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Dożynki Gminy Postomino „Nosalin 2018”
to już historia…

Modlitwa, bochny chleba, wieńce dożynkowe, śpiew, taniec, dobra zabawa, wszystko
to w podziękowaniu za zebrane plony miało miejsce 22 września 2018 roku w Nosalinie
podczas gminnego święta plonów.
Czytaj więcej na stronie 6-7.

21 października odbędą się
Wybory Samorządowe
W niedzielę, 21 października od godziny 7:00
będzie można oddać głos na radnego sejmiku
wojewódzkiego, radnego powiatowego, radnego
gminnego oraz wójta gminy. Lokale będą czynne do
godziny 21:00.
Wszystkich kandydatów prezentujemy na
kolejnych stronach tego numeru Szeptu.
Idź i zagłosuj!
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Dzień
Seniora
Z okazji Dnia Seniora składam
Państwu najserdeczniejsze życzenia
pogody ducha, radości, optymizmu,
a także wszelkiej pomyślności.
Życzę by każdy dzień wypełniony był
szacunkiem i wdzięcznością, a także
ludzką życzliwością. Niech zawsze
otaczają Państwa ludzie pogodni,
radośni i uśmiechnięci.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XLIX Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 05 września br. radni
podjęli następujące uchwały:
>> W sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz
warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat
oraz trybu ich pobierania –
dostosowano zakres świadczeń
usług
opiekuńczych
i specjalistycznych usług
opiekuńczych z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi do
aktualnego brzmienia ustawy
o pomocy społecznej. Ustalono
koszt 1 godziny usługi opiekuńczej
w kwocie 19, 04 zł.

>> W sprawie ustanowienia pomnika
przyrody – pomnik przyrody to
szpaler drzew 10 dębów
szypułkowych rosnących
w miejscowości Pieszcz przy
drodze gminnej w kierunku
miejscowości Gać.
>> W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości
na okres powyżej 3 lat – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze przetargu na okres
powyżej 3 lat działki Nr 372/10
o powierzchni 11,9816 ha oraz
działki Nr 372/10 o powierzchni
0,5445 ha w miejscowości
Postomino.
>> W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości
na okres powyżej 3 lat – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej na
okres powyżej 3 lat części działki
Nr 228/2 o powierzchni 0,0200 ha

§
położonej w miejscowości Ronino
w obrębie Chudaczewo oraz
części działek Nr 226 i Nr 218/2
o łącznej powierzchni 0,0690 ha
położonej w miejscowości
Jezierzany.

>> Zmieniająca chwałę Nr XI/112/15
w sprawie określenia opłaty
miejscowej oraz zasad jej poboru –
wyznaczono na inkasentów opłaty
miejscowej osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, które
prowadzą hotele, motele,
pensjonaty, ośrodki wczasowe,
domy wypoczynkowe, domy
letniskowe, pola namiotowe
i kempingowe, schroniska,
wynajem pokoi gościnnych
w kwaterach prywatnych.
>> W sprawie zmian w budżecie Gminy
Postomino na 2018 rok –
zwiększono dochody budżetu
o kwotę 155 845 zł, wydatki
budżetu o 155 845 zł. Po
dokonanych zmianach budżet
gminy na 2018 rok wyniesie:
dochody ogółem 64 301 390,31 zł,
wydatki ogółem 81 911 219,31 zł

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”)
przychody ogółem 19 665 373 zł
oraz rozchody ogółem 2 055 544 zł.
>> W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
WPF do dokonanych zmian
w budżecie gminy.

Wybory samorządowe 2018
Kandydaci na
Wójta Gminy Postomino
Informacja o zarejestrowanych
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Postomino zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
1. BOJKOWSKI Janusz, lat 43,
wykształcenie wyższe, nie należy do partii
politycznej, zam. Jezierzany, zgłoszony przez

KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
2. DRAPAŁA Adam, lat 41, wykształcenie
wyższe, członek Polskiego Stronnictwa
Ludowego, zam. Rusinowo, zgłoszony przez
KOMITET WYBORCZY PSL

Kandydaci do Rady Gminy Postomino
O 15 miejsc w Radzie Gminy ubiegać się będzie 38 kandydatów, w tym 15 kobiet, zgłoszonych
przez 5 komitetów wyborczych. Najwięcej kandydatów zgłosiły KWW Janusza Bojkowskiego - 15 osób
oraz KWW Polskie Stronnictwo Ludowe - 13 osób. Najmłodszym kandydatem jest Stankowski Karol
(23 lat) z Pieńkowa, KW PSL. Najwięcej kandydatów zgłoszonych zostało w dwóch okręgach nr 5 i 10,
gdzie o każdy z mandatów radnego ubiegają się 4 osoby.
Okręg Nr 1 (Jarosławiec)
1. ZIENIEWICZ Halina, lat 56, zam. Jarosławiec,
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. ZIĘBA Łukasz Robert, lat 35, zam.
Jarosławiec, KWW JANUSZA
BOJKOWSKIEGO
Okręg Nr 2 (Nacmierz)
1. CHABOWSKI Jan, lat 68, zam. Nacmierz,
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
2. DURA Janusz Ludwik, lat 59, zam.
Nacmierz, KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
Okręg Nr 3 (Bylica, Rusinowo)
1. JĘDRZEJEWSKI Paweł, lat 39, zam.
Rusinowo, KOMITET WYBORCZY PSL
2. DYDYNA Krzysztof, lat 38, zam. Rusinowo,
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO

Okręg Nr 4 (Jezierzany, Wicko Morskie,
Łącko)
1. KAMIŃSKA Justyna, lat 29, zam. Łącko,
KOMITET WYBORCZY PSL
2. WRZESIEŃ Władysław Robert, lat 48, zam.
Łącko, KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
3. BELT Jerzy Piotr, lat 54, zam. Jezierzany,
KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
Okręg Nr 5 (Korlino, Królewo, Królewko)
1. ŻUKOWSKA Helena, lat 34, zam. Korlino,
KOMITET WYBORCZY PSL
2. IGRAS Daniela, lat 66, zam. Królewo, KWW
JANUSZA BOJKOWSKIEGO
3. LASEK Wioletta Elżbieta, lat 43, zam.
Królewo, KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
4. GALEK Mateusz Piotr, lat 25, zam. Królewo,
KWW MATEUSZA GALEK

Okręg Nr 6 (Górsko, Złakowo, Marszewo)
1. CHABOWSKI Stanisław, lat 66, zam.
Górsko, KOMITET WYBORCZY PSL
2. STOŻEK - KOWALSKA Agnieszka, lat 61,
zam. Złakowo, KWW JANUSZA
BOJKOWSKIEGO
Okręg Nr 7 (Postomino)
1. JAKUBIK Maciej Jan, lat 26, zam.
Postomino, KOMITET WYBORCZY PSL
2. ZDRZENIECKI Paweł, lat 42, zam.
Postomino, KWW JANUSZA
BOJKOWSKIEGO
Okręg Nr 8 (Pieńkowo)
1. STANKOWSKI Karol Dariusz, lat 23, zam.
Pieńkowo, KOMITET WYBORCZY PSL
2. RĄPALSKA Danuta Iwona, lat 52, zam.
Pieńkowo, KWW JANUSZA
BOJKOWSKIEGO
3. FORYŚ Aneta Ewa, lat 45, zam. Pieńkowo,
KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
Okręg Nr 9 (Wykroty, Kłośnik, Tyń,
Pieńkówko)
1. TWAROWSKA Małgorzata Ewa, lat 40, zam.
Tyń, KOMITET WYBORCZY PSL
2. DYBIEC Małgorzata, lat 51, zam. Pieńkówko,
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
Okręg Nr 10 (Chudaczewko, Mazów,
Wilkowice, Nosalin)
1. MICHALSKA Iwona Julia, lat 39, zam.
Chudaczewko, KOMITET WYBORCZY PSL
2. SIUDEK Arkadiusz, lat 43, zam. Nosalin, KW
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. PAKOS Daniel Mariusz, lat 50, zam.
Wilkowice, KWW JANUSZA
BOJKOWSKIEGO
4. ĆWIK Paweł, lat 37, zam. Mazów, KWW
ALICJI KUKOWSKIEJ

Okręg Nr 11 (Staniewice)
1. SIL Renata, lat 48, zam. Staniewice,
KOMITET WYBORCZY PSL
2. FORYŚ Emilia, lat 59, zam. Staniewice, KWW
JANUSZA BOJKOWSKIEGO
3. WAL Marek, lat 60, zam. Staniewice, KWW
ALICJI KUKOWSKIEJ
Okręg Nr 12 (Pałowo, Pałówko)
1. KOWAL Andrzej, lat 58, zam. Pałówko,
KOMITET WYBORCZY PSL
2. FRANCZAK Mariusz, lat 46, zam. Pałówko,
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
3. KUKOWSKA Alicja Urszula, lat 55, zam.
Pałowo, KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
Okręg Nr 13 (Pieszcz)
1. WOJTAŚ Roman Józef, lat 54, zam. Pieszcz,
KOMITET WYBORCZY PSL
2. MORKA Zenon Jan, lat 62, zam. Pieszcz,
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
Okręg Nr 14 (Chudaczewo, Ronino,
Masłowice)
1. WIELIŃSKI Piotr Paweł, lat 37, zam.
Chudaczewo, KOMITET WYBORCZY PSL
2. SPOCIŃSKI Dariusz Tadeusz, lat 49, zam.
Chudaczewo, KWW JANUSZA
BOJKOWSKIEGO
Okręg Nr 15 (Kanin, Karsino, Dzierżęcin,
Wszedzień)
1. GIL Krzysztof Mieczysław, lat 35, zam.
Kanin, KOMITET WYBORCZY PSL
2. LECH-SZAJNER Maria, lat 41, zam.
Wszedzień, KWW JANUSZA
BOJKOWSKIEGO
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Kandydaci do Rady Powiatu dla okręgu Nr 4
(Gmina Postomino, Gmina Sławno)

Kalendarium
październik

O 5 miejsc w Radzie Powiatu z naszego okręgu zawalczy 21 kandydatów, w tym 10 osób z terenu Gminy Postomino.

2018

Lista Nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. Glinka Monika, lat 43, zam. Sławsko
2. Sieradzki Zdzisław, lat 69, zam. Postomino
3. Stanisławski Maciej Jerzy, lat 31, zam. Łętowo
4. Bartos Lucyna Anna, lat 51, zam. Ronino
5. Kotarski Jarosław, lat 45, zam. Smardzewo
6. Kasica Barbara, lat 48, zam. Tyń
7. Miecznikowski Andrzej Dominik, lat 61, zam. Pieńkowo

Gdy październik ciepło trzyma,
zwykle mroźna bywa zima.
Październik chodzi po kraju,
cichnie ptactwo w gaju.

Lista Nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Barański Paweł Piotr, lat 61, zam. Bobrowice
2. Karwacki Zygmunt Andrzej, lat 59, zam. Jarosławiec
3. Wanago Anna Maria, lat 34, zam. Sławno
4. Ludwikowska Agnieszka Dorota, lat 38, zam. Dzierżęcin
5. Siudek Joanna Danuta, lat 40, zam. Sławsko
6. Kulig Michał Stanisław, lat 39, zam. Żukowo
7. Miłosz Barbara, lat 64, zam. Warszkowo
Lista Nr 11 – KWW ''PRZYJAZNY POWIAT''
1. Stefanowski Wojciech Antoni, lat 79, zam. Bobrowiczki
2. Stachowicz Janusz, lat 70, zam. Staniewice
3. Nieradka Katarzyna Magdalena, lat 43, zam. Złakowo
4. Stefanowski Bogusław Janusz, lat 50, zam. Smardzewo
5. Śpiechowicz Bożena, lat 48, zam. Wrześnica
6. Pawłowski Adrian Mateusz, lat 28, zam. Nosalin
7. Kasica Anna Maria, lat 47, zam. Ronino

Ważne informacje dla wyborców
21 października 2018 roku wybieramy
15 radnych Rady Gminy Postomino i Wójta Gminy Postomino
Zgodnie z obowiązującym od 2011 roku
Kodeksem Wyborczym gmina Postomino została
podzielona na 15 jednomandatowych okręgów.
Oznacza to, że w każdym okręgu wybierzemy
jednego radnego.
Prawo zgłoszenia kandydata na wójta ma Komitet
Wyborczy, który zarejestruje kandydatów na
radnych w co najmniej połowie okręgów
wyborczych w gminie.
W dniu głosowania lokale obwodowych
komisji wyborczych otwarte będą w godzinach
od 7:00 do 21:00.
Prawo do głosowania mają osoby zameldowane
na pobyt stały lub te, które nie mają zameldowania
na pobyt stały a złożyły wniosek o dopisanie do
rejestru wyborców.
Dla tych wyborów nie wydaje się zaświadczeń
o prawie do głosowania.

Susza
przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
podjął decyzję o wydłużeniu
terminu przyjmowania wniosków
o przyznanie takiej pomocy.
Pierwotnie wnioski miały być
przyjmowane do 28 września,
w przypadku szkód w wysokości co
najmniej 70% w danej uprawie i od 26
września do 17 października,
w przypadku szkód poniesionych
w wysokości co najmniej 30% i mniej

niż 70% danej uprawy. Decyzją
ministra te terminy zostały
wydłużone do 31 października 2018
r., zarówno dla rolników, którzy
ponieśli straty w uprawach rolnych
wynoszące co najmniej 70% upraw,
jak i rolników, którzy ponieśli straty
w uprawach rolnych mieszczące
się w przedziale co najmniej 30%
i mniej niż 70% danej uprawy.
Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do
1 ha, w przypadku szkód powstałych

w uprawach rolnych wynoszących co
najmniej 70 % danej uprawy na
powierzchni występowania tej uprawy
oraz 500 zł do 1 ha powierzchni
u p r a w, w p r z y p a d k u s z k ó d
powstałych w uprawach rolnych
wynoszących co najmniej 30 % danej
uprawy i mniej niż 70 % danej uprawy
na powierzchni występowania tej
uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba
dołączyć m.in. kopię protokołu
oszacowania szkód, zawierającego

informacje o powierzchni upraw,
w których te szkody powstały.
Wniosek należy złożyć do
kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę
producenta rolnego.
Źródło: http://www.arimr.gov.pl/

1 października (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień
Ludzi Starszych,
Międzynarodowy Dzień Lekarza
2 października (wtorek)
Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych,
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
4 października (czwartek)
Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt
5 października (piątek)
Światowy Dzień Nauczyciela
6 października (sobota)
Światowy Dzień Mieszkalnictwa
9 października (wtorek)
Światowy Dzień Poczty
10 października (Środa)
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
12 października (piątek)
Światowy Dzień Chorób
Reumatycznych
13 października (sobota)
Dzień Ratownictwa Medycznego
14 października (niedziela)
Dzień Nauczyciela
(Dzień Edukacji Narodowej)
15 października (poniedziałek)
Światowy Dzień Mycia Rąk,
Międzynarodowy Dzień Niewidomych
16 października (wtorek)
Światowy Dzień Żywności,
Dzień Papieża Jana Pawła II
17 października (Środa)
Międzynarodowy Dzień Walki z
Ubóstwem, Dzień Walki z Rakiem
18 października (czwartek)
Światowy Dzień Monitorowania Wody,
Światowy Dzień
Menopauzy i Andropauzy,
Dzień Łączności, Dzień Poczty Polskiej
19 października (piątek)
Dzień Ratownika
20 października (sobota)
Światowy Dzień Osteoporozy
22 października (poniedziałek)
Światowy Dzień Osób Jąkających
25 października (czwartek)
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
27 października (sobota)
Światowy Dzień
Dziedzictwa Audiowizualnego,
Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
28 października (niedziela)
Zmiana czasu z letniego na zimowy
29 października (poniedziałek)
Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę
31 października (Środa)
Światowy Dzień Oszczędności
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Gmina Postomino 2014-2018 w liczbach
Poniżej przedstawiamy wyciąg ze Sprawozdania VII kadencji Rady Gminy Postomino i Wójta Gminy Postomino, które niebawem będzie dostępne
u sołtysów, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej BIP (www.postomino.bip.net.pl).

Pozyskane środki zewnętrzne na podstawie
przyznanego dofinansowania

Budżet Gminy Postomino

2014

39 150 145,92 zł
41 584 710,16 zł

- dochody
- wydatki

2015

43 679 340,23 zł
39 776 247,18 zł

2016

44 461 281,56 zł
41 620 888,03 zł

2017

46 831 118,92 zł
42 217 312,21 zł

2018

64 144 691,38 zł
81 754 520,38 zł

Gmina Postomino

56 813 063,52 zł

Urząd Gminy

Centrum Kultury i Sportu

GPK Sp. z o.o.

52 249 031,01 zł

429 382,74 zł

4 134 649,77 zł

Skąd się wzięły pieniądze w budżecie w VII kadencji?
17 634 037,76 zł

PIT

podatek PIT i CIT

103 578 720,54

36 558 414,07 zł

dochody własne,
w tym m.in. podatki i opłaty lokalne

środki zewnętrzne,
w tym środki Unii Europejskiej

238 266 578,91 zł
łączne dochody gminy

Szkola

36 213 566,00 zł

35 944 231,73 zł

subwencja z budżetu państwa
na dofinansowanie szkół

dotacje z budżetu państwa,
w tym pomoc społeczna

8 337 608,81 zł
sprzedaż majątku
oraz pozostałe dochody
majątkowe

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy

45 709 569,07 zł

69 156 528,82 zł

36 806 982,27 zł

drogi

oświata

pomoc
społeczna

2 990 809,81 zł

18 302 938,34 zł

27 772 808,23 zł

kultura i sport

dotacje z budżetu
na realizację zadań
publicznych

kanalizacja, oświetlenie, zieleń,
utrzymanie czystości
i porządku na terenie gminy
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Zadania inwestycyjne w kadencji 2014-2018

Przebudowano 18,2 km
dróg gminnych
za łączną kwotę 41 725 505,43 zł

Wybudowano 24 km
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
za łączną kwotę 12 857 071,32 zł

Wybudowano
27 nowych wiat przystankowych
za łączną kwotę 241 044,95 zł

Wybudowano
231 punktów świetlnych
oświetlenia drogowego

Zakupiono 7 wozów strażackich
za łączną kwotę 3 896 682,00 zł
ROK 2014 od listopada
1. Utwardzenie terenu przy kościele
w m. Chudaczewo - 44.002,76 zł
2. Przyłącze wodociągowe przy ul.
Spacerowej w m. Jezierzany 15.500,00 zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w m.
Jezierzany - 64.729,05 zł

Wybudowano i przebudowano
chodniki o łącznej długości 3,14 km

i oświetleniem w miejscowości
Jezierzany oraz przebudowa dróg
gminnych i odcinka dr. powiatowej
wraz z oświetleniem w miejscowości
Łącko i drogi na odcinku Łącko –
Korlino oraz drogi do cmentarza
komunalnego wraz z budową
oświetlenia drogowego –
5 998 495,61 zł

Droga Łącko - Korlino

4. Chodnik w miejscowości Staniewice
- 128.835,99 zł
5. Zatoka autobusowa z ciągiem
pieszym w pasie drogi powiatowej
w m. Wilkowice - 31.814,90 zł
Łącznie na zadania inwestycyjne od
rozpoczęcia VII kadencji Rady Gminy
w roku 2014 wydano: 284 882,70 zł
ROK 2015
1. Budowa chodnika wraz z zatoką
autobusową i przebudową zjazdów
w m. Nacmierz - 425 549,53 zł
2. Montaż oświetlenia solarnego
drogowego i parkowego na terenie
gminy Postomino - 179 319,82 zł
3. Budowa placu zabaw z nawierzchnią
poliuretanową i trawiastą
w miejscowości Postomino przy
Zespole Szkół - 226 430,53 zł
4. Przebudowa ul. Kąpielowej,
Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej
wraz ze zjazdami do posesji

5. Przebudowa drogi gminnej wraz
z odwodnieniem w miejscowości
Pieńkowo - 371 735,68 zł
6. Budowa oświetlenia drogowego przy
ul. Bajkowej /dukt leśny/
w miejscowości Rusinowo 36 856,93 zł
7. Budowa chodnika wraz
z przebudową istniejących zjazdów

oraz budową zatoki autobusowej
wzdłuż drogi powiatowej
w miejscowości Królewo 307 669,00 zł
8. Budowa odwodnienia cmentarza
komunalnego w miejscowości
Pieńkowo – 25 830,00 zł
9. Remont pomieszczeń biurowych
w budynku Urzędu Gminy
Postomino – 37 500,00 zł
10. Zagospodarowanie terenu pod
rekreację wraz z elementami małej
architektury w miejscowości
Dzierżęcin - 56 184,00 zł
11 . M o n t a ż n o w y c h w i a t
przystankowych na terenie Gminy
Postomino - 60 000,00 zł
12. Remont komunalnego budynków
mieszkalnego w m. Nosalin,
Pieńkówko, Pieńkowo,
Chudaczewko i Wszedzień –
181 952,82 zł
13. Remont pokrycia dachowego sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Pieszczu - 32 015,28 zł
14. Budowa wiaty rekreacyjnej w m.
Pałówko - 31 179,98 zł
15. Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w starej świetlicy
wiejskiej w m. Marszewo 6 742,00 zł
16. Przebudowa ul. Bazyliszka
w miejscowości Rusinowo 143 729,59 zł

Plac zabaw w Postominie

17. Przebudowa ul. Żytniej
w Rusinowie – 29 089,50 zł
Łącznie na zadania inwestycyjne
w roku 2015 wydano: 8 150 280,27 zł

na terenie Gminy Postomino 91 331,26 zł
8. Budowa altany rekreacyjnej
w miejscowości Tyń - 28 290,00 zł
9. Remont dachu sali gimnastycznej

ul. Piaskowa w Jarosławcu

ROK 2016
1. Przebudowa drogi gminnej wraz
z odwodnieniem w m. Łącko –
42 194,69 zł
2. Remont pomieszczeń biurowych,
korytarza i klatki schodowej
w budynku Urzędu Gminy
Postomino – 109 034,63 zł
3. Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej,
Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu
Południe: Chabrowej, Konwaliowej,
Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem
i niezbędną infrastrukturą
w miejscowości Jarosławiec oraz
Przebudowa istniejących placów
wraz z ciągami pieszymi,
oświetleniem, remontem zejścia na
plażę oraz budowa sanitariatów
w miejscowości Jarosławiec –
6 429 438,55 zł
4. Utwardzenie parkingu przy
cmentarzu w miejscowości
Marszewo - 31 980,80 zł
5. Budowa chodnika w m. Złakowo 28 928,37 zł
6. Przebudowa nawierzchni drogi
w m. Kłośnik – 79 710,89 zł
7. Montaż nowych wiat przystankowych

wraz z łącznikiem w Zespole Szkół
w miejscowości Jarosławiec 123 000,00 zł
10. Zagospodarowanie terenu pod plac
zabaw z elementami outdoor fitness
w miejscowości Postomino 69 322,80 zł
11. Remont budynku komunalnego
przy ul. Bałtyckiej w miejscowości
Jarosławiec wraz z remontem lokalu
mieszkalnego - 148 860,54 zł
12. Remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Staniewice 441 280,79 zł
13. Przebudowa odcinka drogi
powiatowej – ul. Nadmorskiej
w miejscowości Jezierzany 322 474,12 zł
14. Remont istniejącego chodnika
z kostki brukowej betonowej wzdłuż
drogi powiatowej w miejscowości
Nacmierz - 285 655,05 zł
Łącznie na zadania inwestycyjne
w roku 2016 wydano: 8 231 502,49 zł
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Boisko w Nacmierzu

Pomost w Jezierzanach
ROK 2017
1. Budowa oświetlenia drogowego na
ul. Letniskowej, Bursztynowej,
Wczasowej i Kapitańskiej
w m. Rusinowo - 134 685,00 zł
2. Remont korytarza w budynku Urzędu
Gminy Postomino – 41 411,97 zł
3. Przebudowa dróg gminnych wraz
z oświetleniem drogowym w m.
Pieńkówko – 847 971,91 zł
4.Przebudowa drogi gminnej w m.
Bylica - 706 291,79 zł
5. Remont budynku hydroforni w m.
Pieńkówko - 42 356,44 zł
6. Rozbiórka świetlicy wiejskiej
w miejscowości Pieńkowo 100 000,00zł
7. Przebudowa dróg gminnych w m.
Pieszcz - 949 893,18 zł

8. Przebudowa ul. Krótkiej
w Jarosławcu - 144 003,00 zł
9. Budowa 49 szt. przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Postomino - 920
202,37 zł
10. Przebudowa drogi gminnej w m.
Łężek - 977 304,27 zł
11. Remont budynku komunalnego
w m. Karsino - 85 775,32 zł
12. Budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej wraz z siecią
wodociągową na ul. Makowej w m.
Jarosławiec - 63 000,00 zł
13. Budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej wraz z siecią
wodociągową na ul. Bazyliszka w m.
Rusinowo - 54 000,00 zł

Zejście na plażę nr 3 w Jarosławcu

Łącznie na zadania inwestycyjne
w roku 2017 wydano: 5 066 895,25 zł

Wieża widokowa w Rusinowie

ROK 2018
1. Budowa centrum turystyki wiejskiej
w m. Nacmierz - 1 825 285,10 zł
2. Przebudowa zejścia na plażę nr 3
przy ul. Spacerowej w m.
Jarosławiec – 281 465,23 zł
3. Budowa terenu rekreacyjnego
z elementami małej architektury
w miejscowości Rusinowo 557 200,00 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Złakowo - 2 694 199,38 zł

Kaplica w Pieńkowie

Świetlica wraz z Remizą w Nacmierzu
5. Budowa kaplicy cmentarnej
w miejscowości Pieńkowo 204 000,00 zł
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Górsko - 3 362 500,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Staniewice - Wilkowice oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Staniewice 7 888 200,00 zł
8. Termomodernizacja budynków
szkolnych w miejscowościach
Postomino, Pieszcz, Staniewice,
Jarosławiec, Korlino - 12 705 455,00
złotych
9. Modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Staniewicach 1 106 345,00 zł
10. Przebudowa drogi gminnej do
budynku wielorodzinnego i fermy
drobiu w miejscowości Staniewice 1 105 569,50 zł
11. Przebudowa drogi gminnej do
budynku wielorodzinnego
w Postominie – 367 583,53 zł
12. Przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Pieńkówko 1 906 869,47 zł
13. Modernizacja pomostu nr 1
w miejscowości Jezierzany 129 168,15 zł
14. Zmiana sposobu zasilania
istniejących punktów świetlnych
oświetlenia solarnego
w miejscowości Jarosławiec 134 033,04 zł
15. Modernizacja mieszkań
komunalnych na terenie gminy 220 508,05 zł
16. Budowa wiaty rekreacyjnej w m.
Kanin - 79 950,00 zł
Ponadto w najbliższym czasie
planowane do realizacji są:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z lokalną oczyszczalnią ścieków
w m. Staniewice.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej na Nowym
Osiedlu w m. Jarosławiec.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków
w miejscowości Jarosławiec.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Nacmierz.
5. Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Jarosławiec – Rusinowo –
Pas Startowy.

Droga w Pieńkówku
6. Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Karsino – Dzierżęcin.
7. Przebudowa dróg gminnych w m.
Złakowo.
8. Przebudowa drogi gminnej w m.
Pałowo.
9. Budowa remizy OSP w miejscowości
Wilkowice.
10. Zagospodarowanie terenu pod
rekreację z elementami małej
architektury w m. Nacmierz.
11. Zagospodarowanie terenu pod
rekreację w m. Pałowo
12. Budowa duktu leśnego wraz ze
ścieżką po wydmie w m.
Jarosławiec.
13. Budowa zespołu rekreacyjno –
sportowego w m. Pieńkowo.
14. Budowa oświetlenia drogowego
w m. Rusinowo – ul. Letniskowa,
Bursztynowa, Wczasowa
i Kapitańska.
15. Budowa oświetlenia drogowego na
ul. Letniskowej w m. Jarosławiec
16. Budowa ścieżki rowerowej na
odcinku Postomino – Pieńkówko

„Szlakiem Zwiniętych Torów”
17. Zagospodarowanie turystyczne
jeziora Wicko Morskie
w miejscowościach Łącko,
Jezierzany i Królewo.
18. Zagospodarowanie turystyczne
jeziora Marszewo.
19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z lokalną oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Pieszcz.
Przy współpracy z Powiatem
Sławieńskim, Gmina Postomino
planuje w najbliższym czasie
przebudowę dróg powiatowych:
1. Przebudowę drogi powiatowej na
odcinku Staniewice – Nosalin do
granicy z Gminą Sławno.
2. Przebudowa drogi powiatowej na
odcinku Nacmierz – Rusinowo – do
granicy z Gminą Darłowo.
3. Przebudowa drogi powiatowej do
Łężka
4. Przebudowa drogi powiatowej na
odcinku Górsko - Postomino

Wiata rekreacyjna w Kaninie

Miesięcznik Gminy Postomino
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Aktualności inwestycyjne
Droga Staniewice - Wilkowice

Nowe mieszkania socjalne

Na całej długości drogi została wykonana nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego. Obecnie trwają roboty brukarskie w Staniewicach i wykończeniowe
na całym odcinku inwestycji.

W Pieńkowie budowany jest 10-cio lokalowy socjalny budynek wielorodzinny, który już w przyszłym roku zostanie
oddany do zamieszkania.

Nowy teren rekreacyjny

Termomodernizacja budynków szkolnych

Rozpoczęły się prace budowlane projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu
pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko”.
Wykonawcą inwestycji jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Postominie.

Wielofunkcyjna świetlica w Pieńkowie
Roboty budowlane projektu pn.:
„Termomodernizacja budynków
szkolnych w miejscowościach
Postomino, Pieszcz, Staniewice,
Jarosławiec i Korlino” zostały
zakończone. Aktualnie trwają
procedury odbiorowe.

Pół miliona
dla Nacmierza

Projekt pn.:"Stworzenie
atrakcyjnych warunków do życia
rodziny poprzez zagospodarowanie
terenu sportowo-rekreacyjnego
w miejscowości Pieńkowo" uzyskał
dofinansowanie w ramach działania
9.3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego.
Realizacja zadania przewiduje
budowę nowego obiektu, który będzie
pełnił funkcję świetlicy wiejskiej,
centrum działalności organizacji
pozarządowych i aktywizacji
mieszkańców. W budynku będą
znajdowały się gabinety terapeutyczne

dla osób niepełnosprawnych,
stowarzyszeń oraz kół.
Projekt swoim zakresem
obejmuje także zagospodarowanie
terenu wraz z zabudową sportowo rekreacyjną (nowy plac zabaw, boisko
trawiaste do piłki nożnej - pomocnicze,
bosko do siatkówki o nawierzchni
z mączki ceglanej, wiata rekreacyjna
oraz zaplecze socjalne).
W ramach zadania powstanie
również asfaltowa ścieżka rowerowa
po starym nasypie kolejowym
z Postomina ("plac dożynkowy") do
Pieńkówka.

Dnia 08 października 2018 roku
w Urzędzie Gminy Postomino Wójt Janusz Bojkowski podpisał umowę
z Wicemarszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego - Tomaszem
Sobierajem na realizację projektu pn.:
„Odnowa przestrzeni publicznej
w miejscowości Nacmierz”.
W ramach zadania zostanie
stworzony kompleks wypoczynkowo rekreacyjny dla mieszkańców jak
rownież turystów. Powstanie nowy plac
zabaw, siłownia zewnętrzna, wiaty,
altany, miejsce do grillowania, miejsce
na lokalne występy/ prezentacje oraz
boisko do piłki nożnej. Teren będzie
oświetlony i ogrodzony. Dodatkowo
przewiduje się wiele nasadzeń zieleni.
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Początek gazyfikacji Gminy Postomino

Podczas najbliższych ferii 100
uczniów naszych szkół będzie mogło
skorzystać z wypoczynku na
zimowisku organizowanym przez
Wójta Gminy Postomino.
Uczestnikami zimowiska będą
mogli być uczniowie klas IV-VIII szkoły
podstawowej i uczniowie klas III
gimnazjum. Zimowisko odbędzie się w
dwóch turnusach:
I turnus – dla 50 uczniów klas IVVI w terminie od 25.01.2019 r. do
02.02.2019 r. ,
II turnus – dla 50 uczniów klas VII,
VIII i III gimn. w terminie od 01.02.2019
r. do 09.02.2019 r.

Tabliczki
kierunkowe
z numeracją
porządkową

„Społecznik” w naszej gminie

w ramach rozgrywek "B" klasy
"JANTAR" Łącko -Korlino. Ponadto
jeden z członków zespołu zostanie
przeszkolony w zakresie udzielania

pierwszej pomocy, co zwiększy
bezpieczeństwo zawodników podczas
rozgrywek.

Zmiany w opłatach przedszkolnych
tę opłatę za każdą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu powyżej
5 godzin wynikających z podstawy
programowej. Wprowadzenie
zwolnienia z opłaty planowane jest od
nowego roku kalendarzowego.

Program zimowiska przewiduje
7-dniowe szkolenie narciarskie pod
okiem doświadczonych instruktorów,
wycieczki po górach, śnieżne spacery,
dyskoteki oraz różnorodne zajęcia
grupowe.
W chwili obecnej trwają jeszcze
procedury wyboru oferty na
organizację zimowiska. Szczegółowe
informacje na temat programu
zimowiska będą dostępne po 15
października w szkołach oraz
w referacie oświaty w Urzędzie Gminy
Postomino. Zapisy na zimowisko
prowadzone będą w szkołach.

Bezpieczna kąpiel
w Jarosławcu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Gminy Postomino w miejscowościach o rozproszonej
zabudowie sukcesywnie ustawiane są tabliczki kierunkowe
z nazwą miejscowości i numeracją porządkową. Ustawione
przy głównych drogach tabliczki ułatwiają poruszanie się po
miejscowościach oraz pozwalają na szybkie odnalezienie
właściwego adresu. Dotychczas tabliczki kierunkowe
ustawione zostały w Pieńkówku, Pieńkowie, Pałówku oraz
Postominie. W najbliższym czasie tabliczki pojawią się
między innymi w Staniewicach, Roninie, Chudaczewie oraz
Marszewie.

Na najbliższej sesji Rady Gminy
zostanie omówiony projekt uchwały
dot. m.in. zwolnienia z opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Postomino. Rodzice ponoszą

Zimowisko

Na wtorkowym spotkaniu
ustalono planowany przebieg sieci,
która będzie liczyła 27 km długości
i zapoczątkuje zgazyfikowanie Gminy
Postomino. Realizacja inwestycji
planowana jest w roku 2019. Po jej
zakończeniu do sieci podłączane będą
kolejne miejscowości naszej gminy.

02 października 2018 roku
w siedzibie Oddziału Zakładu
Gazowniczego w Koszalinie odbyło
się spotkanie Wójta Gminy Postomino
– Janusza Bojkowskiego oraz Wójta
Gminy Darłowo – Radosława
Głażewskiego z kierownictwem
Polskiej Spółki Gazownictwa oraz
projektantem sieci gazowej na odcinku
Darłowo - Jarosławiec.
Polska Spółka Gazownictwa jest
Narodowym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego
w Polsce. Poprzez sieć gazociągów
o długości 183 tys. km PSG w sposób
bezpieczny i niezawodny dostarcza
11,65 mld m3 gazu do około siedmiu
milionów odbiorców końcowych.

Dnia 22 sierpnia 2018 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Postomino Stowarzyszenie Rozwoju
Kultury Fizycznej „Aktywni” Postomino
podpisało umowę w ramach
„Programu Społecznik 2018”
realizowanego przez Koszalińską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
na mocy umowy podpisanej
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie
uzyskał projekt pod tytułem „Piłka
nożna znana wszystkim”. W ramach
zadania zakupiono torby piłkarskie dla
drużyny seniorów, która bierze udział
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Lato tego roku było wyjątkowe,
w y s o k i e t e m p e r a t u r y, d u ż e
nasłonecznienie i bardzo ciepła woda
w Bałtyku. Te właśnie czynniki w dużej
mierze zaprosiły tłumy turystów na
plaże w Jarosławcu.
Plaży „Jorku” strzegło 26
ratowników zatrudnionych przez
W O P R w o j e w ó d z t w a
zachodniopomorskiego w Szczecinie:
Koordynator, ratownik medyczny,
2 s t e r n i k ó w i 2 2 r a t o w n i k ó w.
Strzegliśmy ośmiu 100 metrowych
sektorów, patrolowaliśmy ok. 4 km

plaży i dysponowaliśmy dość
nowoczesnym jak na nasze warunki
sprzętem ratunkowym i medycznym.
Po pracy doskonaliliśmy się w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy
a w czasie sztormów podnosiliśmy na
morzu umiejętności w podejmowaniu
tonącego z łodzi motorowej, skutera
wodnego i za pomocą liny ratunkowej
z brzegu. Częste sztormy stwarzały jak
zwykle zagrożenie dla turystów, którzy
przy czerwonej fladze przechodzili na
sektory niestrzeżone i wchodzili
w niebezpieczne fale.
W sezonie mieliśmy 32
zdarzenia: 22 wyjęcia z wody
a pozostałe to urazy, okaleczenia
i użądlenia.
W większości przypadków,
tonięcia dotyczyły dzieci na
niestrzeżonych kąpieliskach. Nie
mówię, że one są dla nas utrapieniem.

Myślę, że to rodzice zachowują się
beztrosko, zupełnie jakby kompletnie
nie byli świadomi zagrożenia.
Pełniliśmy również całodobowe
dyżury. Mieliśmy wezwania nawet
o 22.30. Zdarzały się wyjazdy do
fałszywych alarmów, które wynikały
z błędnej oceny sytuacji przez
turystów.
Wysokie kwalifikacje, nabyte
umiejętności i doświadczenie zespołu
ratowniczego pozwoliły uniknąć
tragedii i spowodowały że w sezonie
letnim 2018 r. pomimo wielu trudnych
akcji ratunkowych w Jarosławcu nikt
nie utonął .
PS. Myślę, że również Neptun, do
którego mamy wielki szacunek, miał
tutaj też swój udział.
Krzysztof Lewandowski
Koordynator
d.s. Ratownictwa Wodnego
w Gminie Postomino
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Dożynki Powiatowe i wspaniała reprezentacja Gminy Postomino

Drugi rok z rzędu Gmina
Postomino została w sposób
szczególny doceniona przez kapitułę
konkursową powiatowego święta
plonów. Doskonałe przygotowanie,

pomysłowość, a także wyśmienite
specjały oraz wspaniała atmosfera
panowały na dwóch stoiskach naszej
gminy, dzięki temu Sołectwo Pałowo
zdobyło I miejsce w konkursie na

"Najładniejsze Stoisko Dożynkowe",
a Gmina Postomino otrzymała
wyróżnienie za najlepszą aktywność
podczas Dożynek.
Powiatowe uroczystości
rozpoczęły się w samo południe
29 września 2018 roku Mszą Św.
o d p r a w i o n ą w k o ś c i e l e p w.
Wniebowzięcia NMP w Sławnie.
Podczas nabożeństwa ksiądz
proboszcz Leszek Szurek błogosławił
wieńce dożynkowe i dary przekazane
przez przedstawicieli gmin powiatu
sławieńskiego. Postomiński kosz
obfitości w imieniu wszystkich
mieszkańców naszej gminy wręczył
Wójt – Janusz Bojkowski.
W konkursie wieńca
dożynkowego reprezentowały nas
przepiękne, misternie przygotowane
dzieła ze Staniewic, Jarosławca oraz
Pieszcza. II miejsce zajął wieniec
sołectwa Staniewice. Zaszczytną rolę
starościny dożynek pełniła

reprezentantka naszej gminy, sołtys
sołectwa Złakowo – Katarzyna
Nieradka.

Serdecznie dziękujemy
wszystkim zaangażowanym
w promocję Gminy Postomino.

Dużo kultury w „Multi kulti” z „Razem lepiej”

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” realizuje taki projekt na
rzecz rozwoju aktywności senioralnej
we współpracy z gminą Postomino.
Oprócz wielu działań
kreatywnych, tanecznych,
plastycznych, kulinarnych, sportowych,
integracyjno-rekreacyjnych
zaplanowana została wyprawa do
Teatru Muzycznego w Gdyni na
spektakl „Cud mniemany, czyli
Krakowiaki i Górale”. Aby w pełni
wykorzystać piękny, jesienny dzień
oraz transport od pana Krzemińskiego
program wycieczki poszerzony został
o zwiedzanie „Daru Pomorza”, rejs
galeonem „Dragon” po gdyńskim

porcie, wspólny – pyszny – obiad na
statku oraz samodzielne podziwianie
uroków nadmorskiego miasta.
Pogoda dopisała uczestnikom
wyprawy, humory i apetyty również;
a już sam spektakl był zwieńczeniem
pięknych wrażeń z „Razem lepiej”.
„Cud mniemany” – to przepiękne,
barwne widowisko, pełna
młodzieńczego ducha inscenizacja,
która skrzy się humorem i igra
z tradycją. Perypetie bohaterów, pełne
aluzji zwroty, np.: „żyjcie swobodne –
mnóżcie się płodnie”, „zdrowie wasze
w gardło nasze” – wywoływały żywą
reakcję publiczności.

W przededniu 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Polskę dobrze się stało, że członkowie
i sympatycy „Razem lepiej” mogli
uczestniczyć w tak pięknym spektaklu.
Właściwie każdy Polak powinien
poznać tę pierwszą narodową operę –
wodewil, który niesie nie tylko zachwyt

nad barwnym dźwiękiem, ale także
refleksję nad naszym krajem.
Wyjazd do Gdyni oraz bilety do
teatru został dofinansowane w ramach
wspierania zadań publicznych
w zakresie upowszechniania działań
kulturalnych przez gminę Postomino.

Grupa 50 uczestników wycieczki
dziękuje za przygotowanie
i zorganizowanie tej wycieczki.
A kolejny dzień to wyprawa 30
osobowa do Sