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Koncertowe lato w Jarosławcu
Rozbawiona widownia podczas
Gali Disco Polo

Gala Disco Polo - zespół After Party
3 sierpnia 2018 r.

Ras Luta podczas koncertu Reggae
20 lipca 2018 r.

Koncert Reggae - na scenie Mesajah
20 lipca 2018 r.

Zespół Mitra z jarosławiecką widownią
13 lipca 2018 r.

Mitra na jarosławieckiej scenie
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XLVII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 29 czerwca br. radni
podjęli następujące uchwały:
>> w sprawie zmiany siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej –
zmieniono siedzibę OKW Nr 5 ze
świetlicy w Masłowicach na
świetlicę w Kaninie,
>> w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Postomino – ustalono, że
maksymalna liczba wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do
4,5% alkoholu i piwa poza
miejscem sprzedaży wynosi 70
a w miejscu sprzedaży 75;
zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (za wyjątkiem piwa) do
18% wynosi poza miejscem
sprzedaży 55 a w miejscu
sprzedaży 75; zawierających
powyżej 18 % alkoholu wynosi
poza miejscem sprzedaży 55
a w miejscu sprzedaży 75.
>> w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej –
dotyczy sprzedaży w drodze

Akcyza

przetargu
ustanego
ograniczonego dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości działki
458/16 i 140/5 o łącznej
powierzchni 0,0247 ha
w miejscowości Jarosławiec;
>> w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej –
wyrażono zgodę na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej
208/1000 części zabudowanej
nieruchomości oznaczonej działką
nr 20 o powierzchni 0,23 ha
w m. Mazów na rzecz
współwłaścicieli nieruchomości,
>> w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat –wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej na
okres powyżej 3 lat część działki nr
110/2 o powierzchni 0,020 ha
w m. Karsino dla dotychczasowego
dzierżawcy;
>> w sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy
Postomino oraz przekazania go do
zaopiniowania organowi
regulacyjnemu – po analizie,

§
projekt regulaminu opracowany
przez Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
w Postominie został przekazany do
zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Szczecinie.
>> w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok –
zwiększono dochody budżetu
o kwotę 545 709 zł, wydatki
budżetu o kwotę 1 062 998 zł

a przychody o kwotę 517 289 zł. Po
dokonanych zmianach budżet
gminy na 2018 rok wyniesie:
dochody ogółem 63 907 043,47 zł,
wydatki ogółem 81 516 872,47 zł,
przychody 19 665 373 zł
a rozchody 2 055 544 zł;
>> w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
WPF do dokonanych zmian
w budżecie gminy;
>> w sprawie emisji obligacji –
uchwalono wyemitowanie 9650
o wartości 1000 zł każda;
Podczas XLVIII nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy Postomino w dniu 23
lipca br. radni podjęli następujące
uchwały:
>> w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę
Postomino – ustalony regulamin
będzie miał zastosowanie od
1 września 2018 r.;
>> z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę n r
XXXIX/394/17 w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania

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”)
dotacji dla niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz
trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania – zwiększono
kwotę dotacji przysługującej na
ucznia o 3%.
>> w sprawie utworzenia miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli – wyrażono zgodę na
utworzenie morskiego miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli w Rusinowie przez
Chorągiew Łódzką ZHP im.
Aleksandra Kamińskiego.

Od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury za okres od 01 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w pok. 9a.

Aż 9 umów na różnego rodzaju działania...
Teren rekreacyjny w Pałowie

8 lipca 2018 roku w Urzędzie
Marszałkowskim w Szczecinie, Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu w Postominie Marek
Leśniewski przy kontrasygnacie Głównej
Księgowej Moniki Lackiej podpisali umowę
dotyczącą projektu pn. „Zagospodarowanie
terenu pod rekreację z elementami małej
architektury w miejscowości Pałowo”. W imieniu
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
umowę podpisał Wicemarszałek Jarosław
Rzepa.
Całkowita wartość projektu wynosi
658.519,00 zł, a przyznane dofinansowanie to
kwota 290.000,00 zł. W ramach projektu
zostanie wykonane boisko sportowe
o wymiarach 44 m x 24 m o nawierzchni
trawiastej, miejsce rekreacji z wytyczonym
paleniskiem na ognisko, altana, alejki
spacerowe, ogrodzenie terenu, miejsca rekreacji

dla dzieci, miejsca rekreacji sportowej,
oświetlenie parkowe. Planowany termin
realizacji zadania to pierwsza połowa 2019 r.
Przedsięwzięcie realizowane jest
w ramach działania: „Realizacja strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” objętego
Priorytetem 4- Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie,
w tym związane z realizacją operacji LGD,
w ramach celu: „Propagowanie dobrostanu
społecznego i dziedzictwa kulturowego na
obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa
i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego”, obejmującej „Tworzenie, rozwój
oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek
publiczny, historycznie lub terytorialnie
związanej z działalnością rybacką”.

Dofinansowanie
na sprzęt pożarniczy
25 lipca 2018 roku
w Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie odbyło się
oficjalne podpisanie umów
w ramach Funduszu
Sprawiedliwości. Z ramienia
Gminy Postomino umowy
podpisała Zastępca Wójta –
Aleksandra Kurek przy
kontrasygnacie Skarbnika –
Doroty Bałukonis.
Ministerstwo Sprawiedliwości
reprezentował Mikołaj Pawlak – Dyrektor
Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.
Gmina Postomino pozyskała środki
finansowe w ramach naboru wniosków na
powierzenie realizacji zadań ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie Programu I,
Priorytetu IIIB dla jednostek sektora finansów
publicznych – jednostek samorządu
terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu
z obszaru województwa zachodniopomorskiego,
polegających na nabyciu w roku 2018 w imieniu
tych jednostek na rzecz ochotniczych straży
pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielenia pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa.

W ramach przyznanej dotacji jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Postomino otrzymają niezbędny sprzęt
ratowniczy do niesienia pomocy
poszkodowanym. Będą to m.in. zestawy
ratownictwa medycznego (torby R1 wraz
z wyposażeniem) kompletny zestaw ratownictwa
technicznego, defibrylator oraz hydrauliczne
nożyce do cięcia metalu.
Pozyskany sprzęt znacząco podniesie
potencjał bojowy jednostek OSP z terenu gminy
Postomino, podnosząc jakość oraz efektywność
prowadzonych działań ratowniczych.
Kwota dofinansowania z Funduszu
Sprawiedliwości wynosi 123.671,79 zł i stanowi
99% wartości realizacji zadania natomiast wkład
własny gminy to 1% i wynosi 1.249,21 zł.
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Granty z Działaj Lokalnie

Kalendarium
sierpień

Dwie społeczności lokalne
Gminy Postomino będą realizowały
projekty w ramach Programu
Grantowego „Działaj Lokalnie”.
Szczęśliwcami są Sołectwo
Wszedzień oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Wilkowicach, które łącznie
pozyskały 11 000 zł na realizację
swoich pomysłów.
Sołectwo Wszedzień stawia na
rekreację i podniesienie wizerunku
wsi. W ramach projektu zaplanowano
zakup nowych elementów na plac

zabaw, w tym tablicę kreatywną z grą
liczbową, bujak na sprężynie oraz
stojak na rowery. Pani Sołtys
proponuje mieszkańcom również
wycieczkę do Dobrzycy oraz
organizację dwóch spotkań
integracyjnych- festyn w lipcu i piknik
w październiku. Nie zabraknie również
kolejnych działań upiększających
wieś kwiatami w kolorze słońca.
Straż z Wilkowic po remoncie
drogi chce zagospodarować
nowopowstałe przestrzenie publiczne

2018
w swojej miejscowości. Dzięki
realizacji projektu wieś zyska nowe
gazony do kwiatów, ławeczki, stojaki
na rowery oraz miejsce na ognisko.
Dopełnieniem wizerunku

miejscowości będzie posadzenie
niskiej zieleni dekoracyjnej.
Grantobiorcom serdecznie
gratulujemy i życzymy powodzenia
w realizacji działań projektowych.

Granty Sołeckie dla Staniewic i Nosalina
W ś r o d ę 4 l i p c a 2 0 1 8 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Postomino
W i c e m a r s z a ł e k Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego - Tomasz
Sobieraj podpisał z Wójtem Gminy
Postomino – Januszem Bojkowskim
przy kontrasygnacie Doroty Bałukonis
– Skarbnika Gminy umowy w sprawie
przyznania dotacji w ramach
Konkursu Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Granty
sołeckie 2018”.

Umowy podpisywali również
sołtysi: Bronisława Siwiuk (sołectwo
Staniewice) i Adrian Pawłowski
(sołectwo Nosalin), szczęśliwcy
których projekty otrzymały pomoc
finansową w wysokości 10 000 zł.
Serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia w realizacji
zamierzonych działań.

z samochodowymi oraz na
peronach zatok autobusowych
ź oczyszczenie i profilowanie
istniejących rowów drogowych
ź nasadzenie 200 szt. nowych
drzew – gatunek miododajny – lipa
szerokolistna.
Dofinansowanie inwestycji
wynosi 3 000 000,00 zł. Całkowity
koszt zadania to niemal 8 000 000,00
złotzch. Planowany termin
zakończenia prac budowlanych

przypada na koniec października
2018 roku, wykonawcą jest firma
STRABAG Sp. z o.o..
Realizacja zadania poprawi
komunikację lokalnych mieszkańców,
poprzez lepszy dostęp m.in. do miejsc
pracy, szkół czy też instytucji
publicznych. Przebudowa drogi
będzie stanowiła także alternatywny
dojazd turystów do miejscowości
nadmorskich gminy Postomino.

