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Otwarcie Centrum Turystyki Wiejskiej

Dnia 15 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Turystyki Wiejskiej
w m. Nacmierz w skład, którego wchodzi świetlica, remiza i punkt informacji turystycznej.
Czytaj więcej na stronie nr 4 i 5

Pożar w Jarosławcu strawił miliony złotych

jaroslawiec24.pl
A E R I A L

W dniu 19 czerwca 2018 r. w godzinach wieczornych na jednym z budynków
szkolnych w Szkole Podstawowej w Jarosławcu pojawił się ogień. Pożar miał
miejsce w budynku, w którym znajdowała się stołówka szkolna, kuchnia oraz
pomieszczenia oddziałów przedszkolnych.
Czytaj więcej na stronie nr 5

P H O T O G R A P H Y
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XLVI Sesji Rady Gminy w dniu
15 czerwca 2018 r. radni podjęli
następujące uchwały:
1) w s p r a w i e r o z p a t r z e n i a
i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Postomino za
2017 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2017 – Rada
Gminy jednomyślnie rozpatrzyła
i zatwierdziła wykonanie budżetu
za 2017 rok,
2) w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Postomino z tytułu
wykonania budżetu za rok 2017 –
Rada Gminy jednomyślnie
udzieliła Wójtowi Januszowi
Bojkowskiemu absolutorium,
3) w s p r a w i e z a s a d i t r y b u
przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Postomino
w sprawie budżetu obywatelskiego
jako części budżetu Gminy
Postomino na rok 2019 oraz
wymagań, jakie powinien spełniać

projekt budżetu obywatelskiego
–wydzielono środki na budżet
obywatelski w wysokości 300 tys.
złotych na realizację zadań
infrastrukturalnych oraz
społecznych, o których
w głosowaniu zdecydują
mieszkańcy gminy,
4) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat dotyczy
nieruchomości gruntowej
zabudowanej oczyszczalnią
ścieków sanitarnych wraz
z wyposażeniem i urządzeniami
technicznymi oznaczonej działką
o numerze geodezyjnym 98/5
w miejscowości Jarosławiec,
5) w sprawie przejęcia od Powiatu
Sławieńskiego zadań z zakresu
utrzymania i ochrony części dróg
powiatowych zlokalizowanych na
terenie gminy Postomino – dotyczy
przejęcia dróg powiatowych nr
3726Z na odcinku Rusinowo
(granica gminy) – Złakowo (granica

§
gminy), nr 3729Z Łącko – droga nr
3726Z, nr 3732Z na odcinku
Nacmierz – Kanin (granica gminy),
nr 3734Z Górsko – Postomino, nr
3741Z na odcinku Postomino –
Staniewice (granica gminy) w celu
wykonywania zadań polegających
na koszeniu poboczy tych dróg,

efektem zgodnej i bardzo dobrej
w s p ó ł p r a c y z R a d ą G m i n y.
Podziękował ponadto sołtysom za
gotowość do włączania się
w realizację zadań, kierownikom
i pracownikom jednostek
organizacyjnych gminy oraz

7) w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Programu współpracy
Gminy Postomino za rok 2017
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Postomino” –
sprawozdanie przyjęto
jednogłośnie,

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”)
oczyszczalni
ścieków
w Jarosławcu w Gminie
Postomino” – na pełnomocnika
wyznaczono Wójta Janusza
Bojkowskiego.

8) w s p r a w i e p o w o ł a n i a
Pełnomocnika ds. Realizacji
Projektu (Measure Authorising
Officer – MAO) PN. „Modernizacja

Wakacje 2018!

Absolutorium dla Wójta

Podczas XLVI Sesji Rady Gminy
Postomino, która odbyła się 15
czerwca 2018 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Postomino, Wójt- Janusz Bojkowski
otrzymał absolutorium. Po zapoznaniu
się z przedłożonym przez Wójta
Gminy sprawozdaniem z realizacji
budżetu oraz informacją o stanie
mienia gminy, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, opinią Komisji
Rewizyjnej, radni jednogłośnie udzielili
Wójtowi Gminy Postomino
absolutorium za wykonanie budżetu
za rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos wręczył kwiaty w imieniu
Rady Gminy pogratulował Wójtowi
Januszowi Bojkowskiemu
jednogłośnego absolutorium. Wójt
podziękował za udzielone
absolutorium i podkreślił, że jest ono

6) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XXIV/203/97 z dnia 26 lutego 1997
w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze, warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich
pobierania – określono
skalkulowano koszt 1 godziny
usługi opiekuńczej w tym
specjalistycznej w wysokości
19,04 zł.

kierownictwu i pracownikom urzędu
przy pomocy których realizowanych
jest wiele zadań. Wójt wyraził nadzieję
na dalszą owocną współpracę.

Drodzy Uczniowie,
Zakończenie roku szkolnego, to jedna z najbardziej wyczekiwanych
chwil przez każdego ucznia, za nami rok szkolny 2017/2018.
Z całego serca gratulujemy Wam zdobytej wiedzy i umiejętności.
Życzymy, aby czas wakacji przyniósł wiele radości i odprężenie.
Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,
Przyjmijcie serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz
sumienną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Życzymy aby wolny czas był
czasem wytchnienia, abyście w nowy rok szkolny weszli z gotowością do
podejmowania nowych wyzwań.
Pracownikom szkolnej administracji i obsługi dziękujemy za rzetelność
oraz serce, jakie wkładacie w wykonywanie swoich zadań.
Podziękowania i życzenia kierujemy również do wszystkich
Rodziców, za nieustanne wspieranie szkoły i współpracę dla dobra dzieci.
Wszystkim pracownikom szkół, rodzicom i uczniom życzymy
słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Wszystkim mieszkańcom i odwiedzającym Gminę Postomino
życzymy wspaniałego letniego wypoczynku, beztroskiego relaksu
w gronie przyjaciół oraz mnóstwo niezapomnianych wrażeń.
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Postomino

Daniel Pakos

Janusz Bojkowski
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Droga w Pieńkówku
- dofinansowanie

strona

Powstaną nowe
mieszkania socjalne

Kalendarium
lipiec

2018
Lipcowe upały,
wrzesień doskonały.
Miesiąc lipiec musi przypiec
i ostatki mąki wypiec.

W dniu 07 czerwca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy
w Postominie miało miejsce
podpisanie umowy na dofinansowanie
przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Pieńkówko.
Dotacja pochodzi z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodnio-pomorskiego z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Urząd
Marszałkowski reprezentował

Wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
W ramach inwestycji
przebudowany zostanie odcinek
o długości 1,2 km w technologii betonu
asfaltowego wraz z oświetleniem z
oprawami typu led.
Zakończenie inwestycji
planowane jest na jesień tego roku.

W dniu 15 czerwca 2018 r. Wójt
Gminy Postomino Janusz Bojkowski
podpisał umowę z firmą Zakład
Ogólnobudowlany Mirosław Wardak
ze Sławna na budowę budynku
socjalnego wraz z niezbędną
infrastrukturą w m. Pieńkowo. Zadanie
realizowane jest przy udziale
finansowego wsparcia ze środków
Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego. Zakres
robót objętych umową to: budynek
mieszkalny wielorodzinny, na który
składa się 10 mieszkań, parking na

14 miejsc postojowych, utwardzenie
terenu dookoła budynku, nasadzenia
zieleni, altana z przeznaczeniem na
pojemniki do gromadzenia odpadów
stałych, przyłącze wodociągowe wraz
z zewnętrzną instalacją o dł. około
83 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej,
zewnętrzna instalacja kanalizacji
deszczowej, instalacja oświetlenia
zewnętrznego. Koszt realizacji
zadania to 1.880.297,06 zł
Zakończenie robót przewiduje
się pod koniec czerwca 2019 r.

Podpisanie umowy partnerskiej
z gminą Grodzisk Wielkopolski
służyć będzie podejmowanie
następujących działań przez strony tej
umowy:
1. Wymiana samorządowych
doświadczeń w różnych dziedzinach
życia gmin pomiędzy lokalnymi
instytucjami, organizacjami
i podmiotami działającymi na terenie
gmin.
2. W s p i e r a n i e i n i c j a t y w
społeczności lokalnych gmin
o charakterze kulturalnym, sportowym
i rekreacyjnym.
3. Popularyzacja dziedzictwa
kulturowego regionów (wystawy,
odczyty, prezentacje sztuki ludowej,
współpraca zespołów
Grodzisk Wielkopolski to miasto
nad rzeką Letnicą, umiejscowione na
Pojezierzu Poznańskim. W tym roku
miasto obchodziło 715 – lecie nadania
praw miejskich. Najstarszym
dokumentem, w którym została
wymieniona osada jest, pochodzący
z 1257 roku, przywilej Przemysła I
(1220/21-1257) dla klasztoru
cystersów w Paradyżu, zezwalający
na lokowanie w dobrach klasztornych
wsi na tak zwanym prawie
niemieckim. Grodzisk wymieniony jest
wśród wsi stanowiących wówczas
własność cystersów. Miasto słynie
z bardzo dobrej wody mineralnej oraz
piwa grodziskiego. Produkcją tego
trunku mieszkańcy miasta trudnili się
już w wiekach średnich. Dzięki
rozwojowi piwowarstwa w XVI i XVII
w., miasto zasłynęło z umiejętności
warzenia piwa. Nieopodal Grodziska,
we wsi Zdrój urodził się Michał
Drzymała (1857–1937), który jest
symbolem walki z pruskim zaborcą.
Grodzisk Wielkopolski od 2007
roku jest organizatorem Półmaratonu
Słowaka, w którym udział biorą
reprezentanci Klubu Biegacza BRYZA
Postomino. Miasto może pochwalić
się również ogromnymi osiągnięciami
w piłce nożnej, ponieważ miejscowy

klub sportowy Groclin Dyskobolia SSA
w 2007 i ponownie w 2008 roku zdobył
Puchar Ekstraklasy.
W sierpniu 2017 roku Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego Henryk
Szymański wystąpił z inicjatywą
nawiązania partnerskiej współpracy
z naszą gminą, wskazując na
pozytywne doświadczenia
i przyjacielskie kontakty zrodzone
z pasji do biegania oraz w dziecinie
oświaty, kultury, sportu, rekreacji oraz
w zakresie wymiany młodzieży.
Realizacji wyżej wymienionych celów

folklorystycznych i orkiestr dętych).
4. Organizacja wymiany
młodzieży. Wspieranie kontaktów
pomiędzy uczniami i wychowankami
szkół i placówek oświatowych z gmin.
5.
Wzajemna współpraca
w organizacji różnego rodzaju imprez
o charakterze kulturalnym i sportowo –
rekreacyjnym.
6. P o m o c
p r z y
organizowaniu obozów sportowych,
szkoleniowych oraz różnych form
aktywności sportowo – rekreacyjnych.
Gminy wyraziły wolę wzajemnej
współpracy. Delegacja Gminy
Postomino została zaproszona na
obchody 715 – lecia nadania praw
miejskich miastu Grodzisk
Wielkopolski. Uczestnicząc
w uroczystej sesji Rady Miejskiej 18
maja 2018r. o godz. 12.00 została
podpisana partnerska umowa. Była to
także doskonała okazja do wymiany
doświadczeń i zaplanowania
przyszłych, wspólnie realizowanych
p r o j e k t ó w. P r z e d s t a w i c i e l e
samorządu, delegacje z miast
partnerskich oraz zaproszeni goście
w asyście Grodziskiej Orkiestry Dętej
przemaszerowali na Plac św. Anny.
Tam nastąpiło zasadzenie drzewa
z okazji 715 – lecia Grodziska
Wielkopolskiego. Kolejnym punktem
programu było odsłonięcie tablicy
z drogowskazem do Taboru - Czechy.
Następnie odbyło się zasadzenia
drzewa i odsłonięcie tablicy
z drogowskazem z okazji podpisania
umowy partnerskiej z gminą
Postomino.
Nawiązanie współpracy
partnerskiej z Gminą Grodzisk
Wielkopolski będzie podstawą do
dalszych owocnych działań w tym
zakresie i przysłuży się rozwojowi
inicjatyw w zakresie oświaty, sportu,
kultury, turystyki i rekreacji.

Gdy się pająk w lipcu przechodzi,
ze sobą deszcz przywodzi,
gdy swą pajęczynę psuje,
bliską burzę czuje.
1 lipca (niedziela)
Dzień Spółdzielczości,
Światowy Dzień Architektury
2 lipca (poniedziałek)
Dzień Dziennikarza
11 lipca (środa)
Światowy Dzień Ludności
18 lipca (środa)
Międzynarodowy Dzień
Nelsona Mandeli
24 lipca (wtorek)
Święto Policji
25 lipca (środa)
Dzień Bezpiecznego Kierowcy
31 lipca (wtorek)
Dzień Skarbowości

it
INFORMACJA
TURYSTYCZNA

Punkt Informacji Turystycznej
w Jarosławcu
ul. Nadmorska 28
76-107 Jarosławiec
tel. (59) 810-94-40
e-mail: pit@postomino.pl

„

cytat

Miłość to szereg lat przyjaźni,
serdeczności, opieki i serca.
Jednym słowem kapitał
wspólnych doświadczeń, a nie
słowo jako czek bez pokrycia.

