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Józef Caban 103 letni oficer - kombatant

Dzień 28 sierpnia 2018 roku był
bardzo wyjątkowy. Swoje 103 urodziny
obchodził Pan Józef Caban z Pałówka,
najstarszy mieszkaniec Gminy
Postomino, jedyny żyjący na terenie
Powiatu Sławieńskiego weteran
kampanii wrześniowej z 1939 roku
i ostatni uczestnik bitwy pod Mławą.
W dzień jubileuszu w sali
wielofunkcyjnej w Postominie
rozpoczęła się uroczystość obchodów
103 rocznicy urodzin ppor. Józefa
Cabana wraz z jego mianowaniem na
wyższy stopień oficerski.
Spotkanie życiorysem
dostojnego jubilata rozpoczął
wiceprezes Związku Kombatantów

w Sławnie Łukasz Suchanowski
historyk i społecznik, który tak
naprawdę odnalazł zapomnianego
Pana Józefa i przywrócił pamięć o jego
wojennych losach. Następnie ppłk
Dariusz Macul – Komendant
Wojskowej Komisji Uzupełnień
w Koszalinie odczytał wyciąg
z postanowienia Prezydenta RP
Andrzeja Dudy o nadaniu I stopnia
oficerskiego Józefowi Caban. Samego
wręczenia aktu mianowania na stopień
podporucznika dokonał płk Radosław
Niecikowski – Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Szczecinie. Był
to moment bardzo wzruszający
i podniosły.

W uroczystości udział wziął
również przedstawiciel Urzędu ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Warszawie płk.
rez. Mirosław Demediuk, który odczytał
list Szefa Urzędu mówiący
o uhonorowaniu Pana Józefa
i o odznaczeniu Złotym Krzyżem
Zasługi Prezydenta RP, który zostanie
wręczony przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego w najbliższym
czasie.
Wydarzenie to miało też jeszcze
inny szczególny precedens, Pan Józef
jako pierwszy kombatant wystąpił
w mundurze nowego wzoru 1936,
zaprojektowanym specjalnie dla

żyjących jeszcze kombatantów.
Oficjalne gratulacje i życzenia
Jubilatowi złożyli także Wójt – Janusz
Bojkowski wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy – Danielem Pakos, Prezes
Koła miejsko – gminnego Związku
Kombatantów w Sławnie – Henryk
Lompert, Prezes Związku Inwalidów
Wojennych w Sławnie – January
Wysocki, Prezes Koła Światowego
Związku Żołnierzy AK w Sławnie
Ryszard Sobczak, Sołtys Sołectwa
Pałówko – Krzysztof Urbański.
Uroczystość odbyła się wśród
licznego grona przedstawicieli wojska,
organizacji patriotycznych, rodziny
o r a z p r z y j a c i ó ł k o m b a t a n t ó w.

W krótkim repertuarze o tematyce
patriotycznej i ludowej zaprezentował
się zespół śpiewaczy „Pieszczanki”.
Uwieńczeniem całej uroczystości
był tort z bardzo rzadko widywaną
liczbą 103. Ku zaskoczeniu wszystkich
Jubilat zdmuchnął świeczki
i symbolicznie ukroił pierwszy kawałek
tortu.
Mimo sędziwego wieku Pan Józef
jest wciąż w dobrej formie, pełen energii
i radości. Nasz Bohater. Duma Gminy
Postomino. 200 lat Panie Józefie!
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ppor. CABAN JÓZEF
(ur. 28.08.1915 r. w Łaszewie)
W marcu 1938 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej
na Polskę we wrześniu 1939 roku walczył w szeregach 78. pułku piechoty 20. Dywizji Piechoty.
Uczestnik bitwy pod Mławą
(1-3.IX.1939) i obrony Warszawy.
Podczas walk obronnych w stolicy
został ranny w rejonie kościoła św.
Józefa na Pradze. Po kapitulacji
Warszawy wzięty do niewoli, zbiegł
i wrócił w rodzinne strony. Od 1942
roku do zakończenia wojny w Armii
Krajowej. Od września 1945 roku
mieszkaniec Pałówka. Członek

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
(1995), Medal Obrońcy Ojczyzny
1939-1945) (nad. 2017), Odznaka za
Zasługi dla ZKRPiBWP (2005).
Obecnie jedyny żyjący w pow.
sławieńskim uczestnik kampanii
wrześniowej 1939 roku i ostatni
uczestnik bitwy pod Mławą.

Związku Osadników Wojskowych,
Związku Bojowników o Wolność
i Demokracje oraz Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych. Odznaczenia: Złoty
Krzyż Zasługi (nad. 2018), Medal za
udział w wojnie obronnej 1939, Medal
Zwycięstwa i Wolności (nad. 1947),
Medal za Warszawę 1939-1945 (nad.
1947), Medal Pro Patria (2016), Medal

Serdeczne podziękowanie
Chciałbym podziękować wszystkim organizatorom wspaniałego
przyjęcia z okazji moich 103 urodzin. W szczególności Panu Wójtowi –
Januszowi Bojkowskiemu i pracownikom Urzędu Gminy w Postominie oraz
przyjaciołom kombatantom i wszystkim tym, którzy mi dobrze życzą.
Cieszę się bardzo, że doczekałem wolnej Polski, o którą ciężko walczyłem.
Serdeczne Bóg zapłać
Józef Caban z rodziną

Budżet obywatelski
Budżet obywatelski, zwany
partycypacyjnym daje mieszkańcom
Gminy Postomino możliwość
bezpośredniego decydowania, o tym
w jaki sposób zostanie wydana część
budżetu gminnego. Budżet obywatelski
jest formą konsultacji i zastanowienia
się nad priorytetami lokalnej
społeczności, która sama ma
możliwość zgłaszania projektów do
realizacji, a następnie w drodze
głosowania podjęcia decyzji
o włączeniu poszczególnych zadań do
planu zadań na kolejny rok budżetowy.
Głównym celem wdrożenia zasad
budżetu obywatelskiego jest
podniesienie jakości życia
mieszkańców gminy Postomino oraz
zwiększenie udziału mieszkańców
w życiu publicznym.
Uchwałą XLVI/455/18 w dniu 15
czerwca 2018 roku wprowadzono
zasady budżetu obywatelskiego na rok
2019. Celem zapewnienia
zrównoważonego rozwoju, na terenie
gminy Postomino wyznaczono
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 w kwocie 300 000 zł. Z kwoty
tej 250.000 złotych przeznacza się na

60
tyś. zł

Pieszcz
Staniewice
Nosalin
Pałowo
Pałówko

Jarosławiec
Jezierzany
Łącko
Nacmierz
Rusinowo

60
tyś. zł

300
tyś. zł

60
tyś. zł

Bylica
Korlino
Królewo
Chudaczewo
Masłowice
Kanin
Karsino
Dzierżęcin
Wszedzień

60
tyś. zł

Pieńkowo
Pieńkówko
Tyń
Wilkowice
Mazów
tyś. zł

60

realizację projektów
infrastrukturalnych, a 50.000 złotych
przeznacza się na realizację zadań
społecznych, przy czym dokonuje się
następującego podziału środków: po
60 000 zł na każdą z pięciu grup
wymienionych powyżej, w tym 50 000 zł
na zadania infrastrukturalne i 10 000 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. Zgłoszenie projektu
(zadania) do budżetu obywatelskiego
wymaga poparcia mieszkańców danej
grupy wymienionej, w ilości nie
mniejszej niż 0,1% mieszkańców tej
g r u p y. P o p a r c i e m i e s z k a ń c ó w
wyrażone jest w formie
własnoręcznego podpisu
zamieszczonego na formularzu
zgłoszeniowym. Wszystkie projekty,
które przejdą pozytywnie ocenę
formalną i merytoryczną zostaną
poddane pod głosowanie mieszkańców
Gminy.
Wójt Gminy Postomino zarządzi
głosowanie na projekty
zakwalifikowane do budżetu
obywatelskiego, które będzie odbywało
się w formie pisemnej. Pomysły, które
uzyskają największe poparcie, tj.
największą liczbę głosów zostaną

Górsko
Złakowo
Marszewo
Postomino

wprowadzone do realizacji w roku
2019.
W ramach akcji promocyjnej
dotyczącej budżetu obywatelskiego
odbędą się dwa spotkania
informacyjne: w dniu 6 września 2018
roku po sesji rady Gminy oraz w dniu 18
września 2018 roku o godz. 18.00 w sali
konfekcyjnej Urzędu Gminy
w Postominie. Ponadto podczas
gminnych dożynek w Nosalinie do
Państwa dyspozycji będzie stoisko
informacyjne, na którym będzie można
zasięgnąć informacji o zasadach
zgłaszania projektów do budżetu
obywatelskiego oraz sposobie
głosowania na nie.
Poniżej przedstawiamy wstępny
harmonogram działań w ramach
budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Harmonogram przeprowadzenia
konsultacji społecznych budżetu
obywatelskiego w Gminie Postomino
do 23 września 2018 r.
ź kampania informacyjna;
ź ogłoszenie konsultacji
w sprawie budżetu
obywatelskiego na 2019 rok.
od 24 września 2018 r. do 05
października 2018 r.
ź nabór wniosków- propozycji
zadań do budżetu
obywatelskiego.
od 24 września 2018 r. do 12
października 2018 r.
ź prowadzenie procesu
weryfikacji złożonych
projektów/ ocena formalna.
od 13 października 2018 r. do 12
listopada 2018 r.
ź prowadzenie procesu
weryfikacji złożonych
projektów/ ocena
merytoryczna.
do 12 listopada 2018 r.
ź ogłoszenie listy zadań, które
będą podlegały głosowaniu.
od 20 listopada 2018 r. do 30 listopada
2018 r.
ź głosowanie mieszkańców
Gminy Postomino, w sprawie
wyboru zadań do budżetu
obywatelskiego.
do 05 grudnia 2018 r.
ź ogłoszenie wyników
konsultacji budżetu
obywatelskiego na rok 2019 w
Gminie Postomino.
od 2019 r.
ź realizacja wybranych
projektów.
Formularz do zgłaszania
propozycji projektów do zrealizowania
na terenie gminy Postomino w ramach
budżetu obywatelskiego jako części
budżetu gminy Postomino na rok 2019
jest dostępny na stronie internetowej
Gminy Postomino pod adresem:
www.postomino.pl
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Kalendarium

Tytuł „EkoJanosik”
dla Gminy Postomino

wrzesień

2018
Wrzesień chodzi po rosie,
zbiera grzyby we wrzosie.
Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi,
babie lato już się rodzi.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna,
zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.

Krajowa Rada Ekologiczna
wyróżniła samorządy terytorialne,
podmioty gospodarcze, placówki
oświatowe oraz osoby fizyczne za
zrealizowanie działań mających
istotny i znaczący wpływ na poprawę
i stan środowiska naturalnego regionu
oraz świadomości ekologicznej
Polaków. Oceniano zrealizowane
i zastosowane w praktyce
przedsięwzięcia, sfinansowane ze
środków wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, które miały szczególny wpływ
na region lub całe województwo.

Jest nam niezwykle miło
poinformować, że decyzją Narodowej
Rady Ekologicznej Gmina Postomino
została wyróżniona tytułem
EKOJANOSIK województwa
zachodniopomorskiego w Kategorii I.
Samorząd w Podkategorii I. Gmina
Wiejska.
Kryteria oceny merytorycznej
stanowiły m.in.: wpływ na środowisko,
uzyskany efekt ekologiczny
i społeczny oraz efektywność
ek onom i c z na, i nnowac y j noś ć ,
nowoczesność, oryginalność,
edukacja na rzecz zrównoważonego

rozwoju i współpraca ze
społeczeństwem. Nad przebiegiem
oraz wyborem nagrodzonych tytułem
"EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski"
czuwa Krajowa Rada Ekologiczna
powoływana spośród niezależnych
ekspertów i autorytetów ochrony
środowiska. Członkami Rady są:
przedstawiciele instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych,
samorządowych, środowisk
gospodarczych oraz mediów.
Dodatkowo Posłowie Sejmowej
Komisji Ochrony Środowiska wraz
z Głównym Inspektorem Ochrony

Środowiska dyplomem gratulacyjnym
uhonorowali działalność Gminy
Postomino na rzecz obniżenia niskiej
emisji i poprawy świadomości oraz
wrażliwości ekologicznej
społeczeństwa. Wręczenie dyplomów
odbyło się w Gmachu Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie.

Susza - warunki
pomocy finansowej
Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach
rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą
mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię
upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.
Zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.
1483) dotacja będzie udzielna:
ź poza formułą pomocy de minimis,
na warunkach określonych
w rozporządzeniu nr 702/2014 w przypadku, gdy szkody
spowodowane tegoroczną suszą
lub powodzią, oszacowane przez
komisję powołaną przez
wojewodę właściwego ze względu

na miejsce wystąpienia szkód
będą wynosić powyżej 30 proc.
średniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie rolnym lub
średniej rocznej produkcji
roślinnej w gospodarstwie rolnym,
albo
ź w ramach formuły pomocy de
minimis, zgodnie z przepisami
rozporządzenia nr 1408/2013 w przypadku gdy powyższe
szkody będą wynosić nie więcej
niż 30 proc. średniej rocznej
produkcji rolnej lub średniej
rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc, będzie pomniejszana
o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia
szkód w uprawach rolnych co najmniej
50 proc. powierzchni upraw
w gospodarstwie rolnym,
z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było
ubezpieczonych co najmniej od
jednego z następujących ryzyk: suszy,
gradu, deszczu nawalnego, ujemnych
skutków przezimowania,
przymrozków wiosennych, powodzi,
huraganu, pioruna, obsunięcia się
ziemi lub lawiny w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich.

Stawkę tej pomocy na 1 ha
ogłosi minister właściwy do spraw
rolnictwa nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem terminu składania do
biur powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wniosków o przyznanie
pomocy.
Dodatkowe informacje
dotyczące pomocy finansowej dla
rolników w związku z występującą
suszą przekazywane będą za
pośrednictwem sołtysów danego
sołectwa.

1 września (sobota)
Dzień Weterana,
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
3 września (poniedziałek)
Pierwszy Dzień Szkoły
8 września (sobota)
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy,
Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa,
Międzynarodowy Dzień Walki
z Analfabetyzmem
9 września (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Urody
10 września (poniedziałek)
Światowy Dzień
Przeciwdziałania Samobójstwom,
Światowy Dzień Drzewa,
Dzień Solidarności
z Osobami Chorymi na Schizofrenię
12 września (środa)
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
13 września (czwartek)
Dzień Programisty
15 września (sobota)
Międzynarodowy Dzień Demokracji,
Europejski Dzień Prostaty
16 września (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Ochrony
Warstwy Ozonowej
17 września (poniedziałek)
Dzień Sybiraka
18 września (wtorek)
Dzień Geologii
19 września (środa)
Dzień Dzikiej Flory,
Fauny i Naturalnych Siedlisk
21 września (piątek)
Światowy Dzień Osób z Chorobą
Alzheimera,
Dzień Służby Celnej,
Międzynarodowy Dzień Pokoju
22 września (sobota)
Międzynarodowy Dzień bez
Samochodu
23 września (niedziela)
Początek Astronomicznej Jesieni
24 września (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Głuchych
27 września (czwartek)
Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego,
Światowy Dzień Turystyki,
Światowy Dzień Serca
28 września (piątek)
Światowy Dzień Walki z Wścieklizną
30 września (niedziela)
Dzień Chłopaka,
Międzynarodowy Dzień Tłumacza
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Budowa budynku socjalnego w m. Pieńkowo

Szanowni Państwo,
Obecny czas to szczyt sezonu budowlanego na terenie
Gminy Postomino. Z ogromną satysfakcją prezentuję
Państwu zaawansowanie prac dotyczących naszych
inwestycji oraz plany na najbliższą przyszłość.
Dobiega końca największa
inwestycja realizowana w Gminie
Postomino: „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej”.
W ramach tego zadania
zmodernizowanych będzie 7 obiektów
szkolnych wchodzących w skład
wszystkich szkół podstawowych
działających na terenie Gminy
Postomino. Kolejnym etapem
modernizacji szkół w ramach
realizowanego projektu
termomodernizacji będzie montaż
paneli fotowoltaicznych na dachach.
Zamontowane panele fotowoltaiczne
będą produkowały prąd z energii
słonecznej redukując zapotrzebowanie
szkół na energię pochodzącą z sieci
elektroenergetycznej. Planuje się
także, aby w trakcie przerw w zajęciach
dydaktycznych (ferie zimowe i wakacje)
przeprowadzić kompleksowe remonty
wewnątrz obiektów szkolnych oraz
systematycznie je doposażać
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
Spowoduje to, że już za kilka miesięcy
Gmina Postomino będzie mogła
poszczycić się najnowocześniejszą
bazą dydaktyczną w okolicy.

W wyniku pożaru całkowitemu
zniszczeniu uległ budynek
wielofunkcyjny w Szkole Podstawowej
w Jarosławcu, w którym mieściła się
stołówka i przedszkole. Tuż po tym
tragicznym wydarzeniu przystąpiono
do opracowania dokumentacji na
budowę nowego obiektu. Prace
projektowe są już bardzo
zaawansowane. Planuje się, iż nowy
obiekt, który zostanie wybudowany,
będzie budynkiem nowoczesnym
i energooszczędnym, który będzie się
składał ze stołówki z zapleczem
kuchennym, przedszkola oraz żłobka.
Całość będzie połączona łącznikiem
z głównym obiektem szkoły.
O przebudowie drogi Staniewice
- Wilkowice pisaliśmy już wielokrotnie.
Efektem intensywnych prac trwających
od kwietnia jest nowa nawierzchnia
asfaltowa na odcinku pomiędzy
miejscowościami oraz we wsi
Wilkowice. W miejscowości
Staniewice zakończyły się roboty przy
budowie pierwszego etapu kanalizacji
sanitarnej i aktualnie wykonywane są
roboty ziemne oraz warstwy
konstrukcyjne drogi. Zakończenie

inwestycji planowane jest na
październik 2018 r.
Rozpoczęły się również prace
przy realizacji zadania pn. "Budowa
budynku socjalnego wraz
z niezbędną infrastrukturą w m.
Pieńkowo". Zakres robót obejmuje
budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z parkingiem,
nasadzeniami zieleni i niezbędną
infrastrukturą. W wyniku realizacji
projektu powstanie 10 nowych
mieszkań socjalnych, które już od
przyszłego roku będą przydzielane
m i e s z k a ń c o m n a s z e j g m i n y.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż
Gmina Postomino wyraziła wolę
budowy mieszkań komunalnych
w ramach rządowego programu
Mieszkanie +.
Ponadto aktualnie remontowane
są budynki komunalne
w miejscowościach Karsino
i Rusinowo.
W sierpniu 2018 r. zakończono
budowę kaplicy cmentarnej
w Pieńkowie, przekazano do
użytkowania wieżę widokową wraz

Termomodernizacja: szkoła w Staniewicach

Termomodernizacja: szkoła w Korlinie

Termomodernizacja: szkoła w Jarosławcu

Droga w miejscowości Wilkowice

Termomodernizacja: szkoła w Pieszczu

Termomodernizacja: szkoła w Postominie
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o zaawansowaniu prac inwestycyjnych

Kaplica cmentarna w Pieńkowie

Plac zabaw przy wieży widokowej w Rusinowie

Jeszcze w 2018 roku planowana
do realizacji jest budowa
nowoczesnego placu zabaw wraz
z terenem rekreacyjnym w Pieszczu.
W najbliższym czasie zostanie
zakończone opracowanie
dokumentacji projektowej kompleksowej rozbudowy terenu
rekreacyjno – sportowego
w miejscowości Nosalin. Prace nad
projektem są już bardzo
zaawansowane.
Rozpoczęły się również
przygotowania do opracowania
kolejnych dokumentacji na budowę
terenów rekreacyjno – sportowych dla
miejscowości Wszedzień i Jezierzany
oraz przebudowy świetlicy wiejskiej
w Łącku.
Rok 2018 to czas obfitujący
w inwestycje drogowe. Poza opisaną
wcześniej realizowaną kompleksową
przebudową drogi na odcinku
Staniewice - Wilkowice, zakończono
już budowę drogi gminnej do budynków
wielorodzinnych w Postominie oraz
budowę drogi gminnej wraz
z oświetleniem w Staniewicach. Na
końcowym etapie są prace przy
przebudowie dróg wraz z budową
oświetlenia w miejscowości
Pieńkówko. Do końca bieżącego roku
powstanie również kilka nowych dróg
o nawierzchni z płyt betonowych (ul.
Kwiatowa i Calineczki w Rusinowie,
2 drogi gminne w Roninie, ul. Leśna