Inwestycja drogowa
31 lipca 2018 roku w siedzibie
Delegatury Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
odbyło się oficjalne podpisanie umów
w ramach rządowego Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 20162019 (edycja 2018).
Wójt Gminy Postomino – Janusz
Bojkowski przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Doroty Bałukonis
podpisali z Wicewojewodą
zachodniopomorskim Markiem
Suboczem umowę na realizację
zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Staniewice – Wilkowice”.
W ramach zadania
przebudowana zostanie droga
gminna na odcinku WilkowiceStaniewice o długości 3 km. Zakres
robót obejmuje m.in. budowę:
ź jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego

ź

ź

ź

ź

ź

ź

jezdni z kostki brukowej
b e t o n o w e j g r. 8 c m k o l o r u
czarnego (antracyt) o szerokości
5m wraz z warstwami
konstrukcyjnymi
zatok autobusowych szerokości
3,0 m i nawierzchni z betonu
asfaltowego o warstwach
konstrukcyjnych jak nawierzchnia
jezdni
zjazdów o nawierzchni z betonu
asfaltowego – na odcinku
szlakowym drogi
miejsc parkingowych z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm
koloru szarego
chodników jednostronnych
i obustronnych o szerokości 2,0 m
o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm w kolorze
żółtym
płytek z wypustkami dla
niewidomych w miejscach
przecięcia ciągów pieszych

Gminne dotacje dla dwóch parafii
12 lipca 2018 roku w gabinecie
Wójta Janusza Bojkowskiego zostały
podpisane umowy o wsparcie przez
Gminę Postomino remontów
kościołów w Postominie i Pałowie.
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana
ks. Ryszard Kuroś podpisał umowę na
realizację zadania publicznego pod
nazwą: „Prace konserwatorskie
i roboty budowlane przy Kościele pw.
Św. Floriana w Postominie. Dzięki
otrzymanej dotacji możliwa będzie
wymiana obłożenia schodów, które na
dzień dzisiejszy są w bardzo złym
stanie technicznym i stwarzają
niebezpieczeństwo dla poruszających
się po nich osób.

które zostały rozpoczęte w latach
ubiegłych. Tym razem przewidziano
remont ścian i pokrycia dachowego
prezbiterium oraz dwóch ścian wieży
(wschodniej i północnej).
Z ramienia Gminy Postomino
umowy podpisał Wójt – Janusz
Bojkowski przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Doroty Bałukonis.
W przypadku kościoła w Postominie
otrzymana dotacja wynosi 49 993,51
złotzch, natomiast kościoła w Pałowie
49 999,05 zł.
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana
Bosko w Sycewicach ks. Piotr
Ratajczak podpisał umowę na
realizację zadania publicznego pod

nazwą: „Prace konserwatorskie
i roboty budowlane Kościoła filialnego
pw. NMP w Pałowie”. Otrzymana
dotacja pozwoli na wykonanie
ostatniego etapu prac zewnętrznych,

Jeśli w sierpniu dni jasne,
będą stodoły ciasne.
W pierwszym tygodniu pogoda stała,
będzie zima długa, biała.
Kiedy sierpień wrzos rozwija,
jesień krótka, szybko mija.

1 sierpnia (środa)
Narodowy Dzień Pamięci
Powstania Warszawskiego
2 sierpnia (czwartek)
Światowy Dzień Pamięci
o Zagładzie Romów
6 sierpnia (poniedziałek)
Przemienienie Pańskie
9 sierpnia (czwartek)
Międzynarodowy Dzień
Ludności Tubylczej na Świecie
10 sierpnia (piątek)
Dzień Przewodników
i Ratowników Górskich
12 sierpnia (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Młodzieży
13 sierpnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień
Osób Leworęcznych
14 sierpnia (wtorek)
Dzień Energetyka
15 sierpnia (środa)
Święto Wojska Polskiego,
Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
19 sierpnia (niedziela)
Światowy Dzień
Pomocy Humanitarnej
23 sierpnia (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Handlu Niewolnikami
i jego Zniesieniu,
Święto Lotnictwa
28 sierpnia (wtorek)
Święto Lotnictwa Polskiego
29 sierpnia (środa)
Dzień Straży Gminnej,
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu
wobec Prób Jądrowych
31 sierpnia (piątek)
Dzień Solidarności i Wolności

it
INFORMACJA
TURYSTYCZNA

Punkt Informacji Turystycznej
w Jarosławcu
ul. Nadmorska 28
76-107 Jarosławiec
tel. (59) 810-94-40
e-mail: pit@postomino.pl
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Trzymamy kciuki za Ośrodek Sportów Wodnych na jeziorze Wicko
Lokalizacja Łącko

W lipcu został złożony wniosek
o dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie
turystyczne jeziora Wicko”. Konkurs
ogłoszony był w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014 –
2020 jako działanie 4.9 Rozwój zasobów
endogenicznych. Przygotowana została
dokumentacja Programu Funkcjonalno –
Użytkowego, dzięki któremu w formule
„zaprojektuj i wybuduj” ma powstać sieć
infrastruktury kajakowej łączącej się ze
szlakami rowerowymi w naszym
regionie. Celem projektu jest połączenie
trzech turystycznie atrakcyjnych
miejscowości: Jezierzan, Łącka
i Królewa, z centrum – Ośrodkiem
sportów wodnych w Łącku. Tuż obok
Ośrodka ma się znajdować pole
namiotowe, przyrodnicza ścieżka
zdrowia oraz taras widokowy przy

jeziorze. Ciekawa infrastruktura została
zaplanowana także w miejscowości
Jezierzany. Wychodząc naprzeciw
potrzebom lokalnej społeczności
powstanie tu plac zabaw oraz duża wiata
z zapleczem sanitarnym służącym
mieszkańcom podczas trwających
imprez. Zostanie dostosowany także slip
i kanał służący do wodowania jednostek.
W ramach dokumentacji PFU przewiduje
się także przebudowę istniejących
pomostów, budowę slipów do wodowania
jednostek pływających, stworzenie wielu
miejsc rekreacji i wypoczynku, placów
zabaw i wielu innych. Cała infrastruktura
została tak zaplanowana, by sprostać
najbardziej wymagającym miłośnikom
sportów wodnych, przy jednoczesnym
połączeniu nowoczesności
z nawiązaniem do tradycji i otaczającej ją
architektury.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Lokalizacja Jezierzany

Nowy pomysł na zagospodarowanie jeziora Marszewo

Trwają prace projektowe przy
inwestycji pn. „Zagospodarowanie
turystyczne jeziora Marszewo”.
W ramach powstającej
dokumentacji projektuje się przebudowę
istniejącego pomostu, budowę nowego
pomostu do cumowania jednostek
p ł y w a j ą c y c h , r o z b u d o w ę p l a ż y,

urządzenia zabawowe dla dzieci,
zjeżdżalnię, zaplecze socjalno –
gospodarcze wraz z sanitariatami. Termin
realizacji dokumentacji projektowej,
tworzonej przez firmę ARCH-ERS Sp.
z o.o. z Miastka to koniec listopada tego
roku.

Lokalizacja Królewo
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Informacja dotycząca
gospodarowania
odpadami komunalnymi
Zgodnie z wprowadzonym
systemem, którym objęte są
nieruchomości niezamieszkałe
informujemy właścicieli działek
rekreacyjno-wypoczynkowych oraz
osoby prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie świadczenia
usług turystycznych, którzy złożyli
deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, iż pojemniki z odpadami
powinny być opisane numerem
posesji, bądź w przypadku braku
nadanego numeru porządkowego,
numerem działki. Ponadto aby odbiór
odpadów z nieruchomości odbywał się
zgodnie z ustalonym harmonogramem
pojemnik muszą być wystawiane
w ustalone terminie odbiorów przed
godziną 7.00. Jednocześnie
właściciele nieruchomości, których

Inwestycje
W ostatnim czasie zakończone
zostały prace budowane przy
następujących inwestycjach:
1. Modernizacja pomostu
widokowego nr 1 w miejscowości
Jezierzany. Zakres prac obejmował
wymianę starego pokładu z desek na
nowy, zamontowano także nowe
drabinki służące zejściu do wody.
Wykonanie prac miało na celu
poprawę bezpieczeństwa
użytkowników pomostu. Wykonawcą
robót było Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o..

Droga Wilkowice - Staniewice

działki nie mają nadanego numeru
i którzy w ostatnim czasie złożyli
deklarację proszeni są o kontakt
z Gminnym Przedsiębiorstwem
Komunalnym Sp. z o. o. w Postominie
pod nr tel. 59 8109252, w celu ustalenia
szczegółowego położenia
nieruchomości.

Z wizytą
w partnerskiej gminie

W dniach od 26 do 29 lipca
delegacja seniorów, strażaków oraz
przedstawicieli samorządu przebywała
w Trinwillershagen z partnerską wizytą.
Tematem przewodnim spotkania było
ekologiczne rolnictwo. Dzięki temu
spotkaniu mieszkańcy Gminy
Postomino mogli zobaczyć jak działa
ekologiczne gospodarstwo rolne
prowadzące częściowo swoją
działalność na terenie parku
narodowego, jak w niewielkiej
manufakturze produkuje się
wyśmienitą, ekologiczną i zdrową
musztardę, jak działa lokalny browar
oraz w jaki sposób kilka osób wytwarza
zdrowy i naturalny olej spożywczy.
Podczas pobytu uczestnicy zapoznali
się z historią rozwoju Trinwillershagen,
które rozpoczyna przygotowania do
uroczystych obchodów 700-lecia
istnienia w 2020 roku.
Podczas pobytu Kazimierz
Borsut został w szczególny sposób

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Pomost w Jezierzanach

2. Dwie drogi dojazdowe do
budynków wielorodzinnych
w Postominie i Staniewicach z betonu
asfaltowego o łącznej długości około
930 m. Drogę w Staniewicach
wyposażono w sieć oświetlenia
ulicznego na całej długości
przebudowanego odcinka.
Wykonawcą robót była firma
wielobranżowa ROL-WAP Żaneta
Ordon.
3. B u d o w a t e r e n u
rekreacyjnego z elementami małej

architektury w miejscowości
Rusinowo. W ramach inwestycji
powstał teren przeznaczony dla
wszystkich grup wiekowych.
Wybudowano plac zabaw, wiatę
rekreacyjną, stworzono miejsce na
ognisko. Głównym elementem tego
przedsięwzięcia jest wieża widokowa,
z której podziwiać można panoramę
okolicznych miejscowości wraz
z widokiem na morze i jezioro Wicko.
Roboty zrealizowane zostały przez
Zakład Usługowy BIELAWA Zbigniew

Bielawa.
Aktualnie trwają intensywne
prace przy dwóch największych
inwestycjach realizowanych w 2018
roku przez Gminę Postomino.
Pierwszą z nich jest
termomodernizacja budynków
szkolnych. Prace zewnętrzne przy
elewacjach dobiegają końca.
Wewnątrz budynków wymieniana jest
instalacja c.o., montowana jest
wentylacja mechaniczna oraz nowe
oświetlenie pomieszczeń.
Drugą inwestycją jest
przebudowa drogi Staniewice –
Wilkowice wraz z budową I etapu
kanalizacji sanitarnej w m. Staniewice.
Pomimo tego, iż umowa na
dofinasowanie tej inwestycji została
dopiero co podpisana, prace
rozpoczęto już w kwietniu. Zostały
usunięte drzewa na odcinku pomiędzy
miejscowościami, trwają roboty
drogowe, realizowana jest kanalizacja
deszczowa jako odwodnienie drogi
oraz I etap budowy kanalizacji
sanitarnej w Staniewicach.
Generalnym wykonawcą tych prac
jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Termomodernizacja: szkoła Postomino

uhonorowany przez druhów strażaków
miejscowej ochotniczej straży
pożarnej. Decyzją Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Trinwillershagen druh Kazimierz
Borsut został członkiem honorowym tej
jednostki.
Wspólne rozmowy
przedstawicieli partnerskich gmin
zaowocowały wstępnym
opracowaniem terminarza kolejnych
spotkań i działań.
Organizacja partnerskiej wizyty
była możliwa dzięki pozyskaniu przez
Gminę Trinwillershagen środków
finansowych z funduszy europejskich.