„
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Wielkie otwarcie Centrum Turystyki Wiejskiej w Nacmierzu

Dnia 15 czerwca 2018 roku
odbyło się uroczyste otwarcie Centrum
Turystyki Wiejskiej w m. Nacmierz
w skład, którego wchodzi świetlica,
remiza i punkt informacji turystycznej.
Wraz z otwarciem przekazano nowy
pojazd pożarniczy dla OSP
w Nacmierzu.
W piątkowe popołudnie przed
nowym budynkiem Centrum zebrali się
zaproszeni goście, wśród których byli:
Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Sławnie - mł. bryg. Dariusz
Szperlak wraz z towarzyszącymi
funkcjonariuszami Państwowej Straży
Pożarnej; Członek Prezydium
Zachodniopomorskiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Bogusław Stefanowski; byli
Komendanci PSP mł. bryg. Krzysztof
Pietruszka oraz bryg. Jerzy Kasicki
w stanie spoczynku; Sekretarz Zarządu
Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Piotr Grzejszczak; Prezes Darłowskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej –
Jarosław Lichacy; Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu – Marek Leśniewski;
Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego – Bogdan Szlawski;
Ksiądz Proboszcz Parafii Łącko
Andrzej Bagiński; Radni i Sołtysi Gminy
Postomino; Naczelnicy, Prezesi
i Strażacy jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych; Dyrektorzy Szkół
Podstawowych oraz Zespołu Szkół
Społecznych Gminy Postomino;
Wiesław Głuszek – Generalny
Wykonawca Centrum Turystyki
Wiejskiej w Nacmierzu; Pracownicy
Urzędu Gminy w Postominie oraz

przedstawiciele lokalnych mediów.
Wójt - Janusz Bojkowski
serdecznie powitał przybyłych gości,
a Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Postomina swoim występem
uświetniła to ważne wydarzenie.
Uroczystość przekazania remizy
strażackiej oraz pojazdu pożarniczego
rozpoczęła się od złożenia meldunku
przez Dowódcę uroczystości druha
Grzegorza Licnerskiego Prezesowi
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Postominie – druhowi Januszowi
Bojkowskiemu. Następnie Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
w Postominie przekazał na ręce
Prezesa OSP Nacmierz druha
Wiesława Plopy kluczyki do nowego
pojazdu oraz symboliczny akt
przekazania pojazdu. Średni Wóz
Bojowy GBA - RENAULT MDB3 został
zakupiony na potrzeby Jednostki OSP
Nacmierz w ramach dofinansowania
z funduszu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz ze

środków własnych Gminy Postomino.
Pojazd wyposażony jest w autopompę;
zwijadło linii szybkiego natarcia
o napędzie elektrycznym i ręcznym,
dodatkowo posiada działko wodnopianowe zamontowane na dachu
pojazdu, ze sterowaniem ręcznym
o nastawach wydajności: 800, 1600,
2400 oraz 3200. Pojazd posiada
r ó w n i e ż m a s z t o ś w i e t l e n i o w y,
teleskopowy, elektryczny, zasilany
z instalacji pneumatycznej pojazdu,
wyposażony w dwie lampy typu LED.
Dodatkowe wyposażenie to
elektryczna wciągarka
o maksymalnym uciągu 6124 kg.
Łączny koszt zakupu pojazdu
wyniósł 829.020,00 zł. Z czego
w ramach dofinansowania
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji to kwota 490.000,00 zł,
a ze środków własnych Gminy
Postomino dofinansowanie wyniosło
339.020,00 zł
Czas kulminacyjnego momentu
otwarcia budynku Centrum Turystyki
Wiejskiej z remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nacmierzu, czyli
symboliczną wstęgę inaugurującą
otwarcie przecięli: Janusz Bojkowski –
Wójt Gminy Postomino, Daniel Pakos –
Przewodniczący Rady Gminy
Postomino, Wiesław Plopa – Prezes
OSP Nacmierz, Emilia Rzeczkowska –
Sołtys Sołectwa Nacmierz oraz Jan
Chabowski – Radny Rady Gminy
Postomino.
Ksiądz Proboszcz poświęcił
budynek Centrum Turystyki Wiejskiej,

remizę oraz nowy
wóz strażacki.
Następnie
odbyły się występy
dzieci ze szkoły
Podstawowej
w Postominie, pod
opieką Pani Marioli
Bukowskiej oraz
Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu, pod
opieką Pani Róży Tama.
Zaproszeni goście wręczyli
okolicznościowe prezenty i życzyli
dalszego rozwoju mieszkańcom wsi
oraz wiele radości z nowo

świetlicy wiejskiej (nie nadającego się
do użytku) oraz budowy nowego
obiektu z remizą OSP.
Zadanie obejmowało również
wykonanie zagospodarowania terenu
tj.:
ź z placem postojowym i parkingiem
na samochody osobowe
ź oświetleniem
ź wielodyscyplinowym boiskiem
sportowym
ź placem zabaw z elementami małej
architektury
ź ogrodzeniem panelowym
ź zagospodarowaniem terenu wraz z
zielenią i wykonaniem nasadzeń

wybudowanego obiektu.
Sołtys miejscowości Nacmierz
Emilia Rzeczkowska oraz Radny
Gminy Postomino Jan Chabowski
zaprosili wszystkich na uroczysty obiad
i wspaniały poczęstunek.
Zadanie pn.: Budowa Centrum
Turystyki Wiejskiej w miejscowości
Nacmierz (świetlica i remiza OSP).
Zakres robót inwestycyjnych
dotyczył rozbiórki starego budynku

roślin ozdobnych
Budynek jest przystosowany do
osób niepełnosprawnych, teren w pełni
ogrodzony, oświetlony (w części
zagospodarowania dookoła budynku)
wraz z przynależnym parkingiem.
Koszt budowy to 1 758 753,08 zł ze
środków własnych Gminy Postomino.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Pożar gasiło 15 jednostek straży
jaroslawiec24.pl
A E R I A L

W dniu 19 czerwca 2018 roku
uległ spaleniu jeden z budynków
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu.
W wyniku tego zdarzenia całkowitemu
zniszczeniu uległy pomieszczenia
stołówki szkolnej, zaplecza
kuchennego wraz z magazynem,
części zaplecza sanitarnego oraz
pomieszczenia oddziału
przedszkolnego. Całkowitemu
zniszczeniu uległy również elementy
wyposażenia w/w pomieszczeń.
W chwili obecnej trwają czynności
wyjaśniające przyczyny pożaru,
prowadzone jest dochodzenie
policyjne, procedura szacowania strat,
które wstępnie określamy na kwotę ok.

środki finansowe pozwalające na
przygotowanie dokumentacji
projektowej budowy nowego obiektu
szkolnego. W nowym roku szkolnym
do czasu powstania pełnej
infrastruktury, Szkoła Podstawowa
w Jarosławcu będzie funkcjonować na
bazie pozostałych budynków
szkolnych. W pierwszej kolejności
realizujemy działania zmierzające do
usunięcia bezpośrednich skutków
pożaru. Gdy zostanie wydana zgoda
na rozpoczęcie prac porządkowych na
pogorzelisku i w jego bezpośrednim
sąsiedztwie, prace te zostaną
zrealizowane przez druhów strażaków
z terenu Gminy Postomino, którzy

1,5 mln zł. Jednocześnie
podejmowane są działania
zmierzające do przywrócenia szkole
w Jarosławcu możliwości pełnego
funkcjonowania. Gmina Postomino
podjęła już kroki zmierzające do
budowy nowego budynku
zawierającego pomieszczenia
oddziału przedszkolnego, żłobka,
zaplecza kuchennego wraz
z niezbędną infrastrukturą
i wyposażeniem. Na ostatniej sesji
Rady Gminy zostały zabezpieczone

zadeklarowali chęć
pomocy w powyższym
zakresie. Pragnę
poinformować, że
w chwili obecnej zostały
zabezpieczone wszelkie
potrzeby w zakresie
prowadzenia zajęć
edukacyjnych dla
przedszkolaków
w okresie wakacyjnym.
Przedszkolaki znalazły
przyjazne dla siebie

P H O T O G R A P H Y

miejsce w nowo wybudowanej
świetlicy w sąsiednim Nacmierzu.
Jednocześnie składam serdeczne
podziękowania za wszelką okazaną
pomoc, za gesty wsparcia oraz słowa
pokrzepienia płynące zarówno do
szkoły jak i gminy. W tej trudnej
sytuacji chęć działania i niesienia
pomocy jest dla nas wyrazem
solidarności i podporą w trudnej
sytuacji. Pragnę serdecznie
podziękować wszystkim druhom
strażakom uczestniczącym w akcji
ratowniczo- gaśniczej, za ich
determinację i ofiarność. Za deklarację
uprzątnięcia terenu pogorzeliska
w zamian za zmagania jednostek
podczas gminnych zawodów
sportowo- pożarniczych. Dziękuję
również mieszkańcom Jarosławca
i okolic za pomoc w ratowaniu mienia
szkolnego w dniu pożaru oraz
lokalnym przedsiębiorcom za wszelką
udzieloną pomoc.
Janusz Bojkowski

jaroslawiec24.pl
A E R I A L

P H O T O G R A P H Y
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Wykonanie budżetu 2017
Drodzy mieszkańcy Gminy Postomino,
W dniu 15 czerwca 2018 r. na sesji
Rady Gminy otrzymałem absolutorium
za wykonanie budżetu w 2017 r.
Absolutorium jest aktem prawnym –
uchwałą Rady Gminy, której podjęcie
oznacza stwierdzenie prawidłowości

działania finansowego i zadaniowego
wójta w 2017 roku.
Zrealizowany budżet uzyskał
pozytywną ocenę nie tylko Rady Gminy,
ale również Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie.

Poniżej znajdują się informacje na
temat tego jak zostały rozdysponowane
środki finansowe w 2017 r.
Janusz Bojkowski

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W NASZYM BUDŻECIE?
3 362 678 zł
4 142 273 zł
(8,85%)

PIT

podatek PIT i CIT

(7,18%)

mienie komunalne, w tym sprzedaż,
opłaty z najmu i dzierżawy,
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów

20 939 038 zł
(44,71%)

podatki i opłaty lokalne,
w tym podatek od nieruchomości,
rolny, leśny, transportowy,
opłata targowa, opłata miejscowa,
opłata za wywóz odpadów komunalnych,
opłata za zajęcie pasa drogowego

46 831 119 zł
łączne dochody gminy

Szkola

615 202 zł
(1,31%)

6 679 061 zł

11 092 867 zł

(14,26%)

(23,69%)

subwencja z budżetu państwa
na dofinansowanie szkół

dotacje z budżetu państwa,
w tym pomoc społeczna

inne, w tym zwrot podatku VAT,
odsetki, grzywny,
kary, mandaty, dzierżawa

NA CO PRZEZNACZAMY PIENIĄDZE Z NASZEGO BUDŻETU?

42 217 312 zł
łączne wydatki gminy

4 615 470 zł
transport i łączność
remonty,
modernizacja i budowa dróg

10 864 667 zł
oświata i wychowanie

2 194 527 zł

bieżące utrzymanie,
remonty szkół, dotacje dla szkół niepublicznych,
pomoc materialna dla uczniów, kolonie letnie,
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, inwestycje

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
gospodarka odpadami, oczyszczanie gminy,
utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic,
budowa punktów świetlnych,
opieka nad zwierzętami

10 264 338 zł
pomoc społeczna i ochrona zdrowia
działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zasiłki, dodatki mieszkaniowe,
pomoc i wspieranie rodziny,
przeciwdziałanie uzależnieniom

4 459 866 zł
administracja publiczna
utrzymanie Urzędu Gminy,
funkcjonowanie Rady Gminy i sołectw,
realizacja zadań zleconych

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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NA CO PRZEZNACZAMY PIENIĄDZE Z NASZEGO BUDŻETU? (c.d.)
810 899 zł

697 289 zł

2 636 008 zł

różne rozliczenia

sport

kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego

wpłata do budżetu państwa tzw. „janosikowe”

utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
wsparcie dla stowarzyszeń sportowych

działalność CKiS, biblioteki,
utrzymanie i modernizacja świetlic wiejskich,
wsparcie na utrzymanie zabytków
i działalność kulturalną stowarzyszeń

3 061 360 zł

1 387 565 zł

618 615 zł

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

gospodarka mieszkaniowa

działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
i Straży Gminnej oraz wsparcie Policji

polityka mieszkaniowa,
gospodarka gruntami i nieruchomościami

rolnictwo i łowiectwo

infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna,
podatek akcyzowy

606 708 zł

NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZEZNACZAMY 1 885 481 zł

obsługa długu, utrzymanie cmentarzy, turystyka, ratownicy na plaży w sezonie letnim

pozostałe wydatki

1 058 345 zł - oświata i wychowanie
(ZSS Korlino),
474 336 zł - ochotnicze straże pożarne,
67 417 zł - działania w zakresie pomocy
społecznej,
6 290 zł - rehabilitacja społeczna osób
z niepełnosprawnościami,
13 607 zł - działania na rzecz seniora,
17 990 zł - działania na rzecz dzieci
i młodzieży,
49 976 zł - ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego,
197 520 zł - wspieranie
i upowszechnianie sportu.

NA ZIELEŃ I CMENTARZE
PRZEZNACZAMY 233 297 zł
91 724 zł
roczne utrzymanie cmentarzy gminnych
114 196 zł
koszenie trawy
27 377 zł
nasadzenia

NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
PRZEZNACZAMY 1 278 241 zł
772 370 zł - odbieranie i unieszkodliwianie
odpadów od mieszkańców i z terenu gminy

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PROJEKTY TO KWOTA 8 571 084 zł
2 311 777 zł – infrastruktura wodociągowa
i kanalizacja
mapy i dokumentacje projektowe dla kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach
Jarosławiec (Nowe Osiedle), Nacmierz, Jezierzany,
Złakowo, Pieszcz, Staniewice, wykonano 49
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Górsko,
modernizacja hydroforni w Łącku, rozbudowa sieci
wodno – kanalizacyjnej Rusinowo – Jarosławiec,
3 977 129 zł – drogi
przebudowy dróg w m. Łężek, Bylica, Pieńkówko,
Pieszcz, Jarosławiec, Staniewice - Wilkowice,
przebudowa dróg gminnych z płyt JUMBO,
187 629 zł – gospodarka komunalna
budowa oświetlenia drogowego w m. Rusinowo,
zakup i montaż przystanków w m. Rusinowo,
Łężek, Korlio, dokumentacje zagospodarowania
terenu w m. Pałówko, Pałowo, Postomino,
Rusinowo,
590 500 zł – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
zakup wozów bojowych dla OSP Chudaczewo,
Staniewice, Nacmierz, zakup sprzętu medycznego
i wyposażenie dla OSP, dokumentacja projektowa
remizy w m. Wilkowice,

27 560 zł - remont kolektorów deszczowych
36 468 zł - roczny koszt zakupu i utrzymania
przystanków na terenie gminy,
49 938 zł - roczny koszt zakupu oraz
naprawy ławek i koszy.