Ulica Kwiatowa w Rusinowie

Ulica Leśna w Jarosławcu

Wiata rekreacyjna w Kaninie

z zagospodarowaniem terenu
w Rusinowie i wiatę rekreacyjną
w Kaninie.
We wrześniu rozpoczną się prace
związane z budową terenu
rekreacyjnego wraz z boiskiem
sportowym w Pałówku. Podobny
projekt zrealizowany zostanie w 2019 r.
w Pałowie. Oba projekty uzyskały
dotacje ze środków Darłowskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej.
Nowoczesne tereny rekreacyjne
planowane są również w kolejnych
miejscowościach. Ponadto Gmina
Postomino znalazła się na liście
rankingowej projektów wybranych do

Droga w miejscowości Pieńkówko

dofinansowania ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
zagospodarowanie terenu
w miejscowości Nacmierz. Projekt
planowany jest do realizacji w roku
2019. O szczegółach poinformujemy
niebawem.
We wrześniu 2018 r. wybrany
zostanie dostawca zaplecza socjalno –
sanitarnego dla boiska sportowego
w miejscowości Łącko. Czekamy
również na rozpatrzenie wniosku
złożonego do Ministerstwa Sportu
i Tu r y s t y k i , w r a m a c h k t ó r e g o
planowana jest dalsza modernizacja
boiska w Łącku.

Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego w miejscowości Staniewice

w Jarosławcu oraz droga gminna
w Chudaczewku). Aktualnie
opracowywana jest dokumentacja na
przebudowę dróg gminnych
w Pałowie, Złakowie oraz na osiedlu
„Na Wzgórzu” w Rusinowie.
Ponadto, Powiat Sławieński realizuje
na terenie Gminy Postomino inwestycję
polegającą na przebudowie drogi
powiatowej na odcinku Pałowo –
Pałówko.
W bieżącym roku zakończą się
również 3 duże inwestycje z zakresu
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycje te realizowane są
w miejscowościach Górsko, Złakowo
i Marszewo. Obecnie trwa procedura
przetargowa na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
na „Nowym Osiedlu” w Jarosławcu.
Natomiast jesienią 2018 r. zostanie
ogłoszony przetarg na modernizację
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu.
Na to zadanie Gmina Postomino
uzyskała rekordowo wysokie
dofinansowanie w wysokości prawie
7 mln zł. Pracujemy usilnie nad tym, aby

zakres wniosku o dofinansowanie na
modernizację oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu rozszerzyć o budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Nacmierz – Jezierzany w celu
uzyskania dodatkowego
dofinansowania. Wyniki naszych
starań będą znane już w najbliższych
tygodniach.

Jesienią powstanie na terenie
naszej gminy szereg nowych punktów
świetlnych. Podłączona do
konwencjonalnego zasilania zostanie
również sieć lamp solarnych na osiedlu
„Południe” w Jarosławcu. Pozwoli to
wyeliminować problemy z wadliwie
funkcjonującym oświetleniem
solarnym.

Przepompownia ścieków Marszewo - Złakowo - Górsko
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We wrześniu Gmina Postomino
planuje wystąpić o dofinansowanie
kolejnych inwestycji drogowych
planowanych do realizacji na przyszły
rok. Będzie to: przebudowa drogi
Karsino - Dzierżęcin oraz przebudowa
drogi Jarosławiec - Rusinowo "Pas
Startowy".
Dobra współpraca ze Starostą
Wojciechem Wiśniowskim oraz
wsparcie członków Zarządu Powiatu
poskutkowało tym, iż Powiat Sławieński
zamierza wystąpić o dofinansowanie
przebudowy dróg powiatowych na
terenie naszej gminy: na odcinku
Górsko – Postomino oraz
w miejscowości Korlino (Łężek). Na
uwagę zasługuje również fakt, iż Powiat
Sławieński przygotowuje obecnie dwie
kolejne dokumentacje budowlane na
przebudowę dróg powiatowych na
odcinku: Staniewice – Nosalin –
Wrześnica oraz Nacmierz –
Rusinowo – Barzowice – Drozdowo.
Największe inwestycje drogowe,
które będą już niebawem realizowane
na terenie naszej gminy to przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku
Ustka – Postomino (inwestor:
Województwo Pomorskie) oraz na
odcinku Darłowo – Postomino
(inwestor: Województwo
Z a c h o d n i o p o m o r s k i e ) . To
najważniejsza droga na terenie naszej
g m i n y, k t ó r a p o w i e l u l a t a c h ,
w końcu doczeka się kompleksowej
p r z e b u d o w y. P r a c e n a t e r e n i e
województwa pomorskiego rozpoczną
się jeszcze w tym roku. Województwo
Zachodniopomorskie planuje
rozpoczęcie inwestycji w 2019 r.
W przyszłych latach nastąpi
również oczekiwana przez nas
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gazyfikacja gminy. Polska Spółka
Gazownictwa przygotowuje obecnie
dokumentację projektową na budowę
sieci gazowej na terenie Gminy
Postomino i podłączenie do niej
północnej części gminy. Rozpoczęcie
budowy planowane jest zaraz po
otrzymaniu pozwolenia na budowę.
W kolejnych latach planuje się
rozprowadzenie sieci do pozostałych
obszarów gminy.
Dobiega końca budowa ścieżki
rowerowej na odcinku Wicie –
Jarosławiec oraz w miejscowości
Korlino. Ścieżka ta jest elementem
międzynarodowej trasy rowerowej
R-10 „Velo Baltico”. Kolejny etap
rozbudowy tej trasy na terenie Gminy
Postomino obejmuje budowę ścieżki na
odcinku Marszewo – Zaleskie (granica
gminy/województwa). Budowa
planowana jest na 2019 rok.
Z niecierpliwością czekamy na
ogłoszenie wyników konkursu na
projekty z zakresu rewitalizacji. Gmina
Postomino złożyła wniosek obejmujący
budowę nowoczesnego kompleksu
sportowego w Pieńkowie wraz
z budową nowego placu zabaw oraz
obiektu pełniącego funkcję świetlicy
wraz z centrum działalności organizacji
pozarządowych. Dodatkowo w ramach
projektu przewidziana jest budowa
ścieżki rowerowej na odcinku
Postomino - Pieńkówko, do przystani
kajakowej nad rzeką Wieprzą. Będzie
to pierwszy etap budowy ścieżki
rowerowej "Szlakiem Zwiniętych
Torów", która będzie się łączyć
w miejscowości Marszewo
z międzynarodową ścieżką rowerową
R-10 "Velo Baltico".

Wizualizacja świetlicy wraz z centrum
działalności organizacji pozarządowych w Pieńkowie
Drugi konkurs, z którym wiążemy
ogromne nadzieje, to konkurs związany
z rozwojem infrastruktury turystycznej turystyki wodnej. Złożyliśmy projekt
obejmujący kompleksowe
zagospodarowanie jeziora Wicko
(Łącko, Jezierzany, Królewo),
w ramach którego planuje się budowę
sieci przystani kajakowych i żeglarskich
wraz z zapleczem. Podobny projekt
przygotowywany jest dla jeziora
Marszewo.
W trakcie 2018 r. powstaje
również szereg mniejszych inwestycji:
nowe wiaty przystankowe, ławki, kosze
na odpady, siłownie zewnętrzne,
klomby, nasadzenia zieleni, urządzenia
poprawiające bezpieczeństwo ruchu
drogowego („spowalniacze”), itp.
Głównym celem realizacji
inwestycji na terenie gminy jest
poprawa jakości życia mieszkańców
oraz jej zrównoważony rozwój.
Janusz Bojkowski

Jeden z wielu punktów nasadzeń zieleni

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa w Staniewicach

Szkoła Podstawowa w Jarosławcu

3 września 2018 roku w pięciu szkołach funkcjonujących na terenie gminy Postomino rok szkolny rozpoczęło 649
uczniów. Swoją przygodę z nauką rozpoczęło również 233 dzieci w wieku 3-6 lat.
Zespół Szkół Społecznych w Korlinie

Szkoła Podstawowa w Pieszczu
Szkoła Podstawowa w Postominie
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Nowy - stary dyrektor

Drodzy Uczniowie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
2018/2019 życzę Wam aby nadchodzące miesiące były nie tylko
czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i
zadowolenia. Niech każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem
owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w
przyszłości spożytkujecie jak najlepiej.
Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty składam najserdeczniejsze życzenia spokojnej
i satysfakcjonującej pracy oraz wielu sukcesów pedagogicznych.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Nowe gabinety profilaktyki zdrowotnej

Uczniowie szkół podstawowych
w Jarosławcu, Pieszczu
i Postominie mogą korzystać
z nowych gabinetów
profilaktyki zdrowotnej.
Gabinety zostały doposażone
w sprzęt medyczny, na który Gmina
Postomino wydatkowała dotację
w wysokości 19 330,00 złotych,
otrzymaną od Wojewody
Zachodniopomorskiego na podstawie
ustawy z dnia 15 września 2017
o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości
i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej.

W ramach wyposażenia
zakupiono między innymi: szafy
medyczne przeznaczone do
przechowywania leków i wyrobów
medycznych, parawany medyczne,
wagi medyczne ze wzrostomierzem,
kozetki, tablice do badania wzroku,
stetoskopy, aparaty do pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, środki do
nadzorowanej grupowej profilaktyki
próchnicy zębów, przenośne apteczki

pierwszej pomocy wyposażone
w zestaw przeciwwstrząsowy oraz
środki opatrunkowe, a także nowe
biurka i szafy na dokumentację.
Dzięki zakupionym sprzętom,
szkolne gabinety zyskały świeży
wygląd, ale przede wszystkim będą
mogły świadczyć szerszy i bardziej
kompleksowy zakres usług z dziedziny
profilaktyki zdrowotnej.

W wyniku przeprowadzonego
w dniu 4 lipca 2018 r. konkursu, Wójt
Gminy Postomino powierzył Pani
Renacie Mazur-Wojciechowskiej
stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Pieszczu na
pięcioletnią kadencję. Pani Renata
Mazur-Wojciechowska posiada
doskonałe przygotowanie
merytoryczne i wieloletnie
doświadczenie zawodowe, połączone
z ogromną kreatywnością, chęcią
ciągłego rozwoju oraz troską
o powierzoną placówkę.

Składamy z tej okazji z serdeczne
podziękowania i słowa uznania za trud
włożony w realizację wszystkich
założonych zawodowych celów.
Dziękujemy za ogromną pasję,
profesjonalizm i odpowiedzialność
z jaką realizowała Pani dotychczasowe
obowiązki.
Życzymy samych udanych
inicjatyw i decyzji w zarządzaniu,
owocnej współpracy z pracownikami
szkoły, uczniami i ich rodzicami oraz
organem prowadzącym.

Pomoc
materialna dla uczniów

Rozstrzygnięcie konkursu MEN

Ministerstwo Edukacji
Narodowej ogłosiło wyniki konkursu
w ramach projektu „Godność,
wolność, niepodległość”. Do konkursu
zgłoszono w sumie blisko 2 500
wniosków z całej Polski. Spośród nich,
na podstawie rekomendacji
wojewodów, zespół powołany przez
minister Annę Zalewską dokonał
ostatecznej oceny. Dofinansowanie
zostało przyznane 257 zgłoszeniom,
które uzyskały co najmniej 37 pkt., na
łączną kwotę 2 008 433,66
Wśród finalistów, konkursu
z maksymalną ilością punktów (tj. 40)
znalazła się
SZKOŁA PODSTAWOWA
W STANIEWICACH
Projekt przygotowany przez
szkołę zakłada wsparcie finansowe

na organizację:
ź wystawy pamiątek związanych
z odzyskaniem oraz budową przez
Polskę niepodległości,
a z g r o m a d z o n y c h ,
pogrupowanych i opisanych przez
uczniów,
ź wycieczki patriotycznej, związanej
tematycznie z wydarzeniami
historycznymi, postaciami oraz
polskimi osiągnięciami z okresu II
Rzeczypospolitej
ź innych działań związanych
z obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Procedura ubiegania się
o udzielnie wsparcia finansowego była
trzystopniowa. Na każdym jej etapie
zostały określone kryteria oceny, które

Dobry start
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
przypomina, że od dnia
01.07.2018r. rozpoczął się nabór
na wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia „Dobry Start”.
Wnioski można składać drogą

elektroniczną bądź w postaci
papierowej. Druki wniosków do
nabycie w GOPS Postomino pokój
nr 1.
Termin składania wniosków
upływa z dniem 30 listopada 2018
roku.

służyły wyborowi najlepszych
propozycji spośród złożonych
wniosków szkół i placówek
oświatowych.
Projekt „Godność, wolność,
niepodległość” został przygotowany
przez Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego
„Niepodległa”. Jego celem jest
wspieranie szkół i placówek
oświatowych w kształtowaniu postaw
opartych na wspólnych dla Polaków
wartościach. Wśród takich wartości
należy wymienić m.in.: wolność,
godność, solidarność, prawa
człowieka, a także wzmacnianie
poczucia tożsamości narodowej
i kształtowanie postaw patriotycznych.
źródło: niepodlegla.gov.pl

Pomoc materialna
przysługuje:
ź uczniom szkół publicznych
i niepublicznych
ź wychowankom publicznych
i n i e p u b l i c z n y c h o ś r o d k ó w,
umożliwiających udział dzieci
i młodzieży upośledzonych
umysłowo, w tym także w stopniu
głębokim w zajęciach
rewalidacyjno – wychowawczych
ź słuchaczom publicznych
i niepublicznych kolegiów
MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ
DOCHODU NA 1 OSOBĘ
W RODZINIE NIE MOŻE
PRZEKROCZYĆ KWOTY 514 ZŁ
NETTO (w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku) . Dochód ustala się
na zasadach określonych w art.8
ustawy o pomocy społecznej.
Uczeń, który otrzymuje inne
stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne
w wysokości, która łącznie z innym
stypendium nie przekracza w skali roku
szkolnego kwoty 2.480,00 zł dla
uczniów i 2232,00 zł dla słuchaczy
kolegiów.

Pomoc ma charakter socjalny
i może być przyznana jako:
ź stypendium szkolne
ź zasiłek szkolny
Wnioski można składać od 3 do
15 września 2018 roku (jest to
ustawowy termin składania wniosków,
którego nie dotrzymanie skutkuje nie
przyznaniem pomocy materialnej).
Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy
Postomino mogą pobierać wnioski
w swoich szkołach, natomiast
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
mogą pobierać wnioski w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Postominie pok. nr 1.
Wnioski przyjmowane będą
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Postominie pok. nr 1
w godz. od 8:00 do 14:00.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr telefonu 59-846-44-69.
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Dwudniowy Rajd Rowerowy "Racibora"

XIX Rajd Rowerowy „Racibora"
po ziemi sławieńskiej pokazał, że rower
łączy pokolenia. Uczestnikami rajdu
były zarówno dzieci, jak i osoby starsze.
Wszystkich połączyła wspólna pasja do
jazdy na rowerze. Tegorocznym
założeniem dwóch rajdowych dni 11
i 12 sierpnia 2018 r. było przejechanie
łącznie 100 km na 100-lecie
Niepodległości. Ostatecznie na mecie
w Łącku liczniki rowerowe wykazały
105 km.
Trasa rajdu przebiegała przez
malownicze zakątki gminy Postomino,
Darłowo i Ustka. Łącznie w rajdzie
udział wzięło 93 uczestników
reprezentujących kluby rowerowe:
„Bicykl" Bobolice, „Na Szlaku" Sławno,
„Bezkres" Ustka, „Marysieńka"
Postomino oraz turyści wypoczywający
w Jarosławcu. Na trasie odbyły się
liczne konkursy m.in. na zebranie jak
największej ilości szyszek, szukano
przyrodniczego dziwu natury, układano
wiersz na okoliczność 15-tych urodzin
klubu „Marysieńka" z Postomina,
zbierano też kwiaty na bukiet, w którym
główną rolę miała odegrać koniczyna.
Odbył się również konkurs rzutu lotkami
i wyścig na rowerach w różnych
grupach wiekowych na pasie
startowym.
W sobotę 11 sierpnia 2018 r.
grupa rajdowiczów ruszyła spod
pomnika Jarosławieckiego Rybaka
w kierunku Rusinowa, podążając dalej
przez Wicie, Barzowice, Drozdowo,
Palcewice, Kopnicę aż do Cisowa,
gdzie sołectwo ugościło domowymi
wypiekami i kawą z dodatkiem mleka
od krasuli. Po poczęstunku rajd
skierował się do Darłowa. Podczas
pokonywania tej trasy przyświecały
liczne opowieści z „historią w tle”.
Przy miejskim muralu i placu
zabaw wykonano wspólne zdjęcie,
kierując się następnie do Darłówka
Zachodniegeo. Tam, w pensjonacie
„Maria", będącym własnością Sylwii
i Igora Kwiatkowskich został
przygotowany posiłek dla rowerzystów
w postaci wspaniałego żurku
z wkładką. W portowym terminalu
dzięki gościnności Darłowskiej Grupy
Rybackiej była możliwość obejrzenia
okolicznościowych wystaw i Muzeum
Morskiego. W drodze powrotnej przez
darłowską patelnię, wał
przeciwpowodziowy i nowo oddaną
ścieżkę rowerową rajd jechał do Wicia,

gdzie przy obelisku stanowiącym
geograficzny środek (262 km)
Polskiego Wybrzeża, był czas na
pamiątkowe zdjęcie i lody dla ochłody.
Duktem leśnym i pasem
startowym wzdłuż klifowego brzegu
rowerzyści dotarli do Pensjonatu
„Arkadia" Ewy i Zygmunta Karwackich
w Jarosławcu. Łyk ciepłej kawy
z ciastkiem od gospodarzy wzmocnił
siły cyklistów. Rozegrano konkurs rzutu
lotkami, a także rozstrzygnięto konkurs
szyszkowy.
Następnie jarosławieckimi
ścieżkami rajd dotarł do Ośrodka
Wczasowego „Marysieńka", Anny
i Wojciecha Gajewskich, gdzie już
czekała kolacja.
Drugiego dnia rajdu – 12.08.2018
r. po zapisach i odprawie na bramie
PKT grupa udała się przez Centralny
Poligon Sił Powietrznych w kierunku
Ustki. Pilotem i opiekunem podczas
przejazdu przez poligon był mjr Piotr
Brzozowski. Na bramie wjazdowej
w Ustce do grupy dołączył tamtejszy
klub rowerowy „Bezkres". Spotkanie
integracyjne na terenie Centrum

była rodzina Pasik ze Sławna, licząca
cztery osoby, która również otrzymała
Puchar , tym razem od
Przewodniczącego Rady Gminy
w Postominie. Najstarszymi
uczestnikami rajdu byli Waldemar
Gertner ze Sławna i Daniela Igras
z Królewa. Uczestnikiem rajdu
z najdalszego miejsca zamieszkania
o k a z a ł s i ę Z d z i s ł a w Wo r w o n g
z C z ę s t o c h o w y. N a t o m i a s t
najmłodszym uczestnikiem rajdu
jadącym własnym rowerem przez dwa
dni był Daniel Pasik ze Sławna, który
otrzymał puchar Wójta.
W konkursie na zbiór szyszek
(największa różnorodność gatunków)
zwyciężyły: Danuta Ogórek ze Sławna
i Bożena Możejko z Bobolic, które
uzbierały po 12 gatunków oraz
Stanisława Januszewska z Bobolic z 11
gatunkami.
Konkurs rzutu lotkami do tarczy
wśród kobiet zwyciężyła: Maria Gut ze
Sławna oraz Stanisława Januszewska
i Bożena Możejko z Bobolic. Wśród
mężczyzn natomiast Piotr Brzozowski
ze Sławna, Tomasz Kalinowski ze

Marynarki przy wojskowej kawie
i chlebie razowym, pokrzepiło siły na
dalsze zwiedzanie poligonowych
atrakcji. Na pasie startowym rozegrano
wyścig rowerowy na dystansie ok.
1 kilometra w różnych grupach
wiekowych wśród kobiet i mężczyzn.
Z poligonu ścieżką rowerową wzdłuż
Wicka udano się do Łącka, gdzie
czekała wspaniała grochówka. Tam
nastąpiło podsumowanie rajdu.
Najliczniejszą grupą rajdową,
biorącą udział w dwóch dniach rajdu był
klub rowerowy ze Sławna – STRIP „Na
Szlaku", który otrzymał Puchar Wójta
Gminy Postomina. Natomiast aktywną
przez dwa dni najliczniejszą rodziną

Staniewic i Grzegorz Długoński
z Przechlewa.
W konkursie na bukiet
przydrożnych kwiatów I miejsce zajęła
Małgorzata Runowska z Karwic, na II
miejscu znalazła się Wiktoria Pasik ze
Sławna, na III - Bożena Możejko
z Bobolic i na IV - Agnieszka
Antosiewicz z Łodzi. (Nagrody
ufundował Obserwator Lokalny).
Wyścig rowerowy „na cały gaz"
o puchar Wójta Gminy Postomino
w kategorii dziewcząt do lat 18 wygrały:
Lila Węsierska (Ustka), Wiktoria
Kisiołek (Jelenia Góra) i Alicja
Kępowicz (Ustka). Wśród chłopców do
18 lat zwyciężyli: Karol Ludwikowski

(Lubiń), Filip Leśkiewicz i Kacper
Cholecki (Słupsk). W kategorii kobiet
pow. 18 lat wygrały Olga Węsierska
(Ustka), Jolanta Wandas (Darłowo)
i Katarzyna Pasik (Sławno). Wśród
mężczyzn w tej samej grupie wiekowej
zwyciężyli: Piotr Brzozowski (Sławno),
Patryk Nowaczyk (Bogucin) i Wojciech
Chrząstowski (Słupsk).
Konkurs na wiersz o rajdzie ze
słowami „15 lat Marysieńka ma..."
zwyciężyli: Witold Sikorski z Bobolic,
Katarzyna Pasik ze Sławna i Krystyna
Łukasiewicz z Bobolic. Uczestnicy,
którzy ukończyli wszystkie
Ogólnopolskie Rajdy Racibora: Daniela
Igras, Tadeusz Budzyński, Piotr
Brzozowski, Maria Lech-Szajner oraz
Zdzisław Ludwikowski.
Rozlosowano 30 upominków
wśród uczestników rajdu. Nagrody
upominki wręczali Marek Leśniewski –
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie i Daniel Pakos –
Przewodniczący Rady Gminy
w Postominie.
Podczas tegorocznej edycji
Rajdu Rowerowego „Racibora" Klub
Rowerowy „Marysieńka" obchodził 15lecie swego istnienia. Historię klubu
przypomniała prezes Maria LechSzajner przywołując z pamięci
powstanie i ciekawe karty z działalności
klubowej, z tej okazji był tort, lampka
szampana oraz odśpiewano tradycyjne
„100 lat".
Zdzisław Ludwikowski

Organizatorzy składają
serdecznie podziękowania licznemu
gronowi darczyńców:
1. Centralny Poligon Sił Powietrznych
w Ustce
2. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie
3. Joanna i Zenon Lech - Wszędzień
4. Kiosk Warzywny w Postominie –
Zenon Witek
5. Niebezpiecznie dobre pączki za
Punktem Informacji Turystycznej
w Jarosławcu
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku
7. Ośrodek „Arkadia" w Jarosławcu –
Ewa i Zygmunt Karwaccy
8. Ośrodek „Maria" w Darłówku – Igor
Kwiatkowski
9. Ośrodek Wczasowy „Marysieńka"
w Jarosławcu – Anna i Wojciech
Gajewscy
10. Redakcja Obserwator Lokalny
Sławno
11. Starostwo Powiatowe w Sławnie
12. Urząd Gminy Darłowo wraz z radą
sołecką w Cisowie
13. Urząd Gminy Postomino
14. Zakład Uboju i Przetwórstwa
Mięsnego - Maria i Grzegorz
Sendeccy – Bobrowiczki.
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KULTURY I SPORTU
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Sołectwo
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Batalia o beczkę piwa
i pieczone prosię

18 sierpnia 2018 w Pieńkówku
odbyła się kolejna edycja „Batalii”
wznowionej po latach imprezy, podczas
której dwa sąsiednie sołectwa
rywalizują między sobą. Rola
gospodarza imprezy przypadła
sołectwu Pieńkówko. Po drugiej stronie
do konkurencji stawiło się sołectwo
Tyń. Podczas batalii zaplanowano do
rozegrania 8 konkurencji sportowo –
rekreacyjnych. Po oficjalnym otwarciu
jakiego dokonał Janusz BojkowskiWójt Gminy Postomino przystąpiono do
rywalizacji.

najwyższej wieży w czasie dwóch
minut, można było przypomnieć sobie
prostą zabawę z lat dziecięcych.
Najlepszymi budowniczymi okazała się
ekipa z sołectwa Pieńkówko.
Rywalizacja z każdą minutą
nabierała rozpędu i coraz większego
rozmachu. I wówczas przystąpiono do
kluczowych konkurencji. Do
konkurencji budzących wiele emocji
zarówno wśród uczestników, ale
również wśród kibiców. Sędziowie
w tych konkurencjach musieli wykazać
się dużą dozą cierpliwości i wytrwałości

Pierwsza konkurencja „Wyścig
rowerowy” asfaltem po owalnicy
Pieńkówka rozegrała się spokojnie.
Przeciwnicy badali wzajemne
możliwości. Najlepsi okazali się
reprezentanci Tynia. W międzyczasie
na boisku rozegrano kolejną
konkurencję „Jazdę rowerem na czas”,
polegającą na tym, aby w jak
najdłuższym czasie bez podpórki
pokonać wyznaczoną trasę.
W konkurencji brały udział drużyny
mieszane i tym razem lepsi okazali się
mieszkańcy Pieńkówka.
Następne dwie konkurencje były
skierowane do dzieci w wieku do lat 15.
„Hydronetka”- polegała na trafieniu
strumieniem wody do celu
wykorzystaniem starego sprzętu
pożarniczego. Zwycięzcami okazali się
młodzi mieszkańcy Tynia. Z kolei
w konkurencji „Układamy wieżę”
polegającej na zbudowaniu jak

oraz konsekwencji. Głównym sędzią
imprezy był Daniel Pakos, który
sprawdzał i weryfikował przygotowanie
drużyn oraz warunki startów. Do
konkurencji „Zmiany koła”
przygotowywały się Panie. Choć
rywalizacja w tej dziedzinie przebiegła
imponująco, nie obyło się bez karnych
minut i korekty zadania. Niestety wśród
męskiej części publiczności pojawiły
się niepochlebne komentarze, które
szybko zostały zweryfikowane przez
praktyczne działanie- tj. mężczyźni jako
specjaliści od zmiany kół mieli
zademonstrować swoje umiejętności.
Ku satysfakcji pań, panowie nie
wykazali takiej szybkości w działaniu
jak płeć piękna.
Duże zainteresowanie wywołała
konkurencja „Tor przeszkód CHŁOP
NA OBCASACH”. Uczestniczyli w niej
dwaj panowie, którzy mieli za zadanie
ukazać codzienne życie kobiety:

w butach na obcasach, pięknie
wyglądający z uśmiechem na twarzy,
bez cienia zmęczenia, przygotowywali
słodkie ciasta i robili pranie.
Konkurencję z bardzo dużą przewagą
czasu, wielką gracją i we wspaniałym
przebraniu wygrał przedstawiciel Tynia.
Następna konkurencja była
kierowana do sołtysów. Panie miały za
zadanie w sukience i w butach na
obcasach przejechać rowerami od
bramki do bramki po skoszonym
boisku. Panowie trzymali kciuki
i podziwiali kunszt jazdy swoich Pań

Sołtys. Tu obydwie Panie otrzymały po
punkcie, co spowodowało remis
między sołectwami.
Ostatnia konkurencja,
decydująca o wygranej dla jednych,
przegranej dla drugich.
„PRZECIĄGANIE LINY”- niezwykle
widowiskowy, stały punkt programu
wszystkich festynów, który cieszy się
zawsze ogromnym powodzeniem.
Panie Sołtys zebrały 8- osobowe
drużyny, uzgodniły strategię i nakreśliły
zadania taktyczne przygotowując się
do starcia drużyn. Konkurencja miała
być wykonana w gumowcach, lecz po
sędziowskich oględzinach okazało się,
że dla wyrównania szans i zrównania
warunków zawodnicy przystąpią do
konkurencji BOSO. Przeciągano liny ze
zmianą stron do dwóch wygranych. Po
bojowym nastawieniu wygrała drużyna
sołectwa Pieńkówko.

Po rozegraniu batalii
zaprezentował się zespół wokalny
„KOMART” ze Słupska.” Podczas całej
imprezy można było częstować się
kiełbaską i pysznościami z grilla, które
przygotowały Panie z Tynia oraz
ciastem przygotowanym przez Panie
z Pieńkówka.