Rusinowo - plac rekreacyjny

Rusinowo - wieża widokowa

Rusinowo - ławki przy parkingu

sierpień 2018

Rusza budżet obywatelski
Uchwała XLVI/455/18 z dnia
15 czerwca 2018 roku wprowadza
nowy sposób konsultacji
z mieszkańcami Gminy Postomino
zadań wpisanych do budżetu Gminy
na rok 2019. Dzięki tej uchwale
mieszkańcy Gminy Postomino mogą
sami proponować zadania, które
zostaną wprowadzone i zrealizowane
w przyszłym roku.
Celem zapewnienia
zrównoważonego rozwoju, wyznacza
się na terenie gminy Postomino
następujące grupy jednostek
pomocniczych:
Grupa I- obejmuje sołectwa:
Jarosławiec, Jezierzany, Łącko,
Nacmierz, Rusinowo
Grupa II- obejmuje sołectwa:
Bylica, Korlino, Królewo,
Chudaczewo, Masłowice, Kanin,
Karsino, Dzierżęcin i Wszedzień
Grupa III- obejmuje sołectwa:
Górsko, Złakowo, Marszewo
i Postomino
Grupa IV- obejmuje sołectwa:
P i e ń k o w o , P i e ń k ó w k o , Ty ń ,
Wilkowice, Mazów
Grupa V- obejmuje sołectwa:
Pieszcz, Staniewice, Nosalin, Pałowo,
Pałówko
Budżet obywatelski Gminy
Postomino na rok 2019 stanowią
środki z budżetu Gminy Postomino
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w kwocie 300 000,00 zł. Z kwoty tej
250 000,00 zł przeznacza się na
realizację projektów
infrastrukturalnych, a 50 000,00 zł
przeznacza się na realizację zadań
społecznych, przy czym dokonuje się
następującego podziału środków: po
60 000,00 zł na każdą z pięciu grup
wymienionych powyżej, w tym
50 000,00 zł na zadania
infrastrukturalne i 10 000,00 zł na
zadania społeczne.
Zgłaszane do budżetu
obywatelskiego zadania muszą
należeć do zadań własnych gminy,
być możliwe do realizacji w trakcie

jednego roku budżetowego oraz mają
służyć zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców. Propozycje
projektów do budżetu obywatelskiego
mogą być zgłaszane przez
pomysłodawców, tj. mieszkańca lub
grupę mieszkańców Gminy
Postomino. Wszystkie projekty, które
przejdą pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną zostaną poddane pod
głosowanie mieszkańców Gminy.
Pomysły, które uzyskają największe
poparcie, tj. największą liczbę
głosów zostaną wprowadzone do
realizacji w roku 2019.

strona

„Ku Słońcu”

13 maja 2018 roku odbył się Rajd
Rowerowy „KU SŁOŃCU”. O godz.
11.00 z Ronina wystartowała 16
osobowa ekipa na trasę Wszedzień –
Bylica – Jarosławiec. W Jarosławcu był
postój. Cykliści zwiedzili nową „Plażę
Dubaj”. Były lody oraz ciepła pizza.
W drodze powrotnej w Jezierzanach
odwiedzili Pana Wójta Gminy
Postomino – Janusza Bojkowskiego.

W Łącku nad jeziorem Wicko
odpoczęliy i „nabrali wiatru”, aby
w y r u s z y ć d o s w o i c h d o m ó w.
Organizatorami rajdu byli:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„Aktywni” Postomino, Klub Miłośników
Turystyki Rowerowej „Marysieńka”
oraz Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.

6-tki piłkarskie

„Żyj zdrowo na sportowo”

Różne jest zapotrzebowanie na
wysiłek fizyczny u osób „wcześniej
urodzonych”, jedni prowadzą siedzący
tryb życia, biesiadując i przybierając
na wadze. Inni natomiast biorą udział
w różnego rodzaju nadarzających się
imprezach sportowo-rekreacyjnych,
prowadząc aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu oraz czerpania
radości ze wspólnego przeżywania
sportowych emocji. Wśród
uczestników widać wzajemne
wspieranie się, dopingowanie,
przeżywanie udanych i nieudanych
poczynań, pamiętając o zasadzie „Nie
ważne, którym jest się na mecie, bo
i tak jest się lepszym od tych, którzy
siedzą w domu”.
Druga edycja Turnieju
Weteranów w roku 2018 r. „Żyj zdrowo

na sportowo” w ramach GRAND PRIX
Gminy Postomino „Aktywni 50+”
rozegrana została 21 lipca 2018 r.,
udział wzięło 29 osób (w tym 18 kobiet
i 11 mężczyzn). Rozegrano kolejne 5
z 15 konkurencji (rzut beretem,
toczenie, zbijanie, wbijanie, torem
toczenie piłki jak najdalej, pchnięcie
kulą, rekreacyjny tor przeszkód).
Po dwóch turniejach: „Majówka
w plenerze” i „Żyj zdrowo na sportowo”
prowadzą wśród kobiet:
1. Danuta Ogórek – 1957 r. – Sławno
– 133 pkt
2. Maria Gut – 1958 r. – Sławno –
121 pkt
3. Alicja Kukowska – 1963 r. –
Pałowo – 114 pkt
4. Ewa Ciróg – 1954 r. – Nosalin –
106 pkt

Ogłoszenie
Sprzedam lokal mieszkalny (cztery pokoje, kuchnia, łazienka,
korytarz) osiedle w Pieńkowie 2 piętro (tzw. duże bloki)
Kontakt telefoniczny: 691-409-900 - po godz. 16.00

Wśród mężczyzn:
1. Mirosław Kijanka – 1963 r. –
Chudaczewo – 94 pkt
2. Arkadiusz Belt – 1967 r. –
Jezierzany – 88 pkt
3. Roman Krajewski – 1957 r. –
Łącko – 84 pkt
4. Jerzy Jóźwicki – 1951 r. –
Jezierzany – 82 pkt
Już dzisiaj zapraszam na kolejny
III turniej Aktywni 50+ „Babie Lato”,
który odbędzie się 29 września 2018 r.,
po którym nastąpi wręczenie nagród
Open pierwszej dziesiątki kobiet
i mężczyzn oraz wręczone zostaną
medale w kategoriach wiekowych.
Warunek bycia sklasyfikowanym to
uczestnictwo w dwóch turniejach.

W dniach 18-19 lipca na boisku
Orlik w Jarosławcu po raz 23 ( pierwszy
Turniej rozegrany został w 1995 roku)
odbył się Otwarty Turniej 6-tek
Piłkarskich dla kolonii, obozów i grup
zorganizowanych "Wakacje z Piłką"
o Puchar Wójta Gminy Postomino.
Pierwszego dnia rozegrane zostały
mecze w kategorii wiekowej – 2005
i młodsi. Tego dnia do Turnieju zgłosiło
się 7 zespołów. Łącznie rozegrano
14 meczy. Pierwsze sześć zespołów
otrzymało pamiątkowe puchary oraz
okolicznościowe talony sponsorskie od
zaprzyjaźnionych firm z Jarosławca.
Wyniki turnieju 6-tek piłkarskich –
rocznik 2004 i młodsi:
I - PARAFIADA
II - FC NITRO
III - ALLADYNI
IV - STRAŻACY
V - MAŁOPOLSKIE
VI - ŁODZKIE
VII -ALMATUR
Drugiego dnia wyrównane
pojedynki toczyli zawodnicy
z roczników 2003-04. W tym dniu do
Turnieju zgłosiło się 8 zespołów.
Mecze były bardzo "zacięte",
kilkukrotnie o zwycięstwie meczach
decydowały rzuty karne. Po meczach
grupowych wyłoniono 6 najlepszych
zespołów.
Wyniki turnieju 6-tek piłkarskich –
roczniki 2003-04:

I - PARAFIADA
II - FC KOZIE BRODY
III - ŁOBUZY
IV - ORLIK JAROSŁAWIEC
V - FC ŁODZIANIE
VI-ORLIN
Podczas dwudniowego turnieju
na boisku mecze rozegrało 150
zawodników, rozegrano łącznie 32
mecze, strzelono 113 bramek. Bardzo
cieszy nas fakt, że oba turnieje
przebiegły bardzo bezpiecznie i bez
kontuzji oraz mimo jednego incydentu
zawodnicy stosowali się do zasad FairPlay.
Bardzo dziękujemy sponsorom
z Jarosławca, którzy ufundowali
nagrody i talony dla najlepszych
drużyn.
ź Muzeum Bursztynu w Jarosławcu
- M. Kwiatkowski
ź Lodziarnia „Nadmorska” D. Ł.
Lewiccy
ź Lodziarnia - J. Klaja
ź Papugarnia i Motylarnia
w Jarosławcu - A. Pruske
Dziękujemy również animatorom
pracującym na Jarosławiecki „Orliku"
oraz sędziom za sprawne
przeprowadzenie Turnieju.
Gratulujemy zwycięzcom oraz
zapraszamy na inne imprezy
organizowane na terenie gminy
Postomino.
A. Pawłowski
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XXVIII Międzynarodowy Bieg
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2009-10
ŁOSIŃSKA ŁUCJA
POBUDKIEWICZ ZUZANNA
GONDEK MAJA
KLECZEWSKA ZOFIA
WANDOCH-DUBAJ WERONIKA
NOWICKA ALICJA
CHŁOPCY ROCZNIK 2009-10
KAMELSKI SZYMON
BUZE IGOR
KOSELKSI KACPER
SIWCZYŃSKI MACIEJ
KOWAL MIESZKO
KOPERA MARCEL
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2007-08
KOSICKA ZOFIA
PAWLAK WIKTORIA
TYPA AMELIA
BAŁCHANOWSKA MAJA
Za Nami kolejna 28 już edycja
Międzynarodowego Biegu Po Plaży.
W biegu głównym oraz w biegach
towarzyszących wystartowało ponad
1200 zawodników (613 bieg główny 475 mężczyzn i 138 kobiet) w wieku od
2 do 86 lat. Międzynarodowa ranga
biegu również okazała się zasadna.
Wśród startujących byli obywatele
Ukrainy, Czech, Rosji, Australii,
Niemiec, Litwy, Kenii, Irlandii i Norwegii.
Zdecydowanie tego dnia Jarosławiec
stał się „Nadmorską Stolicą Biegania".
Gośćmi biegu byli: Wanda Panfil Mistrzyni Świata w Maratonie z 1991
roku, Henryk Paskal – Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Biegów,
olimpijczyk Jan Huruk oraz Dyrektorzy

DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2003-04
PAŃKA WIKTORIA
ŚMIECHOWSKA WERONIKA
GOŁĄBOWICZ OLIWIA
LEWWIŃSKA AGATA
GĄSIOR MARTYNA
KOWALCZYK ALEKSANDRA
CHŁOPCY ROCZNIK 2003-04
LEWANDOWSKI FILIP
MIERZEJEWSKI MIŁOSZ
KOSELSKI DOMINIK
SROKA GRACJAN
GUTOWSKI JAKUB
CHACHUŁA DOMINIK
Rekreacyjny Bieg „Podziel się
życiem" w ramach akcji „Tak dla
transplantacji" zgromadził na starcie

TVP3 Szczecin. Wszyscy biegacze
mogli liczyć na doping rodzin,
znajomych, mieszkańców ościennych
gmin i miejscowości, ale także kibiców
z całej Polski, ponieważ Jarosławiecki
kurort przyciąga swoimi atrakcjami oraz
imprezami wielu wczasowiczów. Ich
liczbę szacuje się w tysiącach.
Na trasach nie zabrakło grup
dopingujących: Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Postomina jak również grup
kolonijnych wypoczywających
w Jarosławcu. Ich energiczny doping
pomógł zawodnikom w pokonywaniu
kolejnych kilometrów trasy. Wszystkim
dopingującym tego dnia serdecznie
dziękujemy. W całym przedsięwzięciu
zaangażowanych było około 300 osób,
MAZURKIEWICZ BLANKA
KOTŁOWSKA JULIA
CHŁOPCY ROCZNIK 2007-08
RYFLIK PATRYK
RODA OSKAR
PAGÓREK KAROL
BIEMEK KAMIL
JURGA ANTONI
ŚWIEŻYŃSKI JAKUB

wielu imprez biegowych, m.in. z Piły,
Lublińca, Dębna, Pszczyny, Grodziska
Wielkopolskiego.
Obsługę medialną tego dnia
prowadzili reporterzy Pisma
S a m o r z ą d u Te r y t o r i a l n e g o
„Wspólnota", Głosu Koszalińskiego,
Głosu Pomorza, Dziennika
Bałtyckiego, Obserwatora Lokalnego,
Portalu Maratony Polskie oraz telewizja

JASIŃSKI BARTŁOMIEJ
PAKOS BARTOSZ

bez których impreza nie mogłaby się
odbyć, byli to m.in: obsługa biura
zawodów (pracownicy Urzędu Gminy
w Postominie, pracownicy Centrum
Kultury i Sportu w Postominie,
wolontariusze), wyznaczenie
i zabezpieczenie trasy (Straż
Graniczna, Policja, Straż Gminna,
strażacy z jednostek OSP Gminy
Postomino, ratownicy medyczni,

sędziowie, obsługa punktów
żywieniowych - grupa Morsów
„Wiking", Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Wicie).
Biegi Młodzieżowe „Powitanie
Lata" rozpoczęły niedzielne bieganie.
W ośmiu biegach wystartowało łącznie
260 uczestników. Wyniki
poszczególnych biegów.

DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2005-06
KSIĄŻEK DARIA
CZEPIEL MILENA
KEPA JULIA
KOBRYS MARTYNA
RAMOTOWSKA MARTYNA
BORÓWKA JULIA
CHŁOPCY ROCZNIK 2005-06
BUŚKO MATEUSZ
GOSTOŃCZYK JAN
WILCZEWSKI JAKUB
ŚWIĘCH IGOR

ponad 100 osób w tym osoby po
transplantacji oraz wiele osób
wspierających.
Aż 159 uczestników w wieku do 7
lat wystartowało w biegu dla Naszych
najmłodszych uczestników. Z numerem
startowym na piersiach pokonali trasę
230 m na oczach licznej widowni.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo
Państwa pociech, pozwoli zaszczepić
w nich zdrowy i aktywny styl życia. Być
może wśród nich jest zwycięzca
czterdziestej edycji
Międzynarodowego Biegu Po Plaży
Na linii startu XXIII
Ogólnopolskiego Biegu
Samorządowego „Bursztyn
Jarosławca" stanęło 89
samorządowców (radni powiatowi,
m i e j s c y, g m i n n i , W ó j t o w i e ,
Burmistrzowie, pracownicy Urzędów
i goście zaproszeni).
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po Plaży "Jarosławiec 2018"
SPONSORZY:
XXVIII MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU PO PLAŻY
„JAROSŁAWIEC 2018" - 1 LIPIEC 2018 r.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Wyniki w kategorii:
Drużynowej:
ź URZĄD MIASTA LĘBORK
ź URZĄD GMINY KOBYLNICA
ź URZĄD GMINY ŚWIESZYNO
Kobiety:
WANDA PANFIL - GOŚĆ BIEGU
- LECHIA TOMASZÓW
ź POBŁOCKA BOŻENA - URZĄD
MIASTA LĘBORK
ź KOISZEWSKA IZABELA URZĄD MIASTA LĘBORK
Mężczyźni:
ź POBŁOCKI PIOTR - URZĄD
MIASTA LĘBORK
ź SZOPIŃSKI DARIUSZ - URZĄD
GMINY PRZECHLEWO
ź JANAS ROMAN - URZĄD
MIASTA I GMINY GRODZISK
WIELKOPOLSKI
Najlepsza drużyna otrzymała
wyjątkową statuetkę z brązu
z autentycznym bursztynem z Morza
Bałtyckiego, ufundowaną przez
Muzeum Bursztynu w Jarosławcu,
natomiast druga i trzecia drużyna
Statuetki Dyrektora Centrum Kultury
i Sportu w Postominie. Zwycięzcy
klasyfikacji indywidualnej kobiet
i mężczyzn otrzymali puchary za
miejsca I-IV, kolejno: Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego, Pisma Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota", Starosty
Sławieńskiego i Wójta Gminy
Postomino. Sklasyfikowani na
miejscach I-X otrzymali nagrody
rzeczowe, a wszyscy zawodnicy
pamiątkowe koszulki, dyplomy,
m e d a l e o r a z t z w. „ p a k i e t y
sponsorskie". Wyróżniono również
najlepszych zawodników
w kategoriach wiekowych powyżej
40 roku życia kobiet i 50 roku życia
mężczyzn.
Podczas biegu głównego
rozegrane zostały również VI
Mistrzostwa Straży Granicznej
w Biegach Przełajowych. Wśród Pań
zwyciężyła ALEKSANDRA
JAKUBCZAK, wygrywając z drugą
EWELINĄ MICHNOWICZ i trzecią
SYLWIĄ WÓJTOWICZ. Wśród
mężczyzn zwyciężył TOMASZ
KOWALSKI, rozgrywając walkę
o zwycięstwo z MICHAŁEM
JAMIOŁEM i ANDRZEJEM LUŚNIĄ.
W klasyfikacji drużynowej
zwyciężyli:
ź

NADBURZAŃSKI OSG
BIESZCZADZKI OSG
WARMIRSKO-MAZURSKI OSG
Bieg Główny na dystansie 15

km ukończyło 613 zawodników
z Polski jak również z Ukrainy,
Czech, Rosji, Australii, Niemiec,
Litwy, Kenii, Irlandii i Norwegii co
potwierdza Międzynarodową rangę
imprezy. Najszybszy i niepokonany
tego dnia był zawodnik: KYEVA
COSMAS MUTUKU (MACHAKOS
CLUB) z Kenii, który pokonał trasę
w czasie 49:55. Tuż za nim metę
minął reprezentant Polski ADAM
GŁOGOWSKI (czas 50:55). Trzeci
na mecie zameldował się zawodnik
z Ukrainy SERGII OKSENIUK 51:11.
Wśród Kobiet najszybciej
dystans 15 km przebiegła DOMINIKA
NOWAKOWSKA z czasem 57:05
wygrywając z reprezentantką
Ukrainy TETIANĄ VILISOVA (czas
59:01) oraz trzecią MONIKĘ
KACZMAREK (czas - 57:29).
Zwycięzcy za miejsca I-X
otrzymali nagrody finansowe,
ponadto za miejsca I-III wręczono
puchary Wójta Gminy Postomino. Po
raz kolejny w tym roku nagrodzono
trójki najlepszych kobiet i mężczyzn
z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali
pamiątkowe koszulki, medale oraz
t z w. „ p a k i e t y s p o n s o r s k i e "
zawierające produkty otrzymane od
sponsorów i organizatora, bon na
grochówkę, pieczone prosię i kufelek
piwa.
P I E RW S Z A D Z I E S I ĄT K A
KOBIET:
NOWAKOWSKA Dominika 00:57:05
VILISOVA Tetiana - 00:57:25
KACZMAREK Monika - 00:57:29
PAPROCKA Ewelina - 00:58:20
OKSENIUK Oksana - 00:59:25
PASTOROVÁ Petra - 00:59:42
PADUSZYŃSKA Wioletta - 01:00:02
JAKUBCZAK Aleksandra - 01:00:17
SHELEST Liydmila - 01:05:30
WERNER Katarzyna (428)
P I E RW S Z A D Z I E S I ĄT K A
MĘŻCZYZN:
KYEVA COSMAS Mutuku - 00:49:55
GŁOGOWSKI Adam 00:50:55
OKSENIUK Sergii - 00:51:11
STYPUŁKOWSKI Patryk - 00:51:23
STARZINSKIJ Andzej - 00:52:07
WĄSICKI Sebastian - 00:52:48
PIASECKII Andrii - 00:53:32
BORZĘCKI Norbert - 00:53:32
POBŁOCKI Piotr - 00:55:02
KOWALSKI Tomasz (590)
Puchar Wójta Gminy
Postomino dla najlepszego Strażaka
otrzymał PIOTR MONIKOWSKI.
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Puchar Wójta Gminy
Postomino dla najlepszego
Policjanta otrzymał NORBERT
BORZĘCKI.
Puchar Wójta Gminy
Postomino dla najlepszego
Funkcjonariusza Straży Granicznej
otrzymał TOMASZ KOWALSKI.
Nagrodę rzeczową dla
najlepszej zawodniczki z terenu
Powiatu Sławieńskiego otrzymała
KAMILA ŁAGUTKO.
Nagrodę finansową dla
najlepszego zawodnika z terenu
Powiatu Sławieńskiego otrzymał
KRZYSZTOF WILCZEWSKI.
Nagrodę finansową dla
najlepszej zawodniczki z terenu
Gminy Postomino otrzymała ALICJA
KURKUL.
Nagrodę finansową dla
najlepszego zawodnika z terenu
Gminy Postomino otrzymał
PRZEMYSŁAW KURKUL.
Puchar Wójta Gminy
Postomino dla Najlepszego
pracownika Samorządowego
otrzymał ROMAN JANAS.
Wspaniałą grochówkę
chwaloną przez uczestników Biegu
przygotowali strażacy OSP
Wilkowice z produktów
sponsorowanych. Rozdano ponad
3000 kaw przy stanowisku, 1200

porcji pieczonego prosiaka
przygotowanego przez Państwa
Sendeckich. Trzy punkty
żywnościowe na trasie z wodą
i napojami izotonicznymi oraz wozy
strażackie z kurtynami wodnymi,
zbiornikami z wodą i gąbkami
schładzały rozgrzane ciała biegaczy.
W imieniu Komitetu
Organizacyjnego, składamy
serdeczne podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację XXVIII
Międzynarodowego Biegu po Plaży
„Jarosławiec 2018", a także
wszystkim uczestnikom Biegu.
Dziękujemy także osobom,
instytucjom, firmom i organizacjom
współpracującym przy organizacji
XXVIII Międzynarodowego Biegu po
Plaży, XXIII Ogólnopolskiego Biegu
Samorządowego „Bursztyn
Jarosławca" i XXVIII Ogólnopolskich
Biegów Młodzieżowych „Powitanie
Lata". Bardzo gorąco dziękujemy
Gminnemu Przedsiębiorstwu
Komunalnemu za sprawne
i profesjonalne działanie podczas
organizacji biegu.
Już dziś zapraszamy na kolejny
XXIX Międzynarodowy Bieg po
Plaży, który odbędzie się 7 lipca
2019 r.
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Armator Jednostki JAR 32
ASICS
Bank Spółdzielczy w Ustce
Biegnij Warszawo – Bogusław Mamiński
Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce
Ciastkarnia – Wytwórnia Lodów „Taja” –
Jarosławiec
Decathlon – Słupsk
Dolina Charlotty Resort & SPA – Strzelinko
Euromarketing Puchary
Firma Wielobranżowa "Rol-Wap" - Żanetta Ordon
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Zabrze
GŁOS KOSZALIŃSKI
GMINA POSTOMINO
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne Joanna i Zenon Lech
Jednostki ochotniczej straży pożarnej Gminy
Postomino
Karczma u Ola
Kiosk warzywny – ZENON WITEK – Postomino
Król Plaza Spa & Welness – Jarosławiec
Laminopol Sp. z o. o. – Słupsk
Lispol Plus s.c. – Łódź
Lodziarnia „Klaja”
Lodziarnia „Nadmorska”
Maratony Polskie
MEGAWAT Polska s.c. – Marszewo
Ministerstwo Sportu i Turystyki
MTD Budownictwo – Słupsk
Muzeum Bursztynu – Maksymilian Kwiatkowski
Nadleśnictwo Ustka
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. –
Hotel Nat
OSHEE
Ośrodek – Wczasowo – Rehabilitacyjny „Arka” –
Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Barka” –
Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Rafa” –
Jarosławiec
Ośrodek Wczasowy „Marysieńka” – Jarosławiec
Ośrodek Wczasowy „Na Wydmie” – Wicie
Ośrodek Wczasowy „Solar” w Jarosławcu
Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska” –
Jarosławiec
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczna Plaża” –
Jarosławiec
Park Wodny „Jan” – Darłowo
Pensjonat „Jarosławianka” – Jarosławiec
Piekarnia „Jakubowscy” – Wanda i Tadeusz
Jakubowscy – Sławno
Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
Pokoje Gościnne GLISZCZYŃSCY – Jarosławiec
Polski Komitet Olimpijski
Polski Związek Lekkiej Atletyki
Polskie Stowarzyszenie Biegów
Postomiński Klub Morsów „Wiking”
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo Inżynieryjnego S.A. w Toruniu
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Adam
Ordon
Rolnicza Spółdzielnia Handlowo – Usługowa –
Bydgoszcz
Restauracja „Jackowo” Jarosławiec
Sanatorium Panorama Morska Jarosławiec
Sklep ABC - Gabriela i Adam Pruske
Sklep ABC – Bogumiła i Jacek Wituszyńscy
Sklep Sportowy „PUMA” – Sławno
Starosta Sławieński
Stowarzyszenie „Latarnik”
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywni”
Postomino
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości
Wicie
STRAUSS CAFE Poland Sp. z o.o. – Warszawa
TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. - Oddział
Koszalin
UKS „Czarni” Pieszcz
VAN PUR SA – Browar Koszalin
Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. Sławno
6 Wojskowy Odział Gospodarczy - Ustka
Zakład Budowlany Wiesław Głuszek – Stary
Jarosław
Zakład Ogólnobudowlany – Ryszard Kowalski –
Postomino
Zakład Ogólnobudowlany - Wardak Mirosław
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego – Maria
i Grzegorz Sendeccy – Bobrowicki
Zespół Szkół w Jarosławcu
Żuchowski Piotr – sołtys Sołectwa Jarosławiec
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Festyn i Jarmark Szachulcowy

Po raz kolejny w Łącku odbył się
Jarmark Szachulcowy w dniu 14 lipca
2018. Na teren pomiędzy remizą
a świetlicą odbył się Jarmark
ukazujący szachulec i dawny moment
oczami dzisiejszych ludzi. Był to
moment, w którym można było m.in.:
s a m e m u u l e p i ć c o ś z g l i n y,
własnoręcznie wykonać papier
czerpany, nauczyć się tradycyjnego

budownictwa opartego na szkielecie
drewnianym wypełnionym gliną.
Podczas festynu przybyli mieli także
możliwość podziwiać wystawę
obrazów budynków szachulcowych
z terenu województwa
zachodniopomorskiego oraz stragany
z rękodziełem i lokalnymi produktami.
W biesiadny klimat przybyłych do
Łącka wprowadziły występy

„Pieńkowian” i „Pieszczanek”. Zespół
„NIEZBĘDNY BALAST” z Darłowa
przygrywał muzykę szantową. Można
było się także posilić smakołykami na
sołeckim stoisku.
Imprezę prowadził Radosław
Barek – architekt zafascynowany
Łąckiem i związany z tą miejscowością
około 20 lat.

Koncert z okazji 15-lecia Mistrzostwa Budowniczych

W Niedzielę 8 lipca 2018 roku
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Postomina zagrała Jubileuszowy
Koncert z okazji 15-lecia swojego
istnienia. Półtoragodzinny koncert
składał się z 3 części i przeplatany był
krótkimi uroczystymi przemowami.
W pierwszej „marszowej” części
uczczono muzykę, którą wykonują
jedynie orkiestry dęte. Druga cześć
"rozrywkowa", składała się ze
szlagierów tj.: „I Feel Good”, „Sex
Bomb” czy „Chłopaki nie Plączą.
W trzeciej części natomiast
zaprezentowano "muzykę filmową",
gdzie wykonywane były utwory ze

znanych i lubianych filmów takich jak
„Piraci z Karaibów”, „James Bond” czy
„Pretty Woman”.
Obecnie orkiestra liczy 23 osoby,
a członkami są wyłącznie mieszkańcy
Gminy Postomino. W październiku
w Szkołach Podstawowych
w Postominie i Staniewicach odbędzie
się oficjalny nabór do zespołu. Wstąpić
do orkiestry może każde dziecko od
4 do 7 klasy Szkoły Podstawowej
z całej Gminy Postomino. Nauka
odbywa się kompletnie za darmo.
Osoby starsze chętne do nauki, bądź
współpracy również są bardzo mile
widziane. Zapraszamy!

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano w Jarosławcu Plażowe Mistrzostwa
Budowniczych. Zabawa polegała na tym, aby usypać jak największą górę z piachu na plaży.
Do rywalizacji przystąpiło 21 nadmorskich miejscowości. Jarosławiec zajął 10 miejsce
usypując górę o wysokości 265 cm. Zapraszamy za rok do wspólnej rywalizacji.

Festiwal Przedszkolaków
W dniu 5 czerwca 2018 r. w Sali
wielofunkcyjnej w Postominie odbył się
VIII Festiwal Twórczości Artystycznej
Przedszkolaków. W tegorocznym
przeglądzie udział wzięły dzieci
z przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych z trenu całej Gminy
Postomino.
Kategoria TEATR
I miejsce wywalczyły dwa teatry –
G r u p a Te a t r a l n a „ Z e r ó w c z a k i ”
z Pieszcza, teatrzyk pn.: „Przygoda
niegrzecznej żabki”, opiekun - Kornelia
P i t u ł a o r a z G r u p a Te a t r a l n a
„Przedszkolaki „0” a z Postomina,
teatrzyk pn.: „Smerfna przygoda”,
opiekun Mariola Bukowska.
II miejsce - Grupa Teatralna
„Przedszkolaki Misiaki” z Pieszcza
teatrzyk pn.: „Urodzinowa herbatka
u Kubusia Puchatka”, opiekun Monika
Zagorodnikow.
III miejsce - Grupa teatralna
„Akademia Malucha” z Postomina,

teatrzyk pn.: „Żywioły”, opiekun
Agnieszka Kowal.
Kategoria TANIEC – dwa zespoły
otrzymały dwa pierwsze miejsca
Zespół Taneczny „Mali Giganci”
ze Staniewic, zatańczyli taniec na
wesoło. Opiekun Ewelina Myślak oraz
Zespół Taneczny „Grupa Przedszkolna
„0” b z Postomina, przedstawili taniec
„Madagaskar”, opiekun Ewa Kwiatek.
Kategoria MUZYKA – piosenka
Wśród zespołów zwyciężyli:
I miejsce – Zespół Wokalny
„KRASOLUDKI” ze Staniewic,
piosenka pt.: „My jesteśmy
krasnoludki”, opiekun Ewelina Myślak
oraz Zespół Wokalny „Pędzące ślimaki”
z Postomina, piosenka pt.: „Dinozaur
w szafie”, opiekun Lucyna Bartos.
II miejsce - „Akademia Malucha”
z Postomina, piosenka pt.: „Moja mama
fajna jest”, opiekun Ewelina Bistryczan.
oraz „Przedszkolaki Misiaki”
z Pieszcza, piosenka pt.: „Wiosenna

poleczka”, opiekun Monika
Zagorodnikow.
III miejsce - „Akademia Malucha”
z Postomina, piosenka pt.: „Jesteś
mamo skarbem mym”, opiekun
Agnieszka Kowal, Zespół „Wesołe
Przedszkolaki” z Postomina, piosenka
pt.: „Smutne Reggae”, opiekun Ewelina
Jarkiewicz oraz Zespół Wokalny
„Zerówczaki” z Pieszcza, piosenka pt.:
„O Syrence Warszawskiej”, opiekun
Kornelia Pituła.
Wśród solistów zwyciężyli:
I miejsce – Patrycja Piołunkowska
– z Postomina, piosenka pt.:
„Pszczółka Maja”, opiekun Ewelina