305 916 zł – gospodarka mieszkaniowa –
opracowanie dokumentacji projektowej budynku
socjalnego i komunalnego, wykupy gruntów,
wymiana pokrycia dachowego na budynku
komunalnym w m. Karsino,
66 777 zł – kultura fizyczna
siłownia zewnętrzna w miejscowości Nosalin,
place zabaw w miejscowościach Pieńkowo,
Królewo,
132 868 zł
– pozostałe inwestycje
parking przed szkołą
w Pieszczu, zakup sprzętu
komputerowego,
dokumentacja projektowa
zagospodarowania terenu
rekreacyjnego
w m. Nacmierz i Jarosławiec,

NA DROGI I OŚWIETLENIE PRZEZNACZAMY 5 351 235 zł
4 021 140 zł
roczne wydatki na inwestycje drogowe

272 445 zł
roczne wydatki na remonty dróg

144 688 zł
inwestycje w oświetlenie

10 209 zł
oznakowanie dróg

588 678 zł
roczne oświetlenie ulic

179 175 zł
konserwacja rowów i przepustów
oraz wycinka drzew

14 564 zł
roczne wydatki na bieżące utrzymanie
i remonty dróg powiatowych

36 570 zł
sieć szerokopasmowa

62 812 zł - roczne wydatki
na bezpańskie psy
329 093 zł - roczny koszt oczyszczania gminy

998 488 zł – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
budowa centrum turystyki wiejskiej w m.
Nacmierz, dokumentacja projektowa adaptacji
hydroforni na świetlicę w m. Pieńkówko, zakupy
inwestycyjne, budowa hali magazynowej CKiS,

83 766 zł
zimowe utrzymanie dróg
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Jesteśmy mistrzami hufca
W dniach 8-10 czerwca
w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana”
w Jarosławcu odbył się XI Zlot Hufca
ZHP im. WOP w Sławnie, na którym
członkowie gromad i drużyn rozpoczęli
przygotowania do letnich wędrówek.
„Wakacje z plecakiem”
zainaugurowano apelem oraz
odczytaniem rozkazu specjalnego
komendanta hufca. Następnie
uczestnicy zlotu wzięli udział
w ognisku, prezentując swoje
osiągnięcia w mijającym roku
harcerskim. Na nim także ogłoszono
wyniki turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP
Sławno”. W gronie tegorocznych
zwycięzców znalazła się: 3.
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Promyki” z Pieszcza prowadzona
przez pwd. Małgorzatę Banasiak oraz
dh Agnieszkę Dyrcz.
Tego dnia drużyny organizowały
obrzędowe zbiórki, na których
najmłodsi składali Obietnicę Zucha
i Przyrzeczenie Harcerskie, stając się
pełnoprawnymi członkami Związku
Harcerstwa Polskiego – organizacji
obchodzącej setną rocznicę
utworzenia. Sobotnie przedpołudnie,
zgodnie z tradycją, poświęcone jest
Festiwalowi Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej „Gama”. Udział w nim
wzięli zuchy, harcerze i harcerze
starsi, występując w dwudziestu jeden
prezentacjach, przedstawiając
piosenkę harcerską i turystyczną.
Uzupełnieniem popołudniowych zajęć,
była prezentacja przygotowana przez
członków 12. Leśnej Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze

Sławna, na której można było
zapoznać się z zasadami
bezpiecznego biwakowania,
udzielania pierwszej pomocy
i odpowiedniego przygotowania się do
wyruszenia na wakacyjną wędrówkę,
której nieodłącznie musi towarzyszyć
maskotka drużyny. Jednym z zadań
przedzlotowych było właśnie
własnoręczne wykonanie „kompana”
podróży, wizualnie nawiązującego do
specyfiki danej jednostki. Kolejnym
punktem programu zlotu była
wędrówka po Jarosławcu, czyli czas
do dyspozycji drużyn i chwila relaksu
przed „Marszem na stulecie” – jednego
z elementów propozycji programowej
sławieńskiego hufca przygotowanej
z okazji obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę

niepodległości i setnej rocznicy
powołania ZHP. XI Zlot Hufca ZHP
Sławno zakończono apelem
podsumowującym, na którym
drużynowym wręczono Listy
Gratulacyjne przyznane przez hm.
Elizę Gilewską – druhnę komendant
Chorągwi Zachodniopomorskiej
w Szczecinie.
Mamy nadzieję, że nasze Zuchy
i Harcerze będą zmotywowani do
działania w następnym roku szkolnym
a nazwa „Mistrzowska Drużyna”
zobowiązuje pozytywnie.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY
UDANYCH WAKACJI
Z harcerskimi pozdrowieniami
„Czuwaj” pwd. Małgorzata Banasiak
oraz dh.Agnieszka Dyrcz

Konkurs wiedzy o Gminie Postomino

Do jakiego pobrzeża należy
północna część Gminy Postomino? W
jakiej miejscowości znajduje się
Galeria Rybacka? Na te pytania i wiele
innych odpowiadali uczestnicy
IV GMINNEGO KONKURSU WIEDZY
O GMINIE POSTOMINO.
W dniu 29 maja b.r. już po raz
czwarty uczniowie szkół
podstawowych z terenu Gminy
Postomino walczyli o miano drużyny,
która może poszczycić się znakomitą
w i e d z ą n a t e m a t g m i n y,
funkcjonowania samorządu, historii
i geografii.
Do konkursu zgłosiły się
4 drużyny ze szkoły podstawowej w:
Postominie, Jarosławcu, Staniewicach
i Pieszczu. Uczestnicy musieli
odpowiedzieć na pytania zawarte

w teście, rozpoznać zabytki na
fotografiach a także ułożyć puzzle
przedstawiające naszą gminną
maskotkę.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Postominie,
której opiekunem była Pani Renata
Hazy. Miejsce drugie zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu,
której opiekunem była Pani Agnieszka
Rogulska oraz Pani Władysława
Dudzińska. Miejsce trzecie zajęła
drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Staniewicach, której opiekunem była
Pani Ania Mazurek. Zaś miejsce
czwarte przypadło w tym roku drużynie
z Pieszcza, której opiekunem była
Pani Anna Chabros.
Gratulacje laureatom konkursu
w imieniu Wójta Gminy Postomino

Pana Janusza Bojkowskiego złożyła
Pani Aleksandra Kurek.
W nagrodę, zwycięzcy otrzymali
– n a m i o t y, z e g a r k i s p o r t o w e ,
łyżworolki oraz głośniki
bezprzewodowe i pamiątkowe
dyplomy. Upominki otrzymały także
Panie przygotowujące dzieci do
konkursu.
Nagrody zostały ufundowane
przez Urząd Gminy Postomino za co
serdecznie dziękujemy. Uśmiechy na
twarzach dzieci wskazywały, że
upominki bardzo przypadły im do
gustu.
Anna Chabros

***
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Gramatyka bez granic

O tym, że gramatyka języka
polskiego jest naprawdę trudna
przekonali się gimnazjaliści z kilku
szkół naszej gminy. To oni, NIELICZNI,
wybrani przez swoich „Mistrzów”,
zasiedli w szkolnych ławach Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie, gdzie 23
maja 2018 roku odbył się kolejny już
konkurs pod nazwą „Gramatyka bez
granic”. Grono zmagających się
z trudnościami gramatycznymi
tworzyły w przeważającej części
dziewczęta. Jeden tylko młodzieniec
zdecydował się z nimi rywalizować.
I choć zabrakło naprawdę niewiele, to
ten dzień należał do „płci pięknej”.

A oto wyniki:
I miejsce- Kinga Kowalska
z Zespołu Szkół w Jarosławcu,
II miejsce- Tatiana Tarlach
z Zespołu Szkół w Jarosławcu,
III miejsce- Wiktoria
Czernikowska z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie.
Serdecznie dziękujemy także
uczennicom z Zespołu Szkół
w Pieszczu, pozostałym uczestnikom
oraz Opiekunom, którzy zachęcają
młodych ludzi do poznawania naszego
języka. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku dołączą do nas inni sympatycy
koniugacji, deklinacji i alternacji.

Wycieczka
z Pieszcza do Paprot

4 czerwca uczniowie klas II, IV, V
i VI szkoły podstawowej wyjechali do
Paprot, gospodarstwa
agroturystycznego. Paproty to
miejscowość zlokalizowana
w zacisznym zakątku gminy
Malechowo, w otoczeniu lasów
bogatych w runo z dala od zgiełku ulic
i smogu. Na naszych uczniów czekały:
gry i zabawy labiryntowe, rzucanie się

napełnionymi balonami z wodą, bańki
mydlane a na końcu pyszne kiełbaski
z grilla.
To był bardzo mile spędzony
czas, a nasi uczniowie zrozumieli jak
ważna jest współpraca w grupie i dobre
nastawienie do zabawy. Natomiast my
nauczyciele choć przez chwilę
poczuliśmy się jak dzieci.
Marzena Juszczyk
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Jak zawsze największe
zainteresowanie wzbudziły wozy
strażackie. Dzieci mogły je z bliska
oglądać oraz podziwiać wyposażenie,
jakim dysponują podczas swojej
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
Następnie dzieci zwiedziły stanowisko
kierowania, w którym odbierane są
zgłoszenia o pożarach lub
wypadkach. Wysłuchały prelekcji na
temat niebezpieczeństw i zagrożeń
pożarowych oraz jak zachować się
w czasie pożaru.
Uczniowie wykazali ogromne
zainteresowanie spotkaniem,
podczas którego nabyli cenną wiedzę,
która utrwalana będzie przy każdej
okazji.

Za miłe spotkanie dzieci
podziękowały własnoręcznie
wykonanymi kwiatami, życzyły
wytrwałości w codziennych
zmaganiach z przeciwieństwami losu.
Po wizycie w straży dzieci przyznały,
że ten zawód chociaż jest
niebezpieczny, to bardzo im się
podoba.
Ta wizyta z pewnością na długo
zostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy Panu Krzysztofowi
Dydyna pracownikowi Jednostki
Wojskowej Straży Pożarnej
w Darłowie za wspaniale przekazaną
wiedzę i pomoc w organizacji
wycieczki.

Wycieczka do parku Dinozaurów

Jedziemy na wycieczkę!
Nadszedł długo wyczekiwany
dzień… uczniowie Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu z oddziału
przedszkolnego grupa 0, klasa I i III
wybrały się na wspólną wycieczkę do
Parku Dinozaurów w Łebie. Pogoda
piękna, a my w wyśmienitych
humorach. Oglądaliśmy ogromne

dinozaury, mamuty, słonie, jaskinię,
w której żyli ludzie pierwotni. Wiele
radości sprawiła nam przejażdżka
pojazdami Flinstonów, jazda wodnymi
pojazdami, wodne zjeżdżalnie, a także
wioska Indiańska Dzieci były pełne
żywiołu i wigoru ciekawe
poznawanych rzeczy. Spacer po
uroczych terenach parku sprawił im

strona

szkolne

Wizyta w wojskowej straży pożarnej
w Darłowie

W dniu 24 maja 2018 roku
uczniowie klas I, II, III Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu wraz
z wychowawczyniami wybrały się na
wycieczkę do Jednostki Wojskowej
Straży Pożarnej w Darłowie, aby
poznać tajniki pracy strażaków.
W trakcie spotkania strażacy
zaznajomili dzieci z ciekawostkami
związanymi z ich pracą zawodową,
p r z e s t r z e g a n i e m z a k a z ó w,
zachowaniem bezpieczeństwa
w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku.
Dzieci dowiedziały się, w jakich
okolicznościach można wzywać straż
pożarną, że strażacy nie tylko gaszą
pożary, ale również są wzywani do
różnych wypadków- nie tylko
samochodowych.
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wiele radości. Oprócz przepięknej
przyrody i niesamowitych przestrzeni,
mogły podziwiać największe
i najbardziej znane gatunki
prehistorycznych gadów.
Wszyscy wrócili zmęczeni, ale
zadowoleni, pełni wrażeń i przemiłych
wspomnień.

***

Wieœci

szkolne

Odwiedziny

Dnia 4.06.2018r. Bibliotekę
Publiczną w Postominie odwiedziły
dzieci z Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie wraz z wychowawczynią
panią Barbarą Kwiatek. Zapoznano
uczniów z zasadami korzystania ze
zbiorów biblioteki, i jej specyfiką. Dzieci
dowiedziały się jak założyć kartę
elektroniczną i stać się czytelnikiem.

Na zajęciach przedstawiono różne
formy oraz wydawnictwa książek
zaczynając od tych tradycyjnych po
audiobooki i picturebooki. Celem
naszych spotkań z dziećmi jest
rozbudzenie pasji czytania,
zaszczepienie miłości do książek oraz
zachęcanie do korzystania z biblioteki.

