3. Barański Roman, Pieńkowo
UWAGA!
Nagrody zostaną dostarczone na adres
zwycięzcy pocztą lub gońcem.

Sponsor nagród
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Harmonogram wywozu odpadów
Czerwiec 2018
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Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo
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WTOREK

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

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

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

Czwórboj LA

Nordic Walking
w Jarosławcu
W dniu 15 maja na stadionie im
Z. Galka w Postominie odbyły się
Zawody w Drużynowym Czwórboju
Lek k oatl ety c z ny m Dz i ewc z ąt
i Chłopców Igrzysk Dzieci.
W zawodach wzięło udział łącznie 82
młodych sportowców z 4 gmin powiatu
sławieńskiego.
W kategorii dziewcząt :
1 miejsce zajęła SP Postomino
1148 pkt,
2. SP Niemica 910 pkt,
3. SP nr 3 Sławno 899,
4. SP Pieszcz 825 pkt,
5. SP nr 3 Darłowo 783 pkt,
6. SP Lejkowo 775,
7. SP Staniewice 769 pkt.
W kategorii chłopców
1 miejsce SP nr 3 Sławno
2 . SP nr 3 Darłowo 880 pkt,
3. SP Niemica 806 pkt.
4 SP Lejkowo 769 pkt
5. SP Postomino 761 pkt.
Najwartościowsze wyniki
sportowe (powyżej 70 pkt) osiągnęli :
Ola Ciechanowska (Postomino)
8,16 na 60m DZ i 4,80 w skoku w dal. M
Ramontowska (SP nr 3 Sławno) 8,32
na 60m, Oliwia Recka (SP nr 3 Sławno
) 2,02,34 na 600m. Nikola Dziwisz (SP
Pieszcz) 45,70 w rzucie piłeczką
palantową. K. Mazur(SP nr 3 Darłowo)
4,27 i Otylia Pruske (Postomino) 4,23

obie w skoku w dal. Wiktoria
Skoczylas (SP Niemica) 8,98 na 60m,
Milena Pakos (SP Staniewice) 2:08;54
w biegu na 600 m.
U chłopców wyróżnili się : Jan
Gostomczyk (SP nr 3 Sławno) 7,94 na
60m, 163 cm w skoku w wzwyż.
Maksymilian Karpiński (SP nr 3
Sławno) 154cm w skoku w wzwyż i 53
m w rzucie piłeczką palantową. Oliwier
Karpiński (SP nr 3 Sławno) 145
w skoku w wzwyż. Sebastian
Kulczyk(SP nr 3 Sławno) 3:27:21
w biegu na 1000m, O. Kuczarski (SP
nr 3 Darłowo) 4,85 w skoku w dal i Igor
Kaziszyn ( SP nr 3 Darłowo) 55m
w rzucie piłeczką palantową. Oliwier

Ciś (SP Niemica) 8,25 na 60m, Hubert
Kwiatek ( SP Postomino) 8,27 na
60 m, Bartłomiej Karczewski (SP
Lejkowo) 4,68 w skoku w dal.
Puchary i dyplomy oraz opiekę
medyczną ufundowało Starostwo
Powiatowe w Sławnie. Na zawodach
wojewódzkich w dniach 29 i 30 maja
w Złocieńcu reprezentować powiat
będą dziewczynki z Postomina
i chłopcy ze SP nr 3 w Sławnie.
Życzymy powodzenia.
M. Pominkiewicz