Jarkiewicz oraz Marcin Andrik –
z Postomina, piosenka pt:. „Kocham
cię…”, opiekun Ewa Kwiatek.
II miejsce - Natalia Erwardt – ze
Staniewic, piosenka pt.: „Moja
fantazja”, opiekun Ewelina Myślak.
Na scenie wystąpił także duet
Julia Sekulska i Patrycja Zagorodnikow
ze Staniewic, z piosenką dla tatusiów
pt.: „Jest i zawsze będzie”, opiekun
Monika Zagorodnikow.
Podczas festiwalu wręczono
nagrody za konkurs plastyczny pt.
„MOJA RODZINA i JA". Młodzi artyści,
którzy zostali nagrodzeni i wyróżnieni,
otrzymali dyplomy, drobne upominki

oraz zestawy gier edukacyjnych dla
swoich przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych. Nagrody wręczyli:
Daniel Pakos – przewodniczący Rady
Gminy Postomino, Danuta Rąpalska
Radna Rady Gminy Postomino oraz
członkowie Jury - Renata Zielonka –
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Postominie oraz Anita Rynkowska –
nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie. W czasie trwania przeglądu
dla każdego uczestnika przewidziany
był słodki poczęstunek oraz napoje.
Wszystkim artystom serdecznie
gratulujemy i zapraszamy za rok.
Maria Lech-Szajner
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Bursztynek

Puchar pomorza NW

13 lica 2018 roku na małej letniej
scenie w Jarosławcu odbył się Festiwal
Piosenki Wakacyjnej „BURSZTYNEK”.
Festiwal poprowadził Druh
Ryszard Sobczak z Komendy HUFIEC
im. WOPR ze Sławna w raz z Marią

W dniu 24 czerwca 2018 roku
w Jarosławcu rozegrano VIII
Nadmorskie Mistrzostwa Nordic
Walking JAROSŁAWIEC 2018.
Zawody te zorganizowano w ramach
Pucharu Pomorza Nordic Walking
2018. W zawodach udział wzięło
ponad 100 osób z różnych stron
naszego kraju. Start odbył się z placu
przy zejściu na plażę nr 7
w Jarosławcu. Miasteczko zawodów
zlokalizowane było 50 metrów od
morza. Są to jedyne zawody Nordic
Walkig, gdzie 2 kilometry trasy biegnie
plażą.
ZWYCIĘZCY:
KOBIETY – 5 km:
1 miejsce – Małgorzata
Szymańska – Ekspedycja Nordic
Team Szczecin
2 miejsce – Katarzyna Szpilman
– Face Nordic Walking Team Gdynia
3 miejsce – Izabela Okrzesik –
Frąckowiak – KS Metraco Polkowice
MĘŻCZYŹNI – 5 km:
1 miejsce – Piotr Brzozowski –
NORDIC WALKING POLAND
/Aktywni Postomino
2 miejsce – Mateusz Frąckowiak
- KS Metraco Polkowice
3 miejsce – Edward Saniuk –
Face Nordic Walking Team Gdynia

Lech-Szajner. Po ustaleniach nie
wyróżniano najlepszych lecz wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki
z Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
Zapraszamy za rok.

Wszedzień w Dobrzycy

Piękna letnia pogoda sprzyja
spacerom i rekreacji na świeżym
powietrzu. Takie sprzyjające warunki
wykorzystali mieszkańcy Wszedzienia
i okolic, aby wybrać się na wycieczkę
d o D o b r z y c y, d o o g r o d ó w
tematycznych. Podczas wycieczki
można było podziwiać piękne ogrody,
ciekawe letnie kompozycje kwiatowe,
wypocząć pod cieniem okazałych
drzew i krzewów. Chętni mogli
zaopatrzyć się w niezwykłe gatunki
roślin ozdobnych i użytkowych.
Następnie każdy z uczestników miał
możliwość sprawdzenia się
w największych w regionie labiryntach-

części ogrodów pn. SPECTABILIS.
Najwięcej frajdy w grabowych
labiryntach mieli młodsi uczestnicy,
którzy przypadkowo lub celowo gubili
się w nich, dokładając następnie
wszelkich starań, aby znaleźć wyjście
i spotkać pozostałych uczestników
wycieczki. Zmęczeni, ale pełni wrażeń
wróciliśmy do domu, planując po
drodze kolejne miejsca do
odwiedzenia.
Wycieczka została zrealizowana
w ramach projektu „Słoneczna wieś”
współfinansowanego z Programu
„Działaj Lokalnie 2018”.

KOBIETY – 10 km:
1 miejsce – Krystyna
Królikowska – Krępa Kaszubska
2 miejsce – Joanna Stopa
z Dziemian - „Błękitni NW Dziemiany”
3 miejsce – Joanna Zielińska –
GODIR Osielsk
MĘŻCZYŹNI – 10 km:
1 miejsce – Grzegorz
Nakonieczny – Ekspedycja Nordic
Team Szczecin
2 miejsce – Leonard Naczk –
Dynamik Lębork
3 miejsce – Jan Makowski –
Rybnicki Klub Nordic Walking

Szczegółowe wyniki dostępne są
na stronie http://wyniki.b4sport.pl/
Na mecie każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy medal oraz talon
na posiłek regeneracyjny. Dekoracja
uczestników odbyła się na tle Bałtyku.
Uczestnicy, którzy stanęli na podium
otrzymali puchar i upominki firmy
Ziaja. Nagrody wręczali Janusz
Bojkowski - Wójt Gminy Postomino
oraz Maria Lech-Szajner – Prezes
SKF Aktywni Postomino. Sędzią
Głównym Zawodów i jednocześnie
spikerem był Arkadiusz Kozak.
Dziękujemy serdecznie
wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania VIII Nadmorskich
Mistrzostw Nordic Walking
w Jarosławcu. W szczególności
dziękujemy Władzy Gminy i Centrum
Kultury i Sportu w Postominie za
zaangażowanie i wielkie wsparcie tej
ogólnopolskiej inicjatywy. Dziękujemy
również: pracownikom Centrum
Kultury i Sportu w Postominie oraz
wolontariuszom: Michałowi Kurek
i Oskarowi Lech-Szajner. Już dziś
zapraszamy za rok.

Zawody strzeleckie

Zaproszenie
W dniu 8 września 2018 (sobota)
odbędzie się XI regionalny konkurs na
najlepszą pomorską nalewkę
w skansenie w Swołowie podczas
imprezy zatytułowanej "Babie Lato.
Święto Miodu".
Zapraszam wszystkich chętnych
do promocji swoich nalewek. Wiem, iż
na terenie naszej Gminy są takie osoby
które, wyrabiają swojskie trunki. Myślę,
że warto się tym pochwalić.
Konkurs na nalewkę jest imprezą
cykliczną, organizowaną każdego
roku. Przystąpić do niego mogą osoby
indywidualne, sołectwa, koła gospodyń
wiejskich, stowarzyszenia oraz
wszyscy zainteresowani z terenów
Pomorza Środkowego. Konkurs ma na
celu promocję pomorskich tradycji
przyrządzania nalewek, odkrywanie
receptur oraz wyłonienie najlepszej
nalewki regionu. Mam nadzieję, iż

w tym roku będą reprezentanci Gminy
Postomino.
Szczegóły www.swolowo.pl
W tym dniu zapraszam również
rowerzystów do udziału w rajdzie do
Swołowa. Wyjazd z Postomina
planowany jest około godz. 14.30.
Będziemy trzymać kciuki za naszych
mieszkańców, którzy wezmą udział
w konkursie bo warto promować to co
ludowe i tradycyjne.
Zapraszam
Maria Lech-Szajner

W XIX Ogólnopolskich
Zawodach Strzeleckich z broni
pneumatycznej o Puchar Wójta Gminy
Postomino, które odbyły się
w Jarosławcu w niedzielę 29 lipca
2018, udział wzięło 122 zawodników,
w tym 33 kobiety. Były to rekordowe
mistrzostwa jeśli chodzi frekwencję,
a poziom był bardzo wysoki. W trakcie
zawodów rozegrano po raz XIII
Rodzinne Zawody Strzeleckie,
w których udział wzięło 19 drużyn

rodzinnych. Szczegółowe wyniki
poniżej. W przypadku równiej ilości
punktów decydował ósmy
niepunktowany strzał.
Kobiety:
1. Karolina Marczak - Tyń- 68 Pkt
2. Joanna Wojciechowska - Łódź - 64
Pkt
3. Weronika Stężalska - Wrocław - 58
Pkt
Mężczyźni:
1. Cezary Zieliński - Orłów - 67 Pkt

2. Grzegorz Bartosik - Konin - 67 Pkt
3. Ludwikowski Marek - Dzierżęcin 66 Pkt
Rodzinne:
1. Rodzina Pawełczyk - Bełchatów 176 pkt
2. Rodzina LudwikowskichDzierżęcin - 171 pkt
3. Rodzina Wojciechowskich - Łódź 166 pkt
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Patrol konny
na ulicach Jarosławca

Podobnie jak w roku ubiegłym
podczas sezonu letniego Komendę
Powiatową Policji w Sławnie, która dba
o bezpieczeństwo przebywających
w Jarosławcu, wspierają
funkcjonariusze z Zespołu Konnego
Wydziału Prewencji KWP Szczecin.
Konie: Karmel, którego
opiekunem jest sierż. Szyłko Maciej
i Vir, którym opiekuje się st. sierż.
Czech Miłosz głównie wykorzystywane
są do patrolowania miejsc trudno
dostępnych dla pojazdów oraz miejsc,
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w których są w stanie szybciej się
przemieszczać niż patrole piesze np:
błotniste lub sypkie podłoże.
Usytuowanie funkcjonariuszy na
koniach pozwala im szybciej wypatrzeć
zagrożenie, jednocześnie można
łatwiej dostrzec taki patrol w tłumie
aniżeli pieszych policjantów, co
również jest pomocne
w niebezpiecznych sytuacjach.