Program "Aktywna tablica"
Gmina Postomino uzyskała
dofinansowanie z przeznaczeniem na
realizację Rządowego Programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica”. Łączna kwota
zadania przewidzianego do realizacji
w roku 2018 wyniesie 70.000,00 zł,
z czego 56.000,00 zł stanowi dotacja,
a pozostałe 14.000,00 zł to wkład
własny gminy. Wsparciem zostaną
objęte szkoły podstawowe
w Jarosławcu, Pieszczu, Postominie
i Staniewicach.
W ramach Programu do wyżej
wymienionych szkół zastaną
zakupione nowoczesne pomoce
dydaktyczne przystosowane do
realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK):
tablice interaktywne, projektory oraz
monitory dotykowe, według
zapotrzebowania poszczególnych
szkół.
Zakup nowoczesnych pomocy
dydaktycznych ma umożliwić
nauczycielom prowadzenie
innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem
programów interaktywnych, gier
i materiałów multimedialnych. Nowe
pomoce mają pomóc nauczycielom
prowadzić dynamiczną lekcję, gdzie
oprócz podstawowych informacji
nauczyciel będzie mógł w szybki
sposób włączyć odpowiedni do tematu
lekcji film czy zdjęcia. Następnie
będzie mógł dobrać odpowiedni
zestaw ćwiczeń interaktywnych
utrwalających lub sprawdzających
przerobiony materiał. Wykorzystanie
multimediów ma sprawić, że uczniowie
będą bardziej angażować się
w przebieg lekcji. Chodzi o to by zajęcia
odbywały się w środowisku
„naturalnym” i atrakcyjnym dla
dzisiejszych uczniów – czyli
komputerowym. Poprzez stosowanie
nowoczesnych pomocy
multimedialnych chcemy uzyskać
korzystne zmiany sposobu nauczania

i uczenia się: zwiększenie
zaangażowania uczniów, zapewnienie
dużo większej różnorodności
materiałów wykorzystywanych
podczas lekcji, łatwy dostęp do
różnych programów i bieżących
informacji znajdujących się na dysku
komputera i w internecie, możliwość
wykorzystywania obrazów
graficznych, zdjęć i filmów dla
wzmocnienia percepcji wzrokowej lub
do zilustrowania trudnych zjawisk
fizycznych czy przyrodniczych, których
nie można pokazać uczniom w inny
sposób, a które pozwalają łatwiej
zrozumieć te zjawiska.
Multimedia mają stanowić pomoc
w realizowaniu nowych podstaw
programowych w sposób pobudzający
kreatywne i logiczne myślenie młodych
ludzi. Mają uatrakcyjnić proces uczenia
się i uczynić go bardziej skutecznym.
Zgodnie z założeniami projektu szkoły
zobowiązane będą do podjęcia
szeregu działań dotyczących
wdrożenia stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania, polegających
m.in. na: udziale w konferencjach
i szkoleniach z zakresu stosowania TIK
w nauczaniu oraz wykorzystaniu tych
technologii na zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w każdym oddziale
szkoły uczestniczącej w Programie.
Dodatkowym aspektem udziału
w Programie będzie zatem rozwój
nauczycieli, którzy zmienią sposób
prowadzenia lekcji i nauczą się
wykorzystywać najnowsze
technologie.
Udział w Programie stanowić ma
dobry początek w dalszym rozwijaniu
szkolnej infrastruktury w zakresie
technologii informacyjnokomunikacyjnych naszych szkół.
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Kalendarz imprez

LATO 2018

20 lipca 2018
godz. 20:00

MIĘDZYNARODOWY

BIEG PO PLAŻY

MESAJAH

Rajd rowerowy

Bilet
10 zł*
Jarosławiec
Letnia scena
ul. Bałtycka/Dorszowa

GALA DISCO POLO
Budowanie zamków

MESAJAH
Gmina

Postomino

KINO
na
leżakach

Szczegóły na plakatach i stronach www
GŁÓWNY ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
76-113 Postomino 97
CENTRUM
tel./fax: (59) 810 93 73
KULTURY I SPORTU e-mail: ckis@postomino.pl
W POSTOMINIE
www.ckis.postomino.pl

POLECA:

* - cena biletu w wysokości 10 zł obowiązuje do 19 lipca 2018 r. Bilet grupowy (min. 15 osób) - 5 zł za osobę. Bilety są dostępne
w Punkcie Informacji Turystycznej w Jarosławcu lub w Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

jaroslawiec24.pl

GALA

discopolo
discopolo
After Party

Power Play

JAROSŁAWIEC
3 sierpnia 2018
Letnia scena
ul. Bałtycka/Dorszowa

Shantel

Dejw

Bilet
20 zł*

startujemy
o 19:00

Power boy

Loverboy

* - cena biletu w wysokości 20 zł obowiązuje do 2 sierpnia 2018 r. Bilet grupowy (min. 15 osób) - 10 zł za osobę. Bilety są dostępne
w Punkcie Informacji Turystycznej w Jarosławcu lub w Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

Gmina

Postomino

KINO NA LEŻAKACH

ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo zmiany terminu imprez

Jarosławiec
22 lipca 2018

Utworzono w dniu 13.05.2018 r. na podstawie kalendarza imprez i wydarzeń na 2018 rok zamieszczony na stronie CKiS Postomino.

Ras Luta
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Inwestycje realizowane na terenie gminy

Przebudowa drogi powiatowej Pałowo - Pałówko

Budynek sali gimnastycznej w Jarosławcu

Budowa ścieżki rowerowej R10 - fragment w m. Korlino

Budowa ścieżki rowerowej R10 - fragment od pasa startowego w stronę Wicia

Podziękowania
Szanowni Państwo,
Wszyst k i m o s o b o m
zaangażowanym w pomoc podczas
gaszenia pożaru, jaki wybuchł na
t e re n i e n a s ze j s z ko ł y, s k ł a d a m
serdeczne podziękowania.
Szczególne słowa uznania kieruję
do strażaków, których zaangażowanie
w gaszeniu pożaru budzi podziw
i s za c u n e k . J u ż s a m a o b e c n o ś ć
strażaków sprawiła, że poczuliśmy się
spokojniejsi i bezpieczni.
Dziękuję władzom gminy, a także sponsorom, którzy szybko
zareagowali na prośbę o pomoc i zorganizowali catering: dowieźli posiłek
i napoje dla strażaków.
Z całego serca pragnę podziękować za bezinteresowną pomoc
w tych trudnych chwilach rodzicom, nauczycielom, pracownikom,
uczniom oraz wszystkim pozostałym osobom. Dziękuję Paniom, które
były ze mną do świtu, Ojcu Rafałowi za obecność, za wsparcie duchowe.
Za wszystko, co Państwo zrobili dla szkoły, jeszcze raz dziękuję.
Życzę aby dobro, którym nas obdarzyliście wróciło do Was ze
zdwojoną siłą.
Z wyrazami szacunku
Elżbieta Safaryn
Dyrektor SP w Jarosławcu

Harmonogram zajęć popołudniowych
Harmonogram zajęć organizowanych na terenie gminy Postomino przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie
na wakacje 2018. Więcej informacji udziela CKiS: 59-810-93-73 lub ckis@postomino.pl

Warsztaty z książką obrazkową
Dnia 11.06.2018r. w Bibliotece
Publicznej w Postominie odbyły się
ciekawe warsztaty z książką
obrazkową – picturebook dla
przedszkolaków. Zajęcia prowadziła
Małgorzata Narożna- księgarka,
właścicielka Kluboksięgarni FIKa ze
Szczecina, absolwentka Polskiej
Akademii Księgarstwa, pasjonatka
książek dla dzieci. Picturebooki, czyli
książki w których główną rolę pełnią

ilustracje, są niezwykle ważne
w rozwoju dzieci, ponieważ skupiają
uwagę werbalną, wizualną i są
znakomitym pretekstem do rozmów
z dzieckiem na różne tematy. Rozwijają
kreatywność, wyobraźnię i zachęcają
dzieci do kontaktu z literaturą.
Warsztaty odbyły się w ramach
realizacji projektu Zaproś do Czytlandii,
czyli jak upowszechniać literaturę
dziecięcą i młodzieżową w ramach

Przebudowa drogi gminnej w Postominie

programu Partnerstwo dla książki,
dofinansowanego ze środków Instytutu
Książki oraz ze środków finansowych
otrzymanych z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego dla Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie.
W warsztatach uczestniczyła Monika
Kwaśniak – kierownik Działu
Instrukcyjno-Metodycznego
z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
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Aktywna „BRYZA” Postomino

Sezon biegowy w pełni.
Zawodnicy klubu biegacza BRYZA
Postomino również nie próżnują.
W niedzielę 10 czerwca grupa
4 zawodników z Wójtem Januszem
Bojkowskim na czele walczyła
w upalnym Półmaratonie Słowaka
w Grodzisku Wielkopolskim. W tych
warunkach wyniki Naszych
reprezentantów można uznać za
bardzo dobre:
Wyniki Półmaraton - Grodzisk
Wielkopolski
ź Grzegorz Prędki - Bryza

Postomino- 1 godz. 31 min. 15 sek
- 143 miejsce;
ź Maciej Januszewski - Bryza
Postomino - 1 godz. 38 min.
49 sek. - 375 miejsce;
ź Artur Struś - Bryza Postomino 1 godz. 51 min. 7 sek. - 947
miejsce;
ź Janusz Bojkowski - Bryza
Postomino -2 godz. 2 min. 7 sek. 1571 miejsce;
Dzień przed, bliżej, bo w Dolinie
Charlotty dwóch „Bryzowiczów"
wystartowało w ekstremalnym biegu

z przeszkodami „Mud-Max".
Wystartowały 423 osoby. Nasi
reprezentanci uzyskali świetne wyniki
zdobywając kolejno 21 miejsce
Łukasz Wielgat i 118 Dawid Ciesielski.
W sobotę 16 czerwca świetny
wynik uzyskała tym razem
reprezentantka klubu Katarzyna
Kulczyk, która w V Biegu Politechniki
na dystansie 5 km w Koszalinie zajęła
I miejsce w swojej kategorii wiekowej
uzyskując czas 18:51 min. W tym
samym biegu, lecz na dystansie 10 km
z czasem 50:03 bieg ukończyła Beata
Wachholz, również reprezentantka
klubu Bryza.
Żeby tego było mało w dniu
16.09.2018 r. Tomasz Szopiński
i Łukasz Wielgat uczestniczyli
w I Bałtyckiej Sztafecie „Marynarki
Wojennej" z Krynicy Morskiej do
Świnoujścia. Trasa była podzielona na
15 etapów. Nasi reprezentanci
pobiegli na odcinku UstkaJarosławiec. Tomasz Szopiński
zwyciężył, natomiast Łukasz Wielgat
zajął 7 miejsce.
To zapewne nie wszystkie starty
reprezentantów BRYZY w czerwcu.
Gratuluję wszystkim uzyskanych
wyników i życzę powodzenia na
kolejnych!
A.Pawłowski

Łącko najlepsze w Piłkę Nożną!
Na boisku „Orlik"
w Jarosławcu 17 czerwca 2018 r.
rozegrany został finałowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Postomino w ramach XXI
Współzawodnictwa SportowoRekreacyjnego Sołectw Gminy
Postomino. Do finału
zakwalifikowało się sześć drużyn,
które podzielono na dwie grupy
według klucza A1, B2, C1 – grupa
pierwsza, A2, B1, C2 – grupa druga a zatem powstały:
GRUPA B: Pieszcz, Postomino,
Rusinowo
Rozgrywki grupowe:
ź Łącko – Jarosławiec 2:2
ź Pieszcz – Rusinowo 4:0
ź Pieńkowo – Jarosławiec 4:0
ź Postomino – Rusinowo 5:0
ź Łącko – Pieńkowo 2:1
ź Pieszcz – Postomino 0:3
Mecz o V-VI miejsce:
ź Jarosławiec – Rusinowo 5:1
Półfinały:
ź Łącko – Pieszcz 2:1
ź Pieńkowo – Postomino 0:3
Mecz o III – IV miejsce:
ź Pieszcz – Pieńkowo 1:2
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Mecz finałowy:
Łącko – Postomino 0:0 / karne 3:2
Ostateczna kolejność sołectw
XXI Współzawodnictwa turnieju piłki
nożnej prezentuje się następująco:
1. Łącko
2. Postomino
3. Pieńkowo
4. Pieszcz
5. Jarosławiec
6. Rusinowo
7. Nacmierz
8. Staniewice
9. Królewo
10. Karsino
11. Chudaczewo
12. Wszedzień
13. Wilkowice
Drużyny zajmujące cztery
pierwsze miejsca otrzymały puchary
ź

Wójta Gminy Postomino, które
wręczył Dyrektor Centrum Kultury i
Sportu w Postominie – Marek
Leśniewski. Najstarszym
zawodnikiem turnieju był Jerzy
Kafar z Jarosławca, bramkarzem Piotr Piołunkowski z drużyny
z Postomina. Królem strzelców
został Arkadiusz Ciesielski
z Postomina z wynikiem 7 bramek.
Natomiast w rozegranym konkursie
żonglerki zwyciężył Krzysztof
Ludwicki z Pieńkowa, który pobił aż
139 razy, na drugim miejscu znalazł
się Damian Potocki z Łącka podbijając
100 razy , a na trzecim Marcin
Winiarski z Łącka podbijając piłkę 35
razy.
Po 4 konkurencjach
w Klasyfikacji Generalnej
Współzawodnictwa Sołectw 2018 ze
sporą przewagą prowadzi sołectwo
PIESZCZ (54 PKT), przed drugim
Nacmierzem (44 PKT) i trzecim
Postominem (42 PKT). Kolejna
sołecka rywalizacja dopiero po
wakacjach - 9 września 2018 r. przekładaniec lekkoatletyczny.
ZAPRASZAMY!