Po podsumowaniu całej punktacji
Batalii okazało się, że zwyciężyło
sołectwo Tyń, ale ponieważ zabawa
była wspaniała zarówno dla
zawodników jak i kibiców na końcu
jednomyślnie ogłoszono remis. Wójt
Janusz Bojkowski, który przez cały
czas bacznie przyglądał się imprezie
wręczył sołectwom puchary i życzył
miłego wieczoru.
W imieniu własnym
i organizatorów serdecznie dziękujemy
wszystkim. którzy się przyczynili do
organizowania tak zabawnej
i wspaniałej imprezy. Sołectwom
dziękuję za zdrową rywalizację
i przygotowanie stoisk, Panu Danielowi
Pakos za sędziowanie, a Michałowi
Grzebielucha za przygotowanie
konkurencji. Z ramienia Centrum
Kultury i Sportu w Postominie nad
konkurencjami czuwała oraz
prowadziła imprezę Maria LechSzajner.
Maria Lech-Szajner

wrzesień 2018

Nasi sędziowie
w Szczecinie

W ś r o d ę 1 5 s i e r p n i a b r.
czteroosobowa grupa sędziów (Artur
Struś, Adrian Pawłowski, Daniel
Pakos, Maria Lech-Szajner)
z Postomińskiego Podkolegium
Sędziowskiego wyjechała do
Szczecina, aby prowadzić obsługę
sędziowską Memoriału
Lekkoatletycznego im. Wiesława
Maniaka, polskiego lekkoatlety,
medalisty Igrzysk Olimpijskich w Tokio
w 1964 roku.
Mityng cieszył się ogromnym
z a i n t e r e s o w a n i e m k i b i c ó w.
Uczestniczyli w nim m.in. Nasi
„bohaterowie" wracający z Mistrzostw
Europy w Berlinie: Michał Haratyk,
Anna Kiełbasińska, Justyna Święty,
Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski,
Marcin Lewandowski. Wszystkie
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miejsca na Szczecińskim stadionie
były zajęte, a kibice zajmowali miejsca
nawet na schodach, aby podziwiać
świetne rezultaty sportowców
najwyższej klasy światowej.
Nasi sędziowie pełnili niezwykle
ważne funkcję. Stworzyli oni
w pierwszej części komisję sędziowską
w pchnięciu kulą, gdzie dokonywali
sprawdzania „ważności" oraz
„pomiaru" pchnięć. W drugiej części
mityngu pełnili obowiązki przy
konkurencjach biegowych.
Postomińskie Podkolegium
Sędziowskie gromadzi 23 sędziów.
Przewodniczącym Podkolegium jest
Adrian Pawłowski, natomiast Daniel
Pakos wchodzi w skład Zarządu
Wojewódzkiego Kolegium
Sędziowskiego.

Bieg Katorżnika

strona

Wybory psa wczasowego

W dniu 5 sierpnia 2018 r.
w Jarosławcu odbyły się XIV Wybory
Psa Wczasowego „Jarosławiecki
Champion 2018". Wybory
rozstrzygnięto na placu przy letniej
scenie przy ul. Nadmorskiej. W czasie
tegorocznej imprezy zorganizowano
też konkurs rysunkowy „Pies moich
marzeń". W konkursie udział wzięło 22
dzieci. Po wykonaniu wspaniałych
ry s unk ów ws z y s c y uc z es tni c y
otrzymali gromkie brawa od
publiczności. Nie było gorszych ani
lepszych – wszyscy zostali nagrodzeni
drobnymi upominkami ufundowanymi
przez Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
Dla publiczności, jak co roku,
odbył się też konkurs wiedzy o psach,
w którym uczestniczyło 39 osób. Na 20
pytań konkursowych nikt nie zdołał
prawidłowo odpowiedzieć w 100
procentach. Najwięcej poprawnych
odpowiedzi, udzieliła Pani Alina
z Jeleniej Góry . Wyborów Psa
Wczasowego dokonano w 3
kategoriach: szczeniak (psy do 1
roku), open (od 1 do 5 lat) i weteran
(powyżej 5 lat). Właściciele wraz
z psami musieli dokonać prezentacji

w wyznaczonym ringu. Można było też
pochwalić się sztuczkami, które
potrafił wykonać zwierzak. A wszystko
po to by zjednać sobie publiczność.
W kategorii szczeniak zgłoszono
5 psów. Najlepszym okazał się Kundel „Rufus" . Właścicielem psa jest
Pani Magda Sokół z Wrocławia.
W kategorii otwartej (od 1 do 5 lat)

zgłoszono 12 psów z różnych ras.
Według bisów i braw publiczności
wygrał „BOBIK" kundel, a właścicielem
psa jest Pani Izabella Krulikowska ze
Słupska. W kategorii weteran
zgłoszono 6 psów. Tu według
publiczności wygrała „DROPKA"
Border Collie, którego przedstawiała
Monika Górawska z Naćmierza.
Wszystkie psy, które zdobyły I miejsca

otrzymały puchary, a wszystkie
biorące udział w zabawie psy jak i ich
właściciele otrzymali drobne upominki:
miski, smycze, zabawki smakołyki itp.
Nagrody wręczał Pan Marek
Leśniewski – Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Postominie. Na
zakończenie wcześniej wybrani
laureaci trzech kategorii wiekowych
zaproszeni zostali na ring, aby
publiczność swym aplauzem wybrała
„Jarosławieckiego Championa 2018".
Po potrójnej dogrywce pomiędzy
kategorią weteran, a kategorią otwartą
okazało się, że zwycięzcą
tegorocznych Wyborów psa
wczasowego został „BOBIK".
Właściciel w imieniu psa odebrał
puchar, karmę i upominki. Dodatkowo
rozegrano konkurs na
najzdolniejszego psa, gdzie nagrodę
w formie spędzenia miło czasu
ufundowała FARMA TALENTÓW
z Naćmierz za co serdecznie
dziękujemy. Imprezę poprowadziła
J o a n n a Ta r g o w s k a , z a ś n a d
bezpieczeństwem psiaków czuwał
doktor Mieczysław Bojke z Lecznicy
zwierząt w Darłowie. Dziękujemy.

XIII Prezentacja Kapel Ludowych
W miejscowości Kokotek
w województwie Śląskim w sobotę 12
sierpnia odbyła się 13 edycja Biegu
Katorżnika jednego z najbardziej
znanych biegów ekstremalnych
w Polsce. W tym roku trasa, która
biegła przez mokradła, bagna i stawy
Kokotka liczyła nieco ponad 11 km. Ale
biegaczy ten ekstremalny wysiłek nie
przeraża. W tym roku przygotowano
dla nich 1530 miejsc na liście startowej.
Mimo to zapełniła się ona w 8 minut!
Organizatorzy oceniają edycję jako
wyjątkowo bezpieczną, odnotowano
tylko około 100 interwencji, ale nie były
one poważne, a dotyczyły głównie
skaleczeń i ran. Nikogo nie musieliśmy
odwozić do szpitala - mówi Zbigniew
Rosiński, honorowy prezes
lublinieckiej Mety.
Nasza gminę oraz klub biegacza
BRYZA Postomino reprezentował jako
jedyny Adrian Pawłowski, sołtys
sołectwa Nosalin i specjalista ds.
sportu w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie. Biegacze rywalizowali
w sześciu grupach, a jedną z nich
(dziennikarze) udało mu się wygrać

z czasem 2:16:46. W ubiegłym roku
w tej samej serii dobiegł jako 19-sty, co
udowadnia, że całoroczna praca
została wykonana.
„Polecam każdemu udział w tego
typu biegu. Jest to sprawdzian nie tylko
kondycyjny, ale również psychiczny.
Satysfakcja po ukończeniu biegu jest
ogromna. Siniaki i zadrapania stają się
małoistotne, a błoto zupełnie
niegroźne”
Pytając go co było najtrudniejsze
w tym biegu odpowiedział, że
„prowadzenie".
„Od samego startu
utrzymywałem się na początku stawki,
nie widząc co mnie czeka na kolejnych
metrach rowu, bagna czy jeziora. Gdy
wpadałem w głęboką dziurę lub
upadłem przez korzenie znajdujące się
przy dnie rowu, zawodnicy za mną po
prostu omijali je. Byłem testerem
w swojej serii, jednak duch walki oraz
chęć podtrzymania tradycji Klubu
Biegacza BRYZA (który zawsze coś
przywozi z tego biegu) była silniejsza.”
Serdecznie gratulujemy!

W dniu 19 sierpnia br. na letniej
s c e n i e w J a r o s ł a wc u p r z y u l .
Nadmorskiej odbyły się Prezentacje
Kapel Ludowych „NA FOLKOWĄ
NUTĘ". Impreza rozpoczęła się
przemarszem zaproszonych
zespołów w kolorowym korowodzie od
latarni morskiej w kierunku sceny.
Oficjalne otwarcie imprezy dokonała
Wice Wójt Gminy Postomino
Aleksandra Kurek. Pierwsze takty
muzyki ludowej rozpoczęła Kapela
Ludowa „Pieńkowianie”. Następnie na
scenie zaprezentowały się
zaproszone zespoły:
ź „Pieszczanki” z Pieszcza
ź „Sławnianki” ze Sławna
ź „Ostrowianie” z Ostrowca

„ Kwiat Paproci" z Sinowa
„Popowianie" z Popowa
„Wrzosy" z Warszkowa
„Czerwone Korale" z Dobiesławia
„Jagody" z Niedalina
„Jarzebiny" z Jelenia
„Pomorzanki" i „SERENADA"
z Czarnego
Podczas imprezy można było
częstować się smakołykami z grilla
oraz „ogniową" grochówką, jakie w tym
dniu serwowali strażacy i strażaczki
z OSP Wilkowice oraz ciastem, które
częstowała Kapela Ludowa
„Pieńkowianie". Kierownicy zespołów
otrzymali z rąk Wice Wójt Gminy
Postomino - Aleksandry Kurek
okolicznościowe statuetki, dyplomy
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

i upominki za udział w imprezie. Na
zakończenie na scenie zagrali sami
instrumentaliści zespołów – było
bardzo sympatycznie i rodzinnie.
Serdeczne podziękowania
składamy Kapeli „Pieńkowianie" za
przygotowanie różnorodnych,
smacznych ciast. Podziękowania
kierowane są również w stronę OSP
Wilkowice za przygotowanie
poczęstunku dla gości oraz pomoc
w organizacji przedsięwzięcia.
Dziękujemy także wszystkim
sponsorom, którzy wsparli
przedsięwzięcie w imieniu własnym
jak również w imieniu Kapeli Ludowej
„Pieńkowianie".
M. Lech-Szajner
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Wakacje w Świetlicy
Środowiskowej w Pieszczu
przebiegały pod znakiem sportu.
Zajęcia najczęściej organizowane były
na orliku, gdzie królowała piłka nożna w
różnych odmianach.
Pełni podziwu dla sukcesów
polskiej reprezentacji lekkoatletycznej
oraz z sympatii do królowej sportu
zorganizowaliśmy własne „EURO
PIESZCZ 2018”. Rywalizacja bardziej
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na wesoło, ale z wielkimi emocjami
obejmowała cztery konkurencje: bieg
przez płotki na 25 m, bieg na 150 m,
skok w dal i rzut piłeczką. Czwórbój
w grupie starszej bezapelacyjnie
wygrała Nikola Dziwisz zajmując same
pierwsze miejsca. Wśród młodszych
uczestników wyniki były bardziej
wyrównane, ale pierwsze miejsce
sędziowie przyznali Marii Pieniążek.

„Wakacyjna przygoda ze sportem”
Uczniowski Klub Sportowy
„Czarni” Pieszcz zrealizował zadania
publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu „Wakacyjna przygoda ze
sportem”. Był to cykl 10-ciu
dwugodzinnych zajęć rekreacyjnosportowych przeprowadzonych na
boisku wielofunkcyjnym przy Szkole
Podstawowej w Staniewicach
w dniach od 16.07. 2018 do dnia
16.08.2018r. Uczestniczyły w nich
dzieci i młodzież szkolna ze Staniewic.
Przy realizacji zadania pracowało
w ramach wolontariatu 5 liderów, były
to mamy dzieci uczestniczących
w zajęciach. Zajęcia dostarczyły
uczestnikom wielu ciekawych przeżyć
i miłych wrażeń, uatrakcyjniły
wakacyjny czas. W czasie ich trwania
nastąpiła integracja dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych wokół idei
krzewienia kultury fizycznej

i zdrowego stylu życia.
Podsumowanie projektu odbyło się
przy ognisku na przystani kajakowej
w Staniewicach, podczas którego
wręczono wszystkim uczestnikom
zajęć rekreacyjno- sportowym
dy plom y i nagrody. Sk ładamy

serdeczne podziękowania wszystkim
osobom pracującym przy realizacji
zadania „Wakacyjna przygoda ze
sportem” za zaangażowanie, miłą
atmosferę i wspólnie spędzony czas.

„Chatka Zajączka”

W dniu 5 sierpnia br. na letniej scenie w Jarosławcu w godzinach wieczornych zaprezentowano
dla dzieci spektakl Teatralny pt. Chatka zajączka w wykonaniu Teatru Władca Lalek ze Słupska.

Kapela Pieńkowianie

Kapela Pieńkowianie gościła na
przeglądzie Gminy Darłowo
w miejscowości Wicie. Było wesoło
i skocznie.
19 sierpnia to my gościliśmy
12 zespołów w Jarosławcu.
Organizatorem było Centrum Kultury
i Sportu w Postominie. Otrzymaliśmy
podziękowania za zaproszenia od

przybyłych zespołów. Kapela dziękuje
Marii Lech – Szajner za prowadzenie
imprezy. Podziękowania kierujemy
także do pracowników całego CKiS.
Dziękujemy Pani Wójtowej za otwarcie
naszej imprezy. Dziękujemy straży
gminnej.
Kapela Pieńkowianie

Patriotyczne śpiewanie „Pieszczanek”
Z okazji „100 rocznicy odzyskania
Niepodległości” zespół „Pieszczanki”
wystąpił w dwóch koncertach.
Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne
w Bytowie i w Koszalinie. Nasze
występy zostały przyjęte z wielkim
entuzjazmem, były owacje i wspólne
śpiewanie. Otrzymaliśmy wyróżnienia
i puchar. W sierpniu śpiewaliśmy także
na przeglądzie zespołów ludowych
„Folk Wicie” w Wiciu. Dziękujemy Panu
Dyrektorowi CKiS W Postominie
Markowi Leśniewskiemu za
umożliwienie wyjazdów.
Nasz zespół miał także okazję
swoim śpiewem uświetnić wspaniałą
uroczystość obchodów 103 rocznicy
urodzin Pana Józefa Cabana.
Pieszczanki

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom
i każdemu z osobna Pieńkówka i Tynia za pomoc, udział i wspaniałą zabawę
w Batalii, jak również CENTRUM Kultury i Sportu w Postominie za
organizację, a w szczególności Pani Marii Lech – Szajner i Panu Danielowi
Pakos, podziękowania kierujemy również do Pana Wójta Janusza
Bojkowskiego za obecność. Dziękujemy Panu Sławkowi Sroka i Pani Elizie za
nagłośnienie całej imprezy jak również za wspaniałą zabawę. Nie może
zabraknąć podziękowań dla Pana Grzegorza Sendeckiego za przygotowanie
wspaniałego i smacznego prosięcia.
Sołtys Karolina Marczak
Sołtys Małgorzata Dybiec
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Kącik
poetycki

Podziękowanie

O dorodnej jesieni
polami płynie melancholia
w płaszczu z sinej mgły utkanym
oddechem mrozi kartofliska
ziemniaki zastygłe w ognisku
dorodne głowy kapusty
czekają pełne tęsknoty
na noży jesienną powinność
udeptywanej siekaniny w beczce

Widok
zapamiętany

czerwone buraczki dojrzały w swej krasie
dorodnością krągłych pośladków
przywiędniętych liści pozbawionych życia
trudem dorastania w sprzyjającym czasie

opuszczona zagroda bez życia
dzikim wnętrzem i kurzem
zarasta
zielsko zuchwale wężowym
splotem
nadmorskie miasteczko
spina swe królestwo w
wiatr przesypuje piasek
ignorancję ładu
plaża pełna nagości
słońce smaga pocałunkami zniewala
szyderczo zarośnięty sad
serca młodych łączy obrączka ufności
cierpkie daje owoce
w kolorze bursztynu
nikt nie zbiera jabłek robaczywek

Nadmorskie klimaty

Serdecznie dziękuję wszystkim
współorganizatorom festynu
parafialnego w Pałówku, za trud pracy
włożony w przygotowanie i obsługę
stanowisk.
Wyrażam wdzięczność
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chudaczewie za pokaz ratownictwa
drogowego.
Szczególne podziękowania
należą się dla sponsorów, bez których
nasze przedsięwzięcie nie miałoby
miejsca.
Pragnę podziękować za
ufundowane nagrody główne
w „BOSKIEJ NIESPODZIANCE” oraz
inne nagrody rzeczowe.

Sponsorzy nagród głównych:
- Wójt Gminy Postomino
- Ks. Arkadiusz Oslislok
- Ks. Piotr Ratajczak
- Państwo M. S. Oszmiańscy
- Państwo M. B Franczak
- Państwo M. A. Cholewa
- Państwo A. R. Wanago
- Paula Kowal
- Grzegorz Reński
- M&S Pomorska Fabryka Okien
- SCANIA
- RAMIRENT
oraz inne osoby prywatne.
Mariusz Franczak

Gabinet neurologopedyczny
ponownie otwarty

brzuchy dyń wypasionych
blaskiem sięgają nieba
pozwolą zamienić w zupy marynaty
listopadem rzeźbiony halloween
jesienne ogrody pełne są tajemnic
barw różnorodnością zachwyca październik
w ogrodach pieści kwiaty i liście na drzewach
złotym oczkiem mruga skromny nieśmiertelnik

nadmorskie miasteczko opustoszało
pod tym adresem brak adresata leniwie płyną dni babiego lata
ucichł gwar śmiechy kroki
pensjonaty pełne szeptanych opowieści
umilkło zwyczajne życie
stoją w zadumie
gwar dzieci brzęczenie dzwonka
rozczochrana szpetna jędza
ożywia milczącą przestrzeń
zaniedbana niekochana
z martwą ciszą w środku
kutry wypływają w morze
samotna wiejska zagroda
rybacy podejmują trud połowu

swą urodą cieszą jarzębin korale
od wieków zachęcają panny do zamęścia
mgły wiatry i deszcze rwą zdobycz na strzępy
babie lato oplata jesienną zadumą
Jadwiga Michalak

mewy przerywają ciszę
ile jeszcze lat upłynie
ucztując na przystani
kto rozerwie nić pajęczą
czekają na rozładunek
odczaruje złe zaklęcie
i tej kiedyś pięknej ziemi
latarnia rękawem światła obejmuje noc
podaruje nowe serce...
dniem roztacza wdzięczną panoramę
Jadwiga Michalak
Jadwiga Michalak

Ogłoszenia
CHĘTNIE KUPIĘ
Sprzedam bronę
ciężką 5 m
ciąganą z wózkiem.

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.

Podziękowania

- 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

Tel. 661-873-977

Życzenia

Serdeczne podziękowania
krewnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom
współpracownikom oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w uroczystości
pogrzebowej ś.p. Adolfa Sałata
składa Rodzina

PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE
mgr sztuki Marian Lupa

Dla kochanej żony Krysi Białowąs
gorące życzenia z okazji 70 lat przesyłają

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

mąż Kazik z dziećmi, wnukami i prawnukami.

Kondolencje
Serdeczne i szczere podziękowania
WSZYSTKIM BLISKIM, ZNAJOMYM, KOLEGOM I KOLEŻANKOM
którzy okazali wiele życzliwości i uczestniczyli w ostatniej drodze

S.P. TEODORA ROMAN
Państwa obecność i współczucie były dla nas
wsparciem w tych trudnych chwilach
Dziękujemy
Bogumiła i Artur Struś wraz z Rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Bogdanowi Szlawskiemu
z powodu śmierci

Najszczersze wyrazy współczucia
Państwu Andrzejowi i Renacie Sałata
z powodu śmierci

Brata

Ojca i Teścia

składa Wójt Gminy Postomino
oraz Rada Gminy Postomino

składają Wójt Gminy Postomino
oraz koleżanki i koledzy z pracy
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Twórczo i aktywnie

Dla dzieci i młodzieży „SERCEM”
miejscowości Królewo stała się prężnie
działająca Placówka Wsparcia
Dziennego, w której podczas wakacji
zorganizowano szereg zajęć
tematycznych. Podopieczni Placówki
uczestniczyli m.in. w zajęciach
artystycznych, teatralnych,
profilaktycznych, sportowych, czy też
kulinarnych.Tak więc był to czas
twórczy i aktywny i nie było tak zwanej
przysłowiowej nudy. Piękna pogoda

sprzyjała także zabawom na świeżym
powietrzu, podczas których
propagowano zdrowy styl życia.
Dbając o estetykę posesji
wychowankowie postanowili
pomalować stoły i ławki , stojące na
zewnątrz Placówki. Praca wykonana
została starannie, precyzyjnie
i dokładnie. Dumni z siebie, podziwiani
przez rodziców, czekamy na nowe
wyzwania.

Jeszcze wakacje

Rok szkolny już tuż, tuż, ale
uczestnicy Placówki Wsparcia
Dziennego Punkt Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Postominie łapią każdą
chwilę na dobrą zabawę. Nie zrażają
Nas przejściowe trudności lokalowe,
ani chwilowe zawirowania pogody. Jak
co miesiąc, uczestnicy korzystają
z bogatej oferty zajęć: sportowych,
muzycznych, artystycznych,
teatralnych, tanecznych,
profilaktycznych, korekcyjnych,
logopedycznych, socjoterapii,
kulinarnych.

Rodzice natomiast skorzystali
z następujących form wsparcia: dyżur
radcy prawnego, psychologa,
pedagoga, pracownika socjalnego,
mediatora, warsztatów „Szkoła dla
rodziców”.
Zapraszamy do PWD Punkt
Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Postominie i w Królewie w kolejnych
miesiącach. Oferujemy bezpłatną
pomoc i wsparcie wysokiej klasy
specjalistów.

Wakacje z Programem Aktywności Lokalnej
Mimo wakacji w ramach Programu Aktywności
Lokalnej nie zwalniamy tempa.
Przez cały sierpień realizowane były zajęcia:
ź rękodzieło, praca z filcem,kwiaty z papieru
ź ruchowe, gimnastyka prozdrowotna, taniec, ćwiczenia
oddechowe oraz relaksacyjne.
ź ekologiczne, karta praw obywatela.
Nie zabrakło miejsca na wsparcie koleżeńskie,
rozmowy z psychologiem jak radzić sobie ze stresem czy
ćwiczenia umysłu. Na zajęciach odbywały się również
ćwiczenia z asertywności, techniki pozytywnego myślenia.
Całe wakacje odbywały się warsztaty kształtowania
kompetencji, jak poznać swoje słabe i mocne strony, oraz
sztuka autoprezentacji.
Na zakończenie wakacji planowany jest wspólny
obiad przygotowany przez uczestników projektu.

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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„Za Zasługi dla ZHP”

1 września br. w Szczecinie
obradował XX Zjazd Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP, w czasie
którego decyzją Przewodniczącego ZHP
nr 10/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. sześciu
instruktorów Hufca ZHP im. Wojsk
Ochrony Pogranicza w Sławnie zostało
odznaczonych Krzyżem „Za Zasługi dla
ZHP”. To harcerskie odznaczenie
honorowe - najwyższe wyróżnienie
w Związku Harcerstwa Polskiego nadawane jest instruktorom, którzy są
naturalnymi liderami swoich środowisk,
kształtującymi - niezależnie od pełnionej
funkcji - poszanowanie dla wartości
płynących z Prawa Harcerskiego,
będących wzorcami do naśladowania dla
innych; za systematyczną, skuteczną
i długoletnią służbę, uwieńczoną
osiągnięciami wychowawczymi oraz
organizacyjnymi. Srebrnym Krzyżem „Za
Zasługi dla ZHP” uhonorowano hm.
Jacka Błaszczyka – byłego drużynowego
(1995-2002), szefa Harcerskiej Służby
Informacyjnej (2000-2003)
i przewodniczącego kręgu
instruktorskiego (2000-2001),
a pełniącego do dziś funkcje członka
komendy – szefa biura (od 2003 r.),
komendanta VII Kręgu Instruktorskiego
„Sami Swoi” (od 2005 r.), szefa Zespołu
Promocji i Informacji (od 2015 r.) oraz
członka Komisji Stopni Instruktorskich
(od 2003 r.) i hufcowej Kapituły
Odznaczeń (od 1999 r.). Brązowym
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”
odznaczono: phm. Emilię Foryś byłą
drużynową gromady zuchowej

w Staniewicach (1986-2007), a od roku
2009 drużynową 7. Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej „Gryf”
w Staniewicach (ZD ZHP Gminy
Postomino) i przewodniczącą hufcowej
Kapituły Odznaczeń (od 2015 r.); phm.
Marka Jarosza – byłego drużynowego
drużyn harcerskich w latach 1984-2016,
obecnie członka Komisji Stopni
Instruktorskich (od 2015 r.) i od roku 2017
komendanta Związku Drużyn ZHP
Gminy Malechowo; phm. Anidę
Rydlichowską – byłą drużynową Hufca
ZHP Darłowo w latach 1991-1993,
drużynową drużyny harcerskiej w Hufcu
ZHP Sławno od roku 2001, Namiestnika
Harcerskiego w latach 2003-2007 oraz
komendanta Związku Drużyn ZHP
Miasta i Gminy Darłowo (od 2013 r.);
phm. Lilię Stolarek-Bojko – drużynową
30. Gromady Zuchowej „Szumiące
Muszelki” w Postominie (od roku 2001)
i komendanta Związku Drużyn ZHP
Gminy Postomino (od 2008 r.); phm.
Annę Wegner – drużynową drużyny
harcerskiej w Postominie (od 1995 r.)
oraz od roku 2008 przewodniczącą
Kręgu Instruktorskiego Związku Drużyn
ZHP Gminy Postomino. Aktu wręczenia
odznaczeń dokonały hm. Joanna StruśProkop – wiceprzewodnicząca ZHP oraz
hm. Eliza Gilewska – komendant
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.
Swoje gratulacje wyróżnionym złożyła
również obecna na Zjeździe hm. Anna
Nowosad – naczelnik ZHP.
hm. Barbara Sobczak

Praca w urzędzie
Urząd Gminy w Postominie
poszukuje kandydata do pracy
w ramach zastępstwa na stanowisko
do spraw funduszy pomocowych.
Informacje szczegółowe
o wymaganiach niezbędnych
i dodatkowych, zakresie zadań,
wymaganych dokumentach i terminie
składania ofert znajdują się na stronie
internetowej www.postomino.pl oraz
w BIP Urzędu Gminy Postomino
w zakładce: Informacje ogólne, nabór
na wolne stanowiska pracy.
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W M u z e u m
w Swołowie, podczas
imprezy „Babie Lato
i Słupskie Święto Miodu"
(8 września)
rozstrzygnięty zostanie
XI Regionalny Konkurs
na Pomorską Nalewkę.
Wszystkich miłośników
tego tradycyjnego trunku
zachęcamy do pochwalenia się swoimi
domowymi wyrobami. Celem Konkursu
jest wyłonienie najlepszej nalewki
Pomorza Środkowego. Konkurs jest

o t w a r t y, o b e j m u j e
w s z y s t k i c h
zainteresowanych:
osoby indywidualne
(pełnoletnie), sołectwa,
koła gospodyń wiejskich
i inne stowarzyszenia
działające na terenie
Pomorza Środkowego.
W s z e l k i e
informacje na temat konkursu pod
numerem telefonu: 785 993 597.
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Harmonogram wywozu odpadów
Wrzesień 2018
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

Październik 2018

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

odpady
zmieszane
pojemniki

17

24

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

18

25

19

elektrośmieci

odpady
wielkogabarytowe

1

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

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

26

20

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

i DZIEŃ TYGODNIA

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

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

MIEJSCOWOŚCI

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

27

21

28

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 3 i 17 październik.

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

Refulacja

Harcerskie lato 2018

Bezpieczeństwo to jeden
z priorytetów, który od lat przyświeca
Komendzie Hufca ZHP Sławno
w przeprowadzeniu Harcerskiej Akcji
Letniej na bazie ośrodka hufca –
Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana”
w Jarosławcu.
W tym roku stanica gościła
ponad pół tysiąca osób w grupach
zorganizowanych z wielu
miejscowości Polski oraz blisko stu
amatorów wypoczynku, którzy
preferują wakacyjny relaks w gronie
rodzinnym. W trosce o ich bezpieczny
pobyt, Komenda Zgrupowania
Obozów - której szefował hm. Ryszard
Sobczak - przy współpracy z Komendą
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej, Komendą Powiatowej
Policji, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Sławnie oraz
Delegaturą Kuratorium Oświaty
w Koszalinie przygotowała i wdrożyła
szereg procedur postępowania w razie
zagrożenia życia i zdrowia
uczestników wypoczynku, w tym także
zorganizowała dla wszystkich grup
obozowych zajęcia edukacyjne
związane z bezpieczną rekreacją,
współczesnymi zagrożeniami
i profilaktyką prozdrowotną. Niezwykle
ważnym elementem tegorocznych

wakacji był także stały kontakt i ścisłe
współdziałanie z pozostałymi
służbami oraz ratownikami
zabezpieczającymi kąpiel w morzu.
Dzięki tej efektywnej współpracy
wielu osób, w czasie dwumiesięcznej
akcji letniej nie odnotowano żadnego
zdarzenia, które mogłoby zagrażać
zdrowiu letnikom. Była to także
zasługa kadry wychowawczej
poszczególnych podobozów, której
członkowie – w większości
instruktorzy ZHP – na bieżąco
podnoszą swoje kwalifikacje
i zdobywają doświadczenia.
Harcerskie lato to niesłychanie
wyjątkowy okres w życiu każdej
g r o m a d y i d r u ż y n y. S t a n o w i
podsumowanie śródrocznej pracy
wychowawczej i jest jednym
z najważniejszych momentów roku
harcerskiego. Jest także wspaniałą
alternatywą dla osób, w których
harcerska metodyka budzi
zainteresowanie i pozwala znaleźć
sposób na życie, na zdobywanie
nowych umiejętności oraz
w atrakcyjnej formie - uczyć
samodzielności. Daje również
możliwość udziału w wielu grupowych
przedsięwzięciach – począwszy od
„zwykłych” grach i zabawach, rajdach,

wycieczkach, zajęciach plastycznych,
muzycznych i sportowych, nauce
u d z i e l a n i a p i e r w s z e j p o m o c y,
a skończywszy na uczestnictwie
w ważnych wydarzeniach, które na
długo pozostaną w pamięci.
Do takich na pewno należały
między innymi obchody rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego,
obchody Święta Wojska Polskiego ze
zwiedzaniem Centralnego Poligonu
Sił Powietrznych i Centrum Marynarki
Wojennej w Ustce oraz udział
w Formoza Challenge – ekstremalnym
biegu sprawnościowym
przygotowanym przez komandosów
z elitarnej Jednostki Wojskowej
„Formoza”.
hm. Jacek Błaszczyk

W Jarosławcu rozpoczął się proces refulacji plaży.
80 tysięcy metrów sześciennych piasku trafi nad
brzeg gminy Postomino wprost z darłowskiego
nadbrzeża, dzięki pływającej pogłębiarce.
Jarosławiecka plaża o nazwie „Dubaj” powiększy się
o kolejne hektary.

jaroslawiec24.pl
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