„Moje Sławne Bezpieczne Wakacje”
W środę 25 lipca 2018 r.
policjanci z KPP w Sławnie, w związku
z trwającymi wakacjami, wspólnie
z ratownikami WOPR oraz strażakami
PPSP w Sławnie przeprowadzili na
plaży w Jarosławcu akcję w ramach
przedsięwzięcia profilaktycznego
„Moje Sławne Bezpieczne Wakacje”.
Akcja ta zorganizowana jest przez
Komendę Powiatową Policji
w Sławnie, a wspierana jest przez
Starostwo Powiatowe w Sławnie,
Gminę Postomino oraz DARLOT.
Celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
podczas spędzania wolnego czasu
nad wodą oraz przekazanie turystom
podstawowej wiedzy w zakresie
zagrożeń podczas beztroskiego
wypoczynku nad morzem.
W trakcie akcji policjanci
wspólnie z ratownikami oraz
strażakami przeprowadzili działania
bezpośrednio na plaży dzięki czemu
turyści w trakcie wypoczynku mogli
zgłębić swoją wiedzę m.in w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto policjanci wręczali
dzieciom silikonowe opaski na rękę

zakupione przez Gminę Postomino,
na których rodzice mieli możliwość
zapisania do siebie numeru telefonu.
Opaski w sytuacji np. zaginięcia
dziecka umożliwią nawiązanie
szybkiego kontaktu z rodzicem.
Policjanci przekazując opaskę
dziecku instruowali je, że w chwili
gdyby się zgubiło np. na plaży
powinno podejść do ratownika
i poprosić go o kontakt z rodzicem.
Dużą atrakcją szczególnie dla dzieci
okazała się możliwość wykonywania
ćwiczeń na fantomach dzięki, którym

uczestnicy mogli zgłębić swoje
umiejętności z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Każdy kto czynnie
brał udział w ćwiczeniach otrzymywał
gadżety niezbędne na plaży w postaci
kół ratunkowych, piłek plażowych oraz
wodoszczelnych etui na telefon.
Turyści otrzymali również ulotkę,
z której można się dowiedzieć, na co
należy zwracać uwagę oraz jakich
zasad należy przestrzegać aby nasz
wypoczynek minął spokojnie.

„Jesteśmy, bo pamiętamy”

„Pieńkowianie” i ich kolejne trofea
Pierwszego sierpnia 1944 r., za
sprawą ogłoszenia rozkazu
komendanta Okręgu Warszawskiego
Armii Krajowej płk. Antoniego
Chruściela „Montera” o ustaleniu
godziny „W”, rozpoczęła się jedna
z największych bitew II wojny
światowej. Trwająca 63 dni bohaterska
walka niedostatecznie uzbrojonych
powstańców z wyposażonym
w lotnictwo, ciężkie działa i moździerze
przeciwnikiem - mimo ostatecznej
porażki - stała się moralnym symbolem
męstwa i patriotyzmu. W dużej mierze
do tego heroicznego zrywu przystąpili
młodzi ludzie, ponosząc przy tym
największe straty. Wielu z nich było
członkami Związku Harcerstwa
Polskiego – obecnie największego
ogólnopolskiego patriotycznego
stowarzyszenia, wychowującego
kolejne pokolenia młodych osób
w duchu najwyższych wartości
i któremu - w uznaniu zasług powierzona została przez
Stowarzyszenie Szarych Szeregów
symboliczna opieka nad sztandarem
Szarych Szeregów i znakiem Polski
Walczącej. Dumni z tego zaszczytu, co
roku staramy się upamiętnić godzinę
„W” i oddać hołd Niepokonanym. W 74.
rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego patrole 7. Skockiej
Drużyny Harcerskiej „Hyce” ze Skoków
i 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny

Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna
oraz członkowie hufcowego 7. Kręgu
Instruktorskiego „Sami Swoi” po
zapalaniu biało-czerwonych zniczy
i złożeniu kwiatów na Cmentarzu
Komunalnym, prowadzili akcję
rozdawania mieszkańcom miasta
okolicznościowych ulotek. Następnie
udali się na Plac ks. Kardynała
Wyszyńskiego, by o godzinie
siedemnastej stanąć do
symbolicznego apelu,
poprowadzonego przez Druha
Ryszarda Sobczaka. Godzinę „W”
w Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP
Sławno w Jarosławcu zasygnalizował
dźwięk syreny alarmowej. Uczestnicy
zgrupowania obozów i przebywający
w „Leśnej Polanie” turyści wzięli udział
w uroczystym apelu oraz
w tematycznym ognisku, na którym
między innymi odczytano przesłanie
naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad,
wygłoszone podczas spotkania
Powstańców Warszawskich
z Prezydentem RP w dniu 29 lipca 2018
r. Ta rocznica zbrojnego wystąpienia
przeciwko hitlerowskiemu okupantowi
ma szczególny wymiar – w roku 2018
obchodzimy nie tylko 100-lecie
odzyskania niepodległości, ale również
setny jubileusz powołania Związku
Harcerstwa Polskiego.
hm. Jacek Błaszczyk

Lipiec to pracowity czas dla
naszej kapel i „Pieńkowi ani e”.
Rozsławiali naszą gminę
w miejscowościach Popowo,
Warszkowo i Tychowo. Występowali
również na naszym terenie
w miejscowości Łącko podczas
Festynu Szachulcowego.
Kapela serdecznie dziękuje
Dyrektorowi Centrum Kultury i Sportu
w Postominie Panu Markowi
Leśniewskiemu za udostepnienie
transportu.

Warszkowo i Łącko
„Na folkową nutę” kolejne
spotkanie zespołów, tym razem
w ulubionym przez „Pieszczanki”
Warszkowie. Gościliśmy tam krótko,
lecz wystarczyło to, aby spotkać
znajomych wesoło i śpiewająco
spędzić czas.
Tego samego dnia o godz. 18:00
występowaliśmy w Łącku, gdzie odbył
się „Piknik Szanty”. Za zaproszenie,
miłe i serdeczne powitanie zespołu,
dziękujemy sołtysowi Łącka.
Pieszczanki nie liczą na rozgłos
i sławę lecz na wesołą i miłą zabawę.
„Pieszczanki”
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Kącik
poetycki

* * *

W imieniu wszystkich mieszkańców Pieńkówka pragnę serdecznie
podziękować Panu Markowi Leśniewskiemu Dyrektorowi Centrum Kultury
i Sportu w Postominie oraz pracownikom za położenie blachy na dachu wiaty na
boisku.
Sołtys
Małgorzata Dybiec

Przesłanie miłości

Letni deszcz

W oceanie życiowych wyborów
Los stawia mnie na pustyni
Piasek przesypuje myśli
Skierowane na drogi pojednania.

W kroplach ciepłego deszczu
omdlewam
jak w objęciach kochanka.

Moja Golgota ciągle przede mną
Ciężko stawiać kroki pod górę
Tocząc przed sobą kamienie zwątpień.

Zarzucił niebieską pelerynę
na radości i smutki
wzloty i upadki
na groźnych os roje
co chciały się zadomowić
pod opieką słońca.
Serdeczne podziękowania dla Pana Edwarda Sówki za ufundowanie
i wykonanie nowego elementu w postaci ciągnika z przyczepą z palet, który
upiększył nasz plac zabaw i jest wspaniałą atrakcją dla odwiedzających naszą
miejscowości. Wzbudza on ogromny zachwyt nie tylko wśród milusińskich.
Dziękuję dzieciom i młodzieży z Łężka za aktywny udział w pomalowaniu
ww. zabawki oraz za zaangażowanie i świetną zabawę przy dekorowaniu kamieni
polnych, które doskonale wkomponowały się w krajobraz naszej miejscowości.
Podziękowania kieruję również do Pana Adama Sówki za dostarczenie nam
kamieni.
Helena Zukowska
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Na zielonym parawanie łąki
kąpią się trawy i zioła
oczy deszczu zastygają na kwiatach
dając im radość i życie.
Letni deszcz daje wytchnienie
i uspokaja mą duszę...
Jadwiga Michalak

Mojego ojca sen
o chlebie
pochylał się nad kłosem złocistym
rozgarniał ziarno błękitem
ostrzem kosy zahaczył o niebo

Dotyk twoich oczu zapamiętany.
Usta nie zmieściły się w czasie.
Serce nie zapisało spojrzeń.
Rozum nie pokonał przeszkód.

w skwarze południa
zdusił ostatnie krople potu
popijając zsiadłe mleko

Na karuzeli życia
Nie odnajdujemy swych dłoni
Zakochanych w samotności
Złączonych węzłem tęsknoty.

opanował go spokój chleba
pachnącego dojrzałym zbożem
został dyrygentem świerszczy
grających na klawiaturze rżyska.
Jadwiga Michalak

Słońce jeszcze nie zgasło
Przestrzeń i czas zamyka
Wędrówki czynów i myśli
Zapisanych w pamięci.
Jadwiga Michalak

Gabinet neurologopedyczny
ponownie otwarty
Informujemy, że w sierpniu 2018 r. neurologopeda – Beata Bartnik
przyjmuje w piątki w godz. 10-14 w Centrum Aktywności Społecznej
w Postominie (Postomino 85A).
Kontakt telefoniczny: 609-137-132.

Święto Ryby w Jezierzanach Ogłoszenia
CHĘTNIE KUPIĘ
Sprzedam bronę
ciężką 5 m
ciąganą z wózkiem.
Tel. 661-873-977

- Stare motocykle i samochody
- Części, narzędzia, literaturę techniczną, instrukcje obsługi
- 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

Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu
Ewie i Januszowi Bojkowskim
z powodu śmierci
Sołtys i Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania mieszkańcom
Jezierzan za pomoc w organizacji Święta Ryby a w szczególności
J. Bojkowskiemu, dyr. M. Leśniewskiemu, Ł. Szostak, M. Porożyńskiej,
A. i A. Andruszkiewicz, E. i K. Belt,, całej rodzinie p. Jóźwickich, Z. Kaczmarek
i S. Krajewskiej.

PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE

ojca i teścia
składają
Przewodniczący i Radni Gminy Postomino

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Bogumile Roman-Struś
z powodu śmierci

mgr sztuki Marian Lupa

ojca

Nauka gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa.
tel.: (59) 810-85-62

składają
Wójt i Rada Gminy Postomino

W obliczu ogromnej straty,
jaką jest śmierć najbliższej osoby,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Państwu Ewie i Januszowi Bojkowskim
z powodu śmierci

ojca i teścia
składają
Pracownicy Urzędu Gminy Postomino
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Festyn integracyjny
Programu Aktywności Lokalnej
Uczestnicy PAL w dniu 30
czerwca na boisku w Pałówku
zorganizowali festyn integracyjny dla
mieszkańców gminy Postomino.
W organizacji uczestniczyło również
sołectwo Pałówko oraz Pieszcz, które
w ramach festynu zorganizowały
Dzień Dziecka.
Bogaty program zgromadził
sporą liczbę mieszkańców naszej
społeczności. Darmowa kaszanka
oraz kiełbaski z grilla cieszyły się
powodzeniem. Również grochówka
oraz bigos podbiły smaki uczestników.
Hitem kulinarnym okazał się jednak
chleb ze smalcem i ogórkiem
małosolnym własnej robot oraz ciasta.
Wszystko to przygotowane zostało
przez uczestniczki Programu
Aktywności Lokalnej.
W trakcie festynu
przeprowadzane były gry i zabawy dla
najmłodszych uczestników naszej
i m p r e z y. A n i m a c j e d l a d z i e c i

prowadziła p. Teresa Rysztak. We
wszystkich konkurencjach dla
zwycięzców czekały ciekawe nagrody
oraz upominki.

Zorganizowana została również
wystawa zdalnie sterowanych modeli
pływających. Zaplanowany był pokaz
manewrowania na stawiku
pożarowym, lecz niski stan wody
zniweczył te plany. Przez cały czas
trwania festynu panie z programu PAL
wykonywały biżuterie własnego
pomysłu oraz balonowe figury.
Festyn który się odbył,
zintegrował lokalną społeczność
i utwierdził w przekonaniu, że razem
można więcej.
Gorąco dziękuję wszystkim
którzy przyczynili się do organizacji
i wsparli nasze działania.
Chcielibyśmy również szczególnie
podziękować panu Stefanowi
Kwiatkowskiemu za pyszny bigos oraz
panu Igorowi Kwiatkowskiemu za
równie pyszną grochówkę.
Wojciech Stępnik

Stawiamy na zdrowie
i kondycję

Bawiąc się i odpoczywając
uczestnicy Placówki Wsparcia
Dziennego Punkt Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Postominie uczyli się
zdrowego stylu życia. Lipiec minął pod
znakiem aktywności ruchowej.
Uczestnicy brali udział między innymi
w zajęciach: sportowych, tanecznych
i muzykoterapii.
Pani Sylwia Pasternak
przeprowadziła z dziećmi cykl
treningów ruchowo-sprawnościowych,
za które bardzo dziękujemy.
Ponadto dzieci szlifowały
umiejętności kulinarne.

P r z y g o t o wy wa n e b y ł y p o t r a wy
z wykorzystaniem produktów
dostępnych w przydomowych
ogródkach. Wspólnie opracowano
następujące zasady:
1. Przy gotowaniu najważniejsza
jest higiena i czystość.
2. W y k o r z y s t u j e m y w a r z y w a
i owoce z przydomowych
ogródków.
3. Nie marnujemy i nie wyrzucamy
żywności – zawsze można
stworzyć jakąś potrawę.
4. Nasze żołądki, to nie śmietniki –
nie wrzucamy do nich byle czego.

Wycieczka rowerowa nad jezioro Wicko w Łącku
Dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego w Królewie uczestniczyły
w wycieczce rowerowej nad jezioro
w Łącku. Mimo gorączki wszyscy
uczestnicy dzielnie pokonali trasę nad
kąpielisko. Zabawa w wodzie i na
powietrzu wynagrodziła trud jazdy
rowerem w ten upalny dzień.
Infrastruktura nad jeziorem przypadła do
gustu uczestnikom. Ciepła woda jeziora
zachęcała do kąpieli i harców. Na plaży
nie obyło się bez budowania zamków
oraz zakopywania się w piasku. Szybko
płynący czas zmusił uczestników do
powrotu. Po drodze był jeszcze
przystanek przy kościele w Łącku wraz
z podziwianiem architektury tego
gotyckiego zabytku. Po krótkiej przerwie
uczestnicy udali się w drogę powrotną do
Królewa. Wychowankowie zapewniali że
chętnie jeszcze wrócą nad jezioro.
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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Język niemiecki dla seniorów
Akademia Języków Obcych
Easy English we współpracy
z Postomińskim Stowarzyszeniem
„Razem lepiej” zaprasza seniorów na
bezpłatny kurs języka niemieckiego.

Kurs odbędzie się w Postominie od
połowy sierpnia do końca grudnia
2 0 1 8 r. Z a j ę c i a b ę d ą b a r d z o
intensywne 3 × tygodniu w godzinach
popołudniowych. Mamy jeszcze

7 miejsc wolnych. Zachęcamy do
skorzystania.
Ważne: uczestnicy muszą
mieścić się w przedziale wiekowym
50 – 73 lata.

Zapraszamy na ostatni seans KINA NA LEŻAKCH w tym roku.
18 sierpnia 2018 start godz. 21.00
Jarosławiec, plac za Punktem Informacji Turystycznej.
Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 07.08.2018 r.

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

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

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

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów oraz przeredagowań
nadesłanych materiałów.
Egzemplarz bezpłatny,
nakład 2000 egz.
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Zapisy i zapytania proszę
kierować do p. Ewy Bylczyńskiej
Safader – wiceprezesa
Stowarzyszenia, tel. 606 966 652.
Teresa Rysztak
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Harmonogram wywozu odpadów
Sierpień 2018
MIEJSCOWOŚCI

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

Wrzesień 2018

szkło

papier

6

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

20

27

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

28

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

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

i DZIEŃ TYGODNIA

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane
pojemniki

17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

WTOREK

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

7

21

8

22

29

9

23

30

10

24

31

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 5 i 19 wrzesień.

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)

Wakacyjna przygoda ze sportem
Na boisku wielofunkcyjnym przy
Szkole Podstawowej w Staniewicach
odbywają się zajęcia rekreacyjnosportowe pn. „ Wakacyjna przygoda ze
sportem”. Organizatorem jest
Uczniowski Klub Sportowy „ Czarni”
Pieszcz oraz rodzice dzieci
i młodzieży szkolnej ze Staniewic.
Przedsięwzięcie to realizowane jest
w ramach zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. Przedsięwzięcie
współfinansowane jest z budżetu
gminy Postomino.
Celem zadania jest promocja
kultury fizycznej, sportu, rekreacji,

aktywnego , zdrowego stylu życia oraz
uatrakcyjnienie czasu wolnego
w okresie wakacji. Zajęcia odbywają

się 2 razy w tygodniu po 2 godziny od
16 lipca do 16 sierpnia 2018 r.
Uczestniczą w nich dzieci w wieku
przedszkolnym, szkolnym oraz
młodzież gimnazjalna. W ramach
zajęć odbywają się mecze piłki
siatkowe, ręcznej oraz mini piłki
nożnej, turnieje badmintona,
unihokeja i gry „ w dwa ognie” oraz
gry i zabawy ruchowe, tory przeszkód.
Dla uczestników projektu
przewidziane są nagrody oraz
dyplomy. Zapraszamy do wspólnej
sportowej zabawy.
Koordynator projektu
Emilia Foryś

Wakacje w świetlicy w Pieszczu

wspólna ze świetliczanami z Korlina.
Nasza grupa jest zróżnicowana
wiekowo obejrzeliśmy więc dwa filmy:
„Wyszczekani” film przygodowy,
i familijny „Park Jurajski 3” .

Pomimo remontu szkoły
w Pieszczu zajęcia Świetlicy
Środowiskowej odbywają się
systematycznie. Korzystamy
z przepięknej pogody i organizujemy
zajęcia na orliku a w czasie deszczu
przebywamy w sali wiejskiej. W czasie
trwania Mundialu zorganizowaliśmy
mecz Chorwacja –Francja. Wynik
naszego meczu nie pokrył się
z prawdziwym, bo wygrali Chorwaci
6:2. Wspaniale udała nam się również
wycieczka do Multikina w Słupsku

Grant dla „Razem lepiej”
Zakończyło się głosowanie na
najciekawsze lokalne inicjatywy
społeczne w ramach IV edycji
programu „Decydujesz, pomagamy”,
organizowanego przez Tesco.
Miło nam poinformować, że
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem
lepiej” – dzięki głosom klientów Tesco –
zyskało grant w wysokości 1000 zł na
działania statutowe. Planujemy część
tej darowizny przeznaczyć na
spotkanie pn. „W biało-czerwonym jest
mi do twarzy”, które odbędzie się 11
listopada. (o szczegółach
poinformujemy później). Połączymy
wątek patriotyczny z elementami
współczesnej senioralnej,
pokoleniowej potupajki, przytulajki.
W imieniu stowarzyszenia czek
z rąk kierowniczki sklepu Tesco
w Sz c z e c i n k u o d e b r a ł a p r e z e s
stowarzyszenia Teresa Rysztak.
W oficjalnym wręczeniu grantów udział

wzięli także przedstawiciele
organizacji, które uplasowały się wyżej
w ocenie klientów Tesco. Były to:
Szczecinecka Lokalna Organizacja
Turystyczna ze Szczecinka i Warsztaty
Terapii Zajęciowej „Akson” ze Sławna.
Gratulujemy.
Na potrzeby programu
„Decydujesz, pomagamy” Polska
została podzielona na 125
mikroregionów i w każdym z nich trzy
inicjatywy otrzymały finansowe
wsparcie. Tesco wraz z Fundacją
Te s c o p r z e k a z a ł o a k t y w n y m
mieszkańcom 1 125 000 zł na lokalne
działania.
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” dziękuje klientom Tesco
za każdy żeton popierający naszą
inicjatywę.
Teresa Rysztak