Podziękowania
Trudno wyrazić słowami, jak bardzo jesteśmy wdzięczni tak wielu ludziom za
wsparcie w szukaniu źródeł pomocy dla naszego syna Dominika Bukowskiego. Jesteśmy
wzruszeni i wdzięczni za zaangażowanie, za pomoc, za dobre słowa, za uścisk dłoni, za to,
że byliście Państwo z nami.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy pomagali nam w różnych formach, nawet
mały dar był wielki – bo z serca. Nie znamy wszystkich więc krzywdą byłoby kogoś
niechcący pominąć. KAŻDEMU z OSOBNA i WSZYSTKIM Państwu RAZEM mówimy
Dziękujemy.
Dominik jest obecnie na terapii w Warszawie, zbiera siły do walki z chorobą.
Jesteśmy z Nim.
Helena i Stanisław Bukowscy

Ogólnopolski Finał
Czwartków
Lekkoatletycznych

w dniach 15-17 czerwca br. grupa
czterech zawodników Postomińskich
Czwartków Lekkoatletycznych pod
opieką Adriana Pawłowskiego
(koordynatora) oraz Artura Strusia
(trenera) wyjechała do Łodzi walczyć
o jak najwyższe lokaty
w Ogólnopolskim Finale Czwartków
Lekkoatletycznych. Medali nie udało
się wywalczyć jednak było bardzo
blisko. Poniżej przedstawiamy
szczegółowe wyniki Naszych
reprezentantów:

NIKOLA DZIWISZ - RZUT
PIŁECZKĄ PALANTOWĄ - 49 M.
(6 MIEJSCE)
ź ALEKSANDRA CIECHANOWSKA
- SKOK W DAL - 4,53 M.
(16 MIEJSCE)
ź EMIL LAWRYNOWICZ - BIEG NA
DYSTANSIE 1000m -3:29:61
(16 MIEJSCE)
ź VIKTORIA KOWAL - BIEG NA
DYSTANSIE 600m - 2:10:63
(56 MIEJSCE)
ź

Inicjatywy lokalne
wystartowały
Do 13 lipca 2018 roku do godz.
15.30 można zgłaszać wnioski
o realizację zadań publicznych
w formie inicjatywy lokalnej.
Mieszkańcy Gminy Postomino mogą
w ten sposób zrealizować różne
pomysły na rzecz lokalnej
społeczności czy swojej miejscowości.
Należy tylko pamiętać, że obszar
zgłoszonych inicjatyw musi mieścić się
w następującym zakresie wskazanym
ustawowo:
- działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, obejmująca
w szczególności budowę, rozbudowę
lub remonty dróg, kanalizacji, sieci
wodociągowej stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego,
a także budynków oraz obiektów małej
architektury,
ź działalność charytatywna,
ź p o d t r z y m y w a n i e
i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 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 promocja i organizacja
wolontariatu.
ź nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie,
ź wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej,
ź turystyka i krajoznawstwo,
ź ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego,
ź porządek i bezpieczeństwo
publiczne,
ź rewitalizacja.
Szczegóły dostępne na stronie
internetowej Gminy Postomino
www.postomino.pl oraz w dziale
promocji urzędu gminy.
Zapraszamy do podejmowania
inicjatyw.

Harmonogram wypłat
Świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego
i świadczenia wychowawczego 500+
w Banku Spółdzielczym w Postominie
na 2018 r.
23-25 lipiec 2018 r.
20-22 sierpień 2018 r.
19-21 wrzesień 2018 r.

22-24 październik 2018 r.
20-22 listopad 2018 r.
17-19 grudzień 2018 r.
Kierownik GOPS
Krystyna Ślebioda
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Medale dla mieszkańców Susza 2018 r.
Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków
o oszacowanie szkód

W dniu 29 maja 2018 roku Wójt
Gminy Postomino Janusz Bojkowski
uhonorował medalami za „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
małżonków Kazimierę i Stanisława Bąk
z Pałówka. Medale zostały przyznane
przez Prezydenta RP. W czasie trwania
swojego małżeństwa Państwo Bąk

dochowali się dwoje dzieci (syn i córka)
czworo wnuków i jednego prawnika.
Państwo Bąk całe swoje życie związali
z gminą Postomino. Oboje urodzili się
na terenie gminy i mieszkają tu do dziś.
Jubilatom życzymy zdrowia oraz
samych słonecznych dni na dalsze lata
wspólnego życia.

Dzień rodziny w Łącku

W związku z panującą dotkliwą
suszą mającą wpływ na plony
w gospodarstwach rolnych na terenie
naszej gminy, Wójt Gminy Postomino
wystąpił do
Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie komisji ds.
szacowania strat spowodowanych
przez suszę.
I n f o r m u j e m y, ż e i s t n i e j e
możliwość składania wniosków przez
rolników o wyszacowanie strat
spowodowanych przez długotrwałą
suszę w uprawach rolnych.
Druki wniosków są do pobrania
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Gminy Postomino oraz na stronie BIP
G m i n y P o s t o m i n o :
www.postomino.bip.net.pl/?c=475
w zakładce szkody w uprawach.
Ważne:
1. Kopia wniosku o dopłaty
bezpośrednie, złożonym w ARIMR na
20118 rok stanowi integralną część
wniosku rolnika do gminy.

2. Rolnicy, którzy złożą wnioski
niekompletne, tj. bez załączonej przez
rolnika kopii wniosku o dopłaty
bezpośrednie, będą wzywani do
uzupełnienia braków formalnych
wniosku.
Dodatkowe informacje dot.
szacowania zakresu i wysokości
szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej
na terenie województwa
zachodniopomorskiego, w którym
wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę grad, deszcz nawalny, ujemne
skutki przezimowania, przymrozki

wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsuniecie się ziemi lub lawinę
znajdują się na stronie internetowej
Zachodniopomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach: http://www.zodr.pl
/strona_glowna.html, w zakładce
klęski żywiołowe.
Komisja ds. szacowania strat
spowodowanych przez suszę
rozpocznie prace po jej formalnym
powołaniu przez Wojewodę
zachodniopomorskiego.

Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”

W dniu 02 czerwca 2018 r.
w Łącku odbył się dzień poświęcony
rodzinie. Zaczęło się od spotkania
rodziców z najmłodszymi pociechami
w sali wiejskiej i przyległym do niej
placu. Organizatorzy wraz z rodzicami
zafundowali dzieciom
najprzeróżniejsze gry i zabawy, które
pozwoliły na wspólne spędzenie czasu
nie tylko rodziców z dziećmi ale
również mieszkańców. Przy dobrej
zabawie i kiełbaskach z grilla czas
upływał niezmiernie szybko, aż żal było

się rozstawać. Wieczorem dorośli
i młodzież spotkali się w Sali wiejskiej,
gdzie spędzili miło czas przy kawie,
degustacji swoich wypieków
i przepysznych potraw. Biesiada przy
muzyce trwała do rana.
Organizatorzy pragną
podziękować Panu Emilowi
Gawlikowskiemu, Zbigniewowi
Kaczmarkowi i Urzędowi Gminy
Postomino, który zawsze jest otwarty
na integrację społeczeństwa.
Dziękujemy.

Informacja GOPS
01 lipca funkcjonuje gabinet neurologopedyczny. W tej sprawie osoby
zainteresowane winny zgłosić się do GOPS w Postominie.

17 czerwca w niedzielne
popołudnie grupa ok. 30 cyklistów
i pasjonatów książek wybrała się na
rajd rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz”. Trasa liczyła ok. 10 km.
Wyruszyliśmy z Pieńkowa i polną
drogą udaliśmy się w stronę
Pieńkówka nad rzekę. Tam chwila
odpoczynku, rozkoszowanie się
pięknem natury i słodka
niespodzianka dla dzieci od Pana
Macieja zmotywowała, żeby ruszyć
dalej – do Postomina. Pogoda była
wspaniała, a atmosfera jeszcze
lepsza.
W Postominie dla uczestników
przygotowano ognisko z kiełbaskami,
lody, konkursy z nagrodami, akcję
bookcrossing. Dla najmłodszych odbył

się konkurs plastyczny :”Odjazdowy
Bibliotekarz w barwach narodowych”
–oraz gra „Dopasuj i połącz w pary”,
podczas której, dzieci mogły wykazać
się znajomością literatury dziecięcej.
Dla nieco starszych
przygotowano zabawy literackie
polegające na dopasowaniu autora
książki do tytułu. Obie drużyny
poradziły sobie znakomicie. Jednak
najwięcej emocji - tych pozytywnych
przyniosła zabawa kalambury, która
stała się naszą nieodłączną zabawą
podczas wszystkich rajdów
”Odjazdowy bibliotekarz”. Najlepsi
zostali nagrodzeni.
Organizatorami rajdu byli:
Biblioteka Publiczna w Postominie,
którą reprezentowała Renata Zielonka

oraz Centrum Kultury i Sportu w
Postominie, który reprezentowała
Maria Lech Szajner.
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja,
w której bibliotekarze, czytelnicy
i miłośnicy książek oraz rowerów,
przejeżdżając okolicę, mogą
przyjemnie i aktywnie spędzić
popołudnie w gronie osób
o podobnych pasjach. Nasz piąty rajd
„Odjazdowy Bibliotekarz '' w pełni
zrealizowany, było miło, przyjemnie,
aktywnie, w gronie wspaniałych ludzi i
już dziś zapraszamy pasjonatów
książek i rowerów za rok.
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GOPS informuje
o wnioskach
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie informuje, że
wnioski o ustalenie prawa do:
ź świadczeń rodzinnych
i specjalnego zasiłku
opiekuńczego - będą wydawane
i przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r.
ź świadczenia wychowawczego „500+”- będą wydawane i przyjmowane
od 1 sierpnia 2018 r.
ź funduszu alimentacyjnego - będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia
2018 r.,
ź dobry start „300” - będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r.
Jednocześnie informuję, że elektroniczne przyjmowanie wniosków
o rozpocznie się już od 1 lipca 2018 r.

Nosalin pięknieje

Brak deszczu nie przeszkadza
mieszkańcom Nosalina w upiększaniu
swojej miejscowości. Rozpoczęły się
prace na placu rekreacyjnosportowym. Mieszkańcy obsadzili 30
drewnianych skrzynek kwiatami
otrzymanymi od Urzędu Gminy.
Z pozostałych „rabatek” powstał
przepiękny klomb. Odnowiono również
elementy małej infrastruktury poprzez
odmalowanie ich impregnatem, który
zakupiony został przez Centrum
Kultury i Sportu w Postominie.
Wykoszono również cały teren,
a o podlewanie kwiatów i drzewek
dbają sąsiedzi. W najbliższym czasie
planowane są prace na terenie przy
świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy sami
odświeżą elewację budynku,
a w ramach otrzymanych nagród
zakupione zostaną ławki, kosze,
stojaki na rowery jak również kolejne
g a z o n y. D z i ę k i o t r z y m a n i u
dofinansowania w wojewódzkim
programie „GRANTY SOŁECKIE”
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(10.000 zł) zakupiona zostanie wiata
rekreacyjna, którą własnoręcznie
postawią mieszkańcy tuż przy świetlicy
wiejskiej. Jesteśmy w trakcie pisania
wniosku w ramach Gminnego Projektu
„Inicjatywa lokalna”, za który składamy
wielkie podziękowania władzom gminy.
Tego typu fundusze są bardzo
potrzebne, a my z nich z pewnością
skorzystamy.
Jako sołtys jestem niezmiernie
dumny ze swoich mieszkańców.
Poprzez powyższe działania dają
przykład innym jak dbać o miejsca,
w których oni „kiedyś”, a ich dzieci
i w wnukowie „dziś” spędzają wolny
czas. Spotkania te to również świetna
okazja do integracji, która scala ludzi,
co widoczne było na ubiegłorocznych
dożynkach gminnych w Nosalinie.
Jeszcze raz WAM wszystkim dziękuję.
Trzymajcie tak dalej!!!
Adrian Pawłowski

„Ja w Internecie”
– bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gmin
Gminy mogą ubiegać się nawet
o 150 tysięcy złotych grantu na
realizację „Ja w Internecie” - programu
bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców
gmin. Nabór wniosków trwa do 20 lipca
2018 roku.
W programie nie jest wymagany
wkład własny, a jeśli gmina nie
dysponuje wystarczającą liczbą
komputerów do przeprowadzenia
szkoleń, może wystąpić
o sfinansowanie ich zakupu. Po
zakończeniu programu komputery
zostają w gminie, będzie można je
przekazać do szkoły lub centrum
kształcenia nauczycieli na terenie
gminy.
Program „Ja w Internecie”,
którego operatorem, w imieniu
Ministerstwa Cyfryzacji, jest Fundacja
Legalna Kultura, służy zwiększeniu
umiejętności internetowych
mieszkańców, bezpieczeństwa
w Internecie i ich pozycji na rynku
pracy.
Gminy mogą składać wnioski
samodzielnie lub w partnerstwie
z organizacją pozarządową. Uzyskać
można grant w wysokości od 15 000
do 150 000 złotych.
Program jest finansowany
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”.
Pomoc Legalnej Kultury
Legalna Kultura zapewnia
wsparcie dydaktyczne i organizacyjne
na każdym etapie projektu. Wybrane
gminy mogą również wziąć udział
w projektach kulturalnych
i edukacyjnych Legalnej Kultury, jak

Tworzenie własnej strony internetowej
(bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Zanim rozpoczną się szkolenia
dla mieszkańców, Fundacja Legalna
Kultura przeszkoli lokalnych
instruktorów (osoby
z doświadczeniem dydaktycznym).
Dzięki temu gmina stworzy
lokalną kadrę instruktorską, która po
zdobyciu nowych kompetencji będzie
mogła prowadzić szkolenia również
po zakończeniu projektu.
„Otwarte Drzwi do Kultury” (warsztaty
edukacyjne dla uczniów i nauczycieli
w małych miejscowościach) i „Kultura
na Widoku” (projekt udostępniający
bogate zasoby kultury w sieci).
Dlaczego warto?
Dzięki programowi „Ja
w Internecie” gmina wprowadzi część
mieszkańców w świat Internetu,
pokaże jak funkcjonują social media,
jak załatwiać codzienne sprawy w sieci
i kontaktować się za pomocą
Internetu. Dla bardziej
zaawansowanych cenne będą
umiejętności tworzenia stron
internetowych, wykorzystywania
Internetu we własnym biznesie czy
wiedza pozwalająca chronić dzieci
przed niepożądanymi treściami.
Celem programu jest również
zwiększenie dostępu mieszkańców do
k u l t u r y, e d u k a c j i i i n f o r m a c j i
z legalnych źródeł. Tematy szkoleń są
dopasowane do potrzeb
mieszkańców. Gminy mogą wybrać
trzy spośród siedmiu obszarów
tematycznych: Rodzic w Internecie,
Mój biznes w sieci, Moje finanse
i transakcje w sieci, Działanie
w sieciach społecznościowych,

Wiosna w PAL
Ciepła i słoneczna aura
sprzyjała działaniom na świeżym
powietrzu. Uczestnicy Programu
Aktywności Lokalnej w Pałowie
w ramach grupy samopomocowej
postanowili uporządkować teren
wokół świetlicy wiejskiej. Pozbierano
śmieci, wyczyszczono piaskownicę,
uzupełniono w niej piasek. Skalniak
przed świetlicą zyskał nowy wygląd,
został wyplewiony.
Przez cały miesiąc odbywały się
zajęcia z rękodzieła, gdzie uczestnicy
mogli zapoznać się z różnymi
technikami artystycznymi. Na
warsztatach kształtowania
kompetencji można było poznać swoje
mocne i słabe strony. W ramach
projektu do dyspozycji uczestników
pozostawał psycholog.
Przez cały czas trwania projektu
jest prowadzona aktywizacja
społeczno - zawodowa. Odbywały się
również zajęcia ruchowe i taneczne.
Cały czas trwają przygotowania
do Festynu Integracyjnego w Pałówku,
który jest organizowany przez
uczestników projektu „Zróbmy to
razem”.
Festyn odbędzie się 30 czerwca
o godzinie 14.00. Wszystkich
serdecznie zapraszamy!

Ja w Internecie, czyli kto?
Wnioski o finansowanie szkoleń
w ramach „Ja w Internecie” mogą
składać wszystkie gminy (niezależnie
od wielkości) z województw śląskiego,
opolskiego, pomorskiego, warmińskomazurskiego, podlaskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W szkoleniach
organizowanych w gminach mogą
uczestniczyć dorośli mieszkańcy
gminy, którzy ukończyli 25 lat.
Program jest otwarty dla osób
niepełnosprawnych, wykluczonych
elektronicznie, bezrobotnych).
Szkolenia dostosowane będą do
stopnia wiedzy uczestników.
Jak zgłosić gminę?
Zgłoszenie do programu i jego
realizacja są niezwykle proste.
Wnioskodawcy przesyłają wnioski
grantowe do Fundacji Legalna Kultura.
Wszystkie niezbędne dokumenty
i szczegółowe informacje o projekcie
są dostępne na stronie
www.jawinternecie.edu.pl

15

Miesięcznik Gminy Postomino

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

lipiec 2018

strona

Kochamy stare traktory
Miłość do traktorów zaczęła się,
kiedy mój mąż Piotr Miszczak był
jeszcze dzieckiem, a jego dziadek
Ta d e u s z S z w i e c b y ł d u m n y m
właścicielem traktora Dzik 21-4K oraz
RS-09. Marzeniem Piotra było, by
w przyszłości mieć właśnie takiego
Dzika jak dziadek.
Pewnego dnia marzenie się
spełniło kupił Dzika 21-4K i tak zaczęła
się nasza przygoda z traktorami.
Podczas remontu swojego
wymarzonego traktorka korzystał
z porad na forach internetowych, dzięki
temu został zaproszony w roku 2006 na
Festiwal Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych im. Jerzego Samelczaka
w Wilkowicach gmina Lipno koło
Leszna, gdzie zapisaliśmy się do Klubu
Traktor i Maszyna.
Dzik miał być jedynym traktorem
zakupionym przez męża, ale po
Festiwalu złapał bakcyla i kupił Zetora
25A z 1961 r., który był w opłakanym
stanie.

Ze względu na ograniczone
możliwości dostępności części, remont
trwał dwa lata. W tym czasie udało się
mężowi zarazić mnie miłością do tych
pięknych starych maszyn z duszą. Za
niedługo trafiła się okazja kupić
kombajn Claas Columbus
z workownicą i presą z 1959 roku. A
dalej to już poleciało...Kupiliśmy
Ursusa 4011 z 1969 roku. Później
kupiliśmy jeszcze rzadki model Deutz
30D z 1958 roku, którego remont
powinien skończyć się jeszcze przed
tegorocznym Festiwalem
w Wilkowicach gmina Lipno. Od pięciu
lat odbywają się Nadmorskie Zloty
Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych w Łazach, w których
również bierzemy udział.
Tegoroczny zlot w Łazach, który
odbył się w dniach 14-17.06.2018 r., był
dla nas wyjątkowy, bo oprócz mnie
i mojego męża wzięli w nim udział, mój
brat z żoną, Tomasz i Agnieszka
Wiśniewscy ze Staniewic, których

zaraziliśmy pasją do starych traktorów.
Są już w posiadaniu rzadkiego modelu
Fergusona 35 z 1955 roku
napędzanego silnikiem benzynowym.
Tegoroczny zlot obfitował w wiele
atrakcji i konkursów. W tym roku jako
jedyna kobieta pojechałam do Łaz na
kołach oraz otrzymałam nagrodę za
najładniejszy traktor na zlocie Zetor

25A, natomiast mój brat zdobył
nagrodę za wyścig.
Wraz z moją bratową Agnieszką
udzieliłyśmy wywiadu dla TVP3
Szczecin, którego emisja odbyła się
w Kronice w dniu 17.06.2018 r. o godz.
11.30.
Cztery lata temu Dożynki Gminy
Postomino odbyły się w Staniewicach,
g d z i e m i e s z k a m y. P a n i s o ł t y s
Bronisława Siwiuk poprosiła nas
o wystawienie traktorów i kombajnu na
dożynkach. Maszyny cieszyły się
dużym powodzeniem. W ubiegłym roku
na dożynkach w Nosalinie również
przyciągały wzrok gości
odwiedzających dożynki. Także
w ubiegłym roku zostaliśmy zaproszeni
do udziału w dożynkach przez sołtysa
Boleszewa gmina Sławno, oczywiście
nie odmówiliśmy.
Dwa lata temu zostaliśmy
zaproszeni do uczestnictwa w zlocie
w Niemczech, gdzie mój mąż udał się

na kołach Zetorem 25A.
W tym roku otrzymaliśmy
zaproszenie od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie do
wystawienia traktorów na
R e g i o n a l n y c h i To w a r z y s k i c h
Zawodach w skokach przez
przeszkode w Białym Borze, które
odbyły się 21.04.2018 r.
Niestety ze względu na
ograniczone możliwości transportowe
wystawiliśmy tylko jeden traktor Zetora
25A.
Już teraz przygotowujemy się do
XVII Ogólnopolskiego Festiwalu
Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych im. Jerzego Samelczaka
w Wilkowicach gmina Lipno, który
odbędzie się 18-19.08.2018 r.
Wszystkich serdecznie
zapraszamy.
Izabela Miszczak

zakończenie odbyło się wspólne
przypomnienie zasad trzeźwego
myślenia w różnych sytuacjach
wakacyjnych, a zebrani obiecali je
przestrzegać, by znów radośnie
pożegnać lato.

Wszystkie zabawy, konkursy
i animacje przygotowały i prowadziły
wychowawczynie ze Świetlicy Teresa
Rysztak i Edyta Dubert przy współpracy
z paniami: Karoliną Dudek i Moniką
Hutman, a nagrody i poczęstunek

przygotowany został z budżetu
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
(ryt.)

Radosne powitanie lata
Sołtys, Rada Sołecka ze
Staniewic we współpracy ze Świetlicą
Środowiskową „Razem lepiej”
zorganizowały festyn pokoleniowy
w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy
umysł.
Śmiechu było co niemiara,
ponieważ konkurencje festynowe były
radosne i każdy mógł wziąć udział.
Oczywiście wzorem umiejętności
sportowych wykazała się sołtys –
Bronisława Siwiuk – która nie tylko
poddała się kąpieli z balonów wodnych,
ale także brała udział w wielu
śmiesznych wyścigach.
Sobotnie popołudnie to dobra
pora, by wspólnie z mamą, tatą czy
dziadkami przyjść na plac zabaw,
porozmawiać, pożartować i… poczuć
w s o b i e d z i e c k o . Ta k b y ł o

w Staniewicach. Dzieci tworzyły portret
grupy – malując palcami na folii,
puszczały bańki mydlane, żonglowały,
rzucały, biegały, skakały i co tylko
jeszcze można było wymyśleć – aby
tylko z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa. Zdrowa konkurencja
towarzyszyła podczas wszystkich
zabaw, bo oczywiście były drobne
nagrody i puchar ufundowany przez
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem
lepiej”.
Wyśmienicie smakowały
kiełbaski pieczone na ognisku
przygotowanym przez Jerzego
Siwiuka. Spotkanie zakończyło się
wspólną konsumpcją lodów oraz
wyłonieniem najbardziej
zaangażowanego uczestnika festynu,
którym została Kinga Czarnuch. Na

Spotkanie w obywatelskiej kawiarence
Członkowie Stowarzyszenia
„Razem lepiej” zaprosili na spotkanie do
kawiarenki obywatelskiej
przedstawicielki Sławieńskiej Rady
Seniorów. Była to świetna okazja, by
porozmawiać o problemach seniorów –
miejskich, wiejskich, o tym, czym
zajmuje się sławieńska Rada Seniorów
i o współpracy między tymi
organizacjami pozarządowymi. Panie
przedstawiły swój plan pracy, nastąpiła
umowa o wspólnych działaniach.

Kontynuacją tego spotkania była
też wizyta u starosty sławieńskiego,
gdzie wspólnie z p. Sołtys Cisowa,
prezes Stowarzyszenia Teresa Rysztak
odbierała gratulacje za ogólnopolskie
wyróżnienie w ramach działań w akcji
„Masz Głos”, za długoletnią, aktywną
działalność stowarzyszenia, promującą
demokrację i obywatelskość oraz gminę
Postomino.
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Placówka Wsparcia Dziennego
Dzień Matki i Dziecka w PWD

W piątek - 1 czerwca w Placówce
Wsparcia Dziennego w Postominie
przeżywaliśmy wspaniały dzień –
połączone święta: Święto Matki i Dzień
Dziecka. Świętowanie rozpoczęło się
na wolnym powietrzu, gdzie dzieci
złożyły swoim Mamom serdecznie
życzenia i podarowały zrobione przez
siebie laurki. Następnie mamy razem
ze swoimi pociechami uczestniczyły
w przygotowanych przez
wychowawców drużynowych
zabawach m.in. biegu slalomem
z przeszkodami, czy układaniu
domków z klocków. Finalnie był remis,
dlatego każde dziecko i rodzic
otrzymali słodkie nagrody. Po
zakończeniu rywalizacji wszyscy udali

się do budynku na odpoczynek
i oczekiwany poczęstunek – każdy
miał okazję skosztować słodkości oraz
zasmakować pysznej kiełbaski

Lubię siebie,
bo jestem wyjątkowy!

przygotowanej na grillu. Na pewno ten
dzień zapadnie wszystkim
uczestnikom w pamięci, gdyż był
bardzo wesoły i kolorowy.

Dzień Dziecka w Królewie

Placówka Wsparcia Dziennego
w Królewie przystąpiła do
Ogólnopolskiej Kampanii pod hasłem
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jest to
pozytywna i pomysłowa akcja, która
stawia na wyraźny i optymistyczny
przekaz. Nie straszy i nie gani, ale uczy
młodych ludzi, jak być silniejszymi,
szczęśliwszymi i bardziej
samoświadomymi osobami. Pod
czujnym okiem pani Ilony Witkowskiej,
specjalisty od zajęć profilaktycznych,

podopieczni uczą się budowania
właściwych relacji z otoczeniem,
wzmacniają poczucie własnej
wartości, nabierają szacunku dla
innych ludzi. Rozbudzana jest ich
ciekawość poznawcza, kreatywność,
przedsiębiorczość, kultura osobista
i gotowość do uczestnictwa w kulturze.
Kampania ta uzyskała pełną aprobatę
podopiecznych PWD w Królewie
i dzieci chętnie w niej uczestniczą,
wyrażając swoją potrzebę ekspresji.

Interesujące warsztaty
pociechy. Dopisała słoneczna pogoda,
a dobry humor nie opuszczał zarówno
małych, jak i dużych. Tego dnia na
dzieci czekały różnego rodzaju
atrakcje. Były konkursy z nagrodami,
potyczki sportowe, malowanie twarzy
i „cudeńka balonowe”. Największe

Piknik z okazji Dnia Dziecka,
który Placówka Wsparcia Dziennego
w Królewie, zorganizowała wspólnie
z Sołectwem wsi, przy bardzo dużym
zaangażowaniu pani Sołtys Danieli
Igras. W tym radosnym dniu wzięły
udział wszystkie dzieci, zarówno
wychowankowie Placówki, jak i mali
mieszkańcy wsi. Nie zabrakło też
rodziców, którzy dopingowali swoje

emocje towarzyszyły pokazowi
umiejętności Ochotniczej Straży
Pożarnej, która przyjechała
z Chudaczewa. Pomiędzy udziałem
w różnego rodzaju zabawach dzieci
mogły skosztować pysznych
wypieków, które przygotowały mamy.
Serwowano lody, różnego rodzaju
słodkości i napoje. Można było upiec
przy ognisku kiełbaskę i potańczyć
przy muzyce.

W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie odbyły się
ostatnio ciekawe zajęcia warsztatowe.
Pierwsze warsztaty dotyczyły
podnoszenia poczucia wartości
i budowały właściwy obraz samego
siebie oraz dotyczyły zagadnień
związanych z komunikacją. Dzieci
chętnie odpowiadały na ciekawe
pytania oraz wypełniały specjalnie
przygotowane certyfikaty dotyczące
samego siebie. Drugie warsztaty
przeprowadzone były w placówkowej
kuchni, były to zajęcia kulinarne. Dzieci
nie tylko uczyły się przepisów na nowe,
smaczne potrawy, ale także dzięki tego
typu zajęciom zwiększył się zakres
umiejętności manualnych,
przydatnych w codziennym życiu
i pomocy rodzicom. Zajęcia kulinarne
uczą dzieci również otwarcia na nowe
smaki i potrawy. Wszyscy, jak zwykle

po warsztatach zapełnili swoje
brzuszki, przygotowanymi przez siebie
pysznymi potrawami.

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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Kapela Pieńkowianie

„…Grają i śpiewają, z sił nie opadają,
na przeglądy wyjeżdżają…”
Kapela Pieńkowianie w dniu 26
maja gościła w Jeleniu, gmina Borne
Sulinowo na VIII Regionalny Przegląd
Zespołów Śpiewaczych i Kapel
„Wiosenny Piknik Folk”. 16 czerwca
nasi artyści byli już w Ostrowcu na
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X Festiwalu Muzyki Ludowej „Folkowe
śpiewanie”, a 17 czerwca prezentowali
się w Słupsku na II Festiwalu Zespołów
Folklorystycznych. Pamiętają również
o naszym regionie 23 czerwca
wystąpili na festynie parafialnym
w Postominie.
„… Ci co grają i śpiewają
rozrywkowe życie mają…”

strona

Dzień Dziecka w Postominie

Dnia 02.06.2018 r w piękne
słoneczne popołudnie z okazji Dnia
Dziecka odbył się już po raz kolejny
festyn dla dzieci i ich rodzin z sołectwa
Postomino. Dzięki wspaniałym
sponsorom wszelkie atrakcje oraz
smakołyki były dla wszystkich
darmowe. Była kiełbaska z grilla,
kawa, czekolady, lody, wata cukrowa,
popcorn, napoje i inne przeróżne
pyszności. Kulinarną atrakcją cieszyły
się wypieki, którymi uraczyło dzieci
Koło Gospodyń Wiejskich oraz inne
panie z naszego sołectwa. Dzieci
mogły skorzystać z przejażdżek
kucykami i dwóch dmuchanych
zjeżdżalni. Na samym początku
festynu swój pokaz rozpoczął
animator iluzjonista, który pokazywał
przeróżne triki oraz tworzył z balonów
różne figury i postacie. Powodzeniem
cieszyły się pokazy samochodów
i sprzętu strażackiego OSP Postomino
oraz organizowane przez nich

zawody. Z nieba lał się żar ale dzięki
naszym druhom, którzy zamontowali
kurtynę wodną można było się
schłodzić wodą. Rodzice bardzo
chętnie bawili się ze swoimi
pociechami i brały udział w różnych
konkurencjach, grach i zabawach
organizowanych przez pana
Krzysztofa Ugorskiego i pana Maćka
Pominkiewicza. Za udział
w konkurencjach sprawnościowych
i artystycznych dzieci jak i rodzice
otrzymywały lody, czekolady oraz inne
słodkie upominki. Nasze pociechy
bardzo chętnie uczestniczyły
w konkursie malarskim, ich twarze były
malowane przez naszą malarkę
Monikę Piołunkowską. Obecnością na
festynie zaszczyciła nas Pani wice
wójt Gminy Postomino Aleksandra
Kurek, ksiądz naszej parafii Ryszard
Kuroś, oraz delegacja ze
Stowarzyszenia Nasza Przyszłość
z Postomina.

Na koniec festynu wszystkie
uczestniczące dzieci otrzymały z rąk
sołtysa darmowe bilety na wstęp do
Akuaparku w Jarosławcu. Całość
festynu prowadził i uatrakcyjniał
zespół muzyczny Silent w wykonaniu
Pawła Cichego, który jest
niezastąpiony wśród naszej
Postomińskiej społeczności. Festyn
cieszył się dużym zainteresowaniem,
a dzieci dzięki hojności dobroczyńców
mogły przeżyć niezapomniane chwile
wspólnie bawiąc się z rodzicami na
łonie natury. Z tej okazji Sołtys i Rada
Sołecka z Postomina składa
serdeczne podziękowania wszystkim
osobom, które zaangażowały się
w organizację tego festynu, za
wspólnie spędzony czas i włożony
wysiłek.
Sołtys i Rada Sołecka
w Postominie

Piknik Integracyjny
Folkowe śpiewanie
w Ostrowcu

Pieszczanki po raz kolejny
uczestniczyły w Folkowym śpiewaniu
w Ostrowcu. Jesteśmy zespołem, który
jak i pozostałe 30 innych zespołów, ma
stałą kartę uczestnika. W Ostrowcu

stawialiśmy pierwsze kroki naszych
występów, mamy tam wielu znajomych
i przyjaciół.
Pieszczanki

Folkowe spotkanie w Słupsku…
W Słupsku mieliśmy zaszczyt
zaprezentować nasz repertuar. Choć
tu był charakter urozmaicony,
ponieważ były zespoły śpiewacze,

taneczne i regionalne. Poznaliśmy inne
zespoły oraz ich talent i umiejętności.
Pieszczanki

W piątek 8 czerwca 2018r., na
stadionie miejskim w Sławnie odbył się
po raz kolejny Powiatowy Piknik
Integracyjny dla Osób
Niepełnosprawnych z powiatu
sławieńskiego pn. „Razem aktywni
i kreatywni”. Celem imprezy była
integracja osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, prezentacja umiejętności
wokalno – artystycznych, sportowych
osób niepełnosprawnych oraz
propagowanie idei wzajemnej
pomocy, życzliwości i zrozumienia”.
Gminę Postomino reprezentowała vce Wójt Pani Aleksandra Kurek.
Niepełnosprawni członkowie
stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”
w konkursie wokalnym, wykonali
2 utwory a'capella i jeden przy
akompaniamencie keyboardu.
Pierwsze miejsce w ogólnej punktacji
zajęli współuczestnicy pikniku
z miasta Darłowo. Reprezentanci
z Gminy Postomino mogą pochwalić
się drugim miejscem. Trzecie miejsce
zajęli uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Akson” ze Sławna.

Uczestnicy imprezy od początku do
samego końca bawili się przy
słonecznej pogodzie. Organizatorzy
zapewnili napoje zimne, gorące,
kiełbaskę z grilla, bigos.
Na koniec imprezy odbyło uroczyste
wręczenie dyplomów, wyróżnień
i podziękowań przez burmistrza
miasta Sławno Pana Krzysztofa
Frankensteina.
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Sprawiedliwości...

Kącik
poetycki

(Prawdę zawsze widzi Pan)

Kłamstwo wiele imion ma
Prawda jest jedna
Boli tych co wygodna nie jest
Ty widzisz to tak
Niby tak mądrą a tak pusta
Głowa co głucha na wysłuchanie innych racji
Tw i e r d z ą c - p e w n a s i e b i e b r n i e s z
nadmorskie miasteczko
irracjonalna ironio
wiatr przesypuje piasek
Bańko mydlane którą dmucha świat
plaża pełna nagości
dziś jesteś
Jutro znajdą się lepsi piękniejsi
słońce smaga pocałunkami zniewala
Bardziej pewni
A ty pęknięty kwiecie baniek cicho pryśniesz
serca młodych łączy obrączka ufności
I zaprawdę powiadam Ci
w kolorze bursztynu
Na nic Twoja pewność złość obłuda
Dla tego którego tylko się bać wypada
kutry wypływają w morze
Nie ma rzeczy niemożliwych
rybacy podejmują trud połowu
Dla niego cud to chwila
mewy przerywają ciszę
Jesteś tylko bańką
ucztując na przystani
Grasz jak sznurek ciągną
czekają na rozładunek
Lecisz tam gdzie wiatr wieje...
A ja Ci w oczy patrzę i go tam nie widzę
Dlatego wierzę i do niego idę
latarnia rękawem światła obejmuje noc
Gdy zły wicher wieje
dniem roztacza wdzięczną panoramę królewskie miasto Eryka
Ja nie chowam się jak szczur
Jadwiga Michalak czar dawnej świetności
składam ręce
na meblach portretach kurz i historia
Nie na znak pacyfikacji
tylko wiary
odeszły czasy monarchów
Cicha pokora nadzieja
w ulicach parkach wiatr niesie
Przyjaźń miłość klucz beztroska nieba...
Raz do roku jedziemy nad morze,
opowieści koron i władców
Ty jak balestryka skruszysz się
słońce, plaża i woda,
szeptanych kobiecych sekretów
Możliwe w porę zaczniesz myśleć
robimy zamki z piasku
a nie tylko istnieć
rycerskich walk ciężkich zbroi
zachwyca nas przyroda.
Nie mnie Ciebie czy ich oceniać
szeleszczących na balu sukien
To Pana sprawa
Lubimy pływać na fali
Moją
dążyć w stronę prawdy dróg
dzisiaj Darłowo pełne turystów
Iść błądzić szukać wierzyć
blisko brzegu do bojki,
zakochanych w miasta klimacie
Podnosić się wyciągać wnioski
lubimy uciekać przed falą,
z rzeką Wieprzą z tramwajem do morza
Trwać ufać
w cień uciekamy pod parasolki.
Głupców wysłuchać
mała Wenecja to nasze miasto
Gdy chcę
Zbieramy muszelki na brzegu
serce Darłowa- Darłówko
Lecz kierować się sercem
ładne kamyki lub szkiełka,
rozumem prawdą
z pulsującym portem dla statków
kawałki bursztynów bezcenne
Sobą bez ustanku być i żyć a nie istnieć w
latarnią morską rozsuwanym mostem
w wody słonych kropelkach.
tłumie
co łączy Wschodnie i Zachodnie
Widziadła kolorowe są będą znikną przyjdą
nowe
Taka cisza panuje nad morzem,
a nas łączą spacery po zmierzchu
A ty tylko Panie jesteś zawsze
statek pływa na horyzoncie,
z czerwoną kulą słońca schodzącą do wody Wiec niczego się nie boję ...wierzę w twą
przelatują rybitwy i mewy
by rankiem zadziwić nas świtem
sprawiedliwość...
woda, piasek, niebo i słońce.
Jadwiga Michalak I moją niewinność...
Jadwiga Michalak
A ty frazo omyłko istoto pilnuj sumienia za
dnia
Bo w nocy dopada ciebie strach
K. Drewniak

Nadmorskie klimaty

Przechadzka po mieście

Morze

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

MĘŻA
składają Wójt, Radni
i Sołtysi Gminy Postomino

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tak bolesnych dla
nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, tak licznie uczestniczyli
we mszy św. i ostatniej drodze mojego męża

Mariusza Nieradka.
Dziękuję całej licznej rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
sąsiadom, współpracownikom oraz wszystkim tym, którzy
mieli okazję poznać mnie i Mariusza i znaleźli chwilę, żeby
wspólnie z nami GO pożegnać.
Żona z córkami i mamą

Ogłoszenia
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.

Terapia ruchem i radością...
… to główna idea trzydniowej
wyprawy członków Świetlicy
Środowiskowej „Razem lepiej” ze
Staniewic do Jarosławca.
Świetliki zamieszkały w OW
Savana u p. Bugowskich wśród pięknej
zieleni, w komfortowych warunkach, co
sprzyjało integracji i edukacji. Celem
projektu było „Wiedzieć więcej,
rozumieć lepiej, czuć głębiej, iść dalej
i częściej się uśmiechać”.
Pierwszy dzień dostarczył wiele
pozytywnych emocji. Już sam fakt
dogadania się w zespole „domkowym”,
zorganizowania swojego miejsca
pokazał jak ważna jest rola dyskusji
i określenia swych ról. To ważne
zadanie, w przyszłości może
zaowocować umiejętnościami dobrej
decyzji. Następnie spacer do centrum
Jarosławca, a tam – na ulicy
Spacerowej – egzotyka. Motylarnia
i papugarnia to ciekawe atrakcje
i ważne miejsca dla wczasowiczów.
Poczuć dotyk motyla, obserwować ich
hodowlę, podziwiać bogactwo kolorów
- to trzeba przeżyć. Tuż obok kraina
papug: ary, kakadu i wiele, wiele
innych. Wszystkie kolorowe, krzykliwe,
chętne do pozowania do zdjęć i do

jedzenia. Dzieci były zachwycone
możliwością kontaktu z egzotycznymi
ptakami. Opiekunki tych miejsc –
przesympatyczne trochę starsze
koleżanki z naszych wiosek –
odpowiadały na setki pytań ciekawych
świetlików.
Ważnym punktem programu były
zabawy na plaży. Na kąpiel w morzu nie
można było sobie pozwolić, ponieważ
ratowników jeszcze nie było, ale upalna
pogoda dopisywała, więc brodzenie
brzegiem morza też satysfakcjonowało
uczestników wyprawy.
Wspólne szykowanie posiłków,
w s p ó l n e r o z m o w y, z a b a w y n a
ciekawych terenach rekreacyjnych
w Savanie, wspólne czytanie przed
snem – to był bardzo, bardzo bogaty
i gorący dzień.
A w następnym niewiele mniej
atrakcji. Po czynnościach
organizacyjnych – zajęcia plastyczne –
tworzymy pocztówkę z Jarosławca,
rozwiązujemy krzyżówki; wszystko po
to, by pobudzić szare komórki, by
wiedzieć więcej. Kolejny punkt
programu to wyjście na basen do Rafy.
Wspaniała woda chłodziła rozgrzane
ciała i umysły młodych ludzi. Tu

doświadczyliśmy, jak pięknie można się
poczuć, gdy ktoś bezinteresownie
okazuje nam dobroć. Pan Stefan
Kwiatkowski – jr przyszedł do naszej
grupy z 4 talerzami chłodnego arbuza
i każdego poczęstował.
Przesympatyczne wydarzenie,
warte zapamiętania. Wielu
z uczestników pierwszy raz zetknęło się
z formą „szwedzkiego stołu”, przy
którym biesiadowaliśmy w „Arce”.
Dzieci były zachwycone jakością,

ilością i nowością tego typu spożywania
posiłku. I znowu morze, plaża, mewy
i chłodny wiaterek, a już 50 m w głąb
lądu – upał 30°C.
Piłka siatkowa, balonowa,
ognisko, plac zabaw – świetny relaks.
Kolejny dzień przyniósł niespodziankę
– starsze koleżanki upiekły górę
naleśników na śniadanie. Były pyszne.
Porządkowanie, pakowanie
i wyprawa do Jarosławca, każdy coś
tam chciał jeszcze „poszaleć”. Muzeum

bursztynu to ostatnia atrakcja naszej
prawie wakacyjnej wyprawy do naszej
gminnej perełki. Dzieci z uwagą
słuchały przewodnika, oglądały
eksponaty, a potem już pyszny obiad
u p. Stefanka w „Barce” i spotkanie ze
stęsknionymi rodzicami.
Wychowawczynie mają nadzieję,
że projekt „terapia ruchem i radością”
spełnił zakładane cele i wyprawa do
Jarosławca była tylko przedsmakiem
wakacyjnych wrażeń.
Organizatorki składają serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do tak bogatego
programu pobytu. Są to: p. Monika
Hutman – rodzic, p. Sylwia Bugowska
z Savany, p. Adam Pruske, p. Stefan
Kwiatkowski „Arka”, p. Stefanek
Kwiatkowski „Barka”, p. Igor
Kwiatkowski „Rafa”, p. Maks
Kwiatkowski „Muzeum Bursztynu oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, bo działania
te były częścią kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł.
Teresa Rysztak i Edyta Dubert
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JAROSŁAWIEC
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To b y ł o n i e c o d z i e n n e
wydarzenie...
Za namową i przy
współpracy z wychowawczynią
Różą Tama rodzice uczniów klasy
I Szkoły Podstawowej w
Jarosławcu przygotowali
przedstawienie dla swoich dzieci i
rodziców ( babć i dziadków) pt.
„Czystość to zdrowie”, z
wykorzystaniem utworów muzyki
dziecięcej.
W tajemnicy przed dziećmi,
rodzice przychodzili na próby,
uczyli się ról, przygotowywali
scenografię i stroje .
Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu rodziców, w dniu

występu w OW Marysieńka w
Jarosławcu wszystko było zapięte
na ostatni guzik. Gdy dzieci po
swoich wspaniałych występach
teatralnych, wokalnych i
tanecznych dla swoich rodzin
weszły na salę, przekonały się, że
zmieniła się ona w pięknie
udekorowaną scenę, na której
kolejno ukazywali się występujący
rodzice. Dzieci były tak
zaskoczone, że niektóre z trudem
rozpoznawały swoją mamę czy
tatę. Uczniowie w ciszy i skupieniu
śledzili przebieg akcji, a ich
zachwycone spojrzenia i wyraz
dumy na twarzach były
największą, lecz nie jedyną

nagrodą dla rodziców.
Uroczystość zwieńczył
poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
Za fenomenalne odegranie
swoich ról, i jako aktorów i jako
super rodziców pragnę
podziękować za wspaniałą
organizację i współpracę:
Januszowi Bojkowskiemu oraz
p a n i o m : A n e c i e Wa s y l e w,
Agnieszce Bubel, Annie
Modliszewskiej, Annie
Gajewskiej, Grażynie Dydyna,
Annie Wojtanowskiej.
Róża Tama
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Pionowo:
1. kant, rant, skraj
2. do jego gaszenia nie potrzebny strażak
3. napędzana wiosłami
4. lutowa solenizantka
5. bojowy lub weselny
6. dawna gra z podbijakiem
7. dawna marka samochodu osobowego
8. część uprzęży końskiej
13. dodatkowa porcja żywnościowa
14. rzadkie imię męskie
16. spis i sprostowanie błędów w druku
17. stolica Albanii
20. przesieka leśna, linia wytyczona
tyczkami
21. arena sztangistów
22. powoduje postój maszyny
23. przewrót przez głowę bez podparcia
24. szkło z domieszką ołowiu
25. koń idący obok zaprzęgu
26. oklaski po występie
27. antylopa o krętych rogach

Poziomo:
1. tkanina na koszulki i ubrania
9. nauka poprawnego mówienia
10. w mechanizmie zegarka
11. akt ostatniej woli
12. liczne skupisko ludzi albo zwierząt
15. dramatyczny, kukiełkowy lub lalkowy
18. część ogumienia pojazdu
19. ekwipunek turysty
20. bez przerwy gada, trajkocze
24. zapora kolejowa
28. weteran, uczestnik wojen
29. młode rośliny otrzymane z nasion
w szklarni
30. inaczej miękki dysk
31. olbrzymie drzewo iglaste, wiecznie
zielone

Hasło:

Śmiech to zdrowie
Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!? - pieni się
kapral.
- Bo ziemia jest okrągła - mówi jeden z żołnierzy.
- Kto to powiedział?!
- Kopernik.
- Kopernik wystąp!
- Przecież umarł.
- Czemu nikt mi o tym nie zameldował?

Ślimak chodzi sobie po parapecie, więc facet go
pstryknął. Za trzy lata słyszy dzwonek do drzwi,
patrzy, a tam ślimak z rozbitą skorupą, bardzo
zdenerwowany i mówi:
- Ej, ty, koleś, a to przed chwilą, to co to było ?!?!

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać 100 razy:
"Nie będę mówił TY do nauczyciela".
Na drugi dzień Jasio przyniósł zeszyt, w którym to
zdanie było napisane 200 razy:
- Dlaczego napisałeś 200 razy? Kazałem tylko 100.
- Żeby ci zrobić przyjemność, bo cię lubię stary!

Sekretarz partii podchodzi do proboszcza:
- Pożyczcie proboszczu trochę ławek na zebranie partii.
- Nie pożyczę.
- Nie pożyczycie? Dobrze, to my nie będziemy nieśli
baldachimu na procesji.
- Nie będziecie nieśli? To ja nie napisze wam przemówienia
na 1 maja.
- Nie napiszecie? To my nie będziemy chodzić do spowiedzi
i nic nie będziecie wiedzieli, co się dzieje w partii.
- Aaaaa, to i ja się napiję...

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 03.07.2018 r.

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

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

Napisz artykuł:
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Upominki dla szybkich
Pierwsze trzy osoby, które rozwiążą prawidłowo hasło krzyżówki i przybędą
do Centrum Kultury i Sportu otrzymają upominki - niespodzianki.
CKiS Postomino
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Harmonogram wywozu odpadów
Sierpień 2018

Lipiec 2018
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

16

odpady
zmieszane
pojemniki

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

23

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

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

17

24

25

19

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

6

20

27

7

21

28

8

22

29

9

23

30

10

24

31

papier

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

18

odpady
zmieszane

szkło

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

WTOREK

metale
i tworzywa
sztuczne

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

26

20

27

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 1 i 22 sierpień.

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

Wakacje z plecakiem
w Jarosławcu
W dniach 8-10 czerwca w Stanicy
Harcerskiej „Leśna Polana”
w Jarosławcu odbył się XI Zlot Hufca
ZHP im. WOP w Sławnie, na którym
członkowie gromad i drużyn rozpoczęli
przygotowania do letnich wędrówek.
„Wakacje z plecakiem”
zainaugurowano apelem oraz
odczytaniem rozkazu specjalnego
komendanta hufca. Następnie
uczestnicy zlotu wzięli udział
w ognisku, prezentując swoje
osiągnięcia w mijającym roku
harcerskim. Na nim także ogłoszono
wyniki turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP
Sławno”.
W gronie tegorocznych
zwycięzców znalazły się: 3.
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Promyki” z Pieszcza prowadzona
przez pwd. Małgorzatę Banasiak, 5.
Środowiskowa Drużyna Harcerska
„Wilki Morskie” ze Smardzewa –
drużynowa pwd. Anna Batorska, 7.
Gromada Zuchowa „Kosmiczna
Gromada” z Ostrowca na czele
z drużynową pwd. Grażyną Jarosz,
25. Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak
z Postomina – drużynowa phm. Anna
Wegner, 27. Wielopoziomowa
Drużyna Harcerska im. Jerzego
Kukuczki z Ostrowca (drużynowa
pwd. Sylwia Hutman) oraz 50.
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
im. Władysława Sikorskiego
z Kopnicy, którą „dowodzi” phm. Anida
Rydlichowska. Tego dnia drużyny
organizowały również obrzędowe
zbiórki, na których najmłodsi składali
Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie
Harcerskie, stając się pełnoprawnymi
członkami Związku Harcerstwa
Polskiego – organizacji obchodzącej
setną rocznicę utworzenia. Sobotnie
przedpołudnie, zgodnie z tradycją,
poświęcone jest Festiwalowi Piosenki
Zuchowej i Harcerskiej „Gama”. Udział
w nim wzięli zuchy, harcerze i harcerze
starsi, występując w dwudziestu jeden
prezentacjach, przedstawiając
piosenkę harcerską i turystyczną.
W kategorii solistów gromad
zuchowych pierwsze miejsce zdobyła

druhna Karolina Jarosz z 7. GZ
„Kosmiczna Gromada” z Ostrowca.
Natomiast Dominika Hutman z 27.
WDH „Zdobywcy” z Ostrowca
triumfowała w kategorii solistów
harcerzy młodszych, a Rozalia
Walasek z 50. WDH im. Władysława
Sikorskiego z Kopnicy – w kategorii
solistów drużyn starszo-harcerskich.
Oliwia Wróblewska i Aleksandra
Jędruszczak reprezentujące
„Kosmiczną Gromadę” w Ostrowcu
zostały laureatkami festiwalu
w kategorii duetów zuchowych. Równie
wyśmienicie zaprezentowały się
Dominika Hutman i Paulina Mora
z drużyny harcerskiej im. Jerzego
Kukuczki z Ostrowca, zdobywając
pierwszeństwo wśród duetów harcerzy
młodszych.

Z kolei druhny Laura Subicka
i Patrycja Chachura (27. WDH
„Zdobywcy”) swoim występem
zachwyciły nie tylko członków jury,
które przyznało im nagrodę w kategorii
duetów starszo-harcerskich. 50.
Wielopoziomowa DH im. Władysława
Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej
w Kopnicy to zwycięzcy w grupie
zespołów zuchowych, 27.
Wielopoziomowa DH z Zespołu Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu –

Harmonogram odbioru odpadów – domki letniskowe, usługi hotelarskie

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

w zespołach harcerskich, a 25.
Wielopoziomowa DH z Postomina –
w kategorii starszo-harcerskich. Po
krótkim odpoczynku i sytym posiłku,
zlotowicze udali się na zajęcia
z majsterki obozowej, którą poprzedziła
„wybuchowa” niespodzianka
przygotowana przez druha Ryszarda
Sobczaka i HO Michała Flerana. Była
nią symulacja alarmów w wykonaniu
uczniów klasy pierwszej Liceum
Ogólnokształcącego o profilu

wojskowym Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jarocinie.
Przyszli kandydaci na
żołnierzy zawodowych – pod
dowództwem komendanta
obozu szkoleniowego pana
Jacka Adamczaka –
zaprezentowali szereg działań
podejmowanych w sytuacji
ogłoszenia alarmu pożarowego
i bojowego. Niezwykle
realistyczne pozoracje
zaciekawiły wszystkich i dały
możliwość zdobycia
dodatkowych umiejętności.
Uzupełnieniem popołudniowych
zajęć, była prezentacja
przygotowana przez członków
12. Leśnej Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze
Sławna, na której można było zapoznać
się z zasadami bezpiecznego
biwakowania, udzielania pierwszej
pomocy i odpowiedniego
przygotowania się do wyruszenia na
wakacyjną wędrówkę, której
nieodłącznie musi towarzyszyć
maskotka drużyny.
Jednym z zadań przedzlotowych
było właśnie własnoręczne wykonanie
„ k o m p a n a ” p o d r ó ż y, w i z u a l n i e

nawiązującego do specyfiki danej
jednostki. Największą pomysłowością
wykazali się członkowie drużyn
wielopoziomowych: „Zdobywcy”
z Ostrowca, „Wilki Morskie” ze
Smardzewa i działający przy Domu
Harcerza - „Drzewianie”.
Kolejnym punktem programu
zlotu była wędrówka po Jarosławcu,
czyli czas do dyspozycji drużyn i chwila
relaksu przed „Marszem na stulecie” –
jednego z elementów propozycji
programowej sławieńskiego hufca
przygotowanej z okazji obchodów 100lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości i setnej rocznicy
powołania ZHP. Marsz poprowadził
phm. Marek Jarosz, koordynator
projektu pn. „Odznaka Stulecia” –
specjalnego wyróżnienia dla członków
hufca, którzy między innymi wędrując
i jeżdżąc na rowerze, pokonają
odległość 100 km. XI Zlot Hufca ZHP
Sławno zakończono apelem
podsumowującym, na którym
drużynowym wręczono Listy
Gratulacyjne przyznane przez hm.
Elizę Gilewską – druhnę komendant
Chorągwi Zachodniopomorskiej
w Szczecinie.
hm. Jacek Błaszczyk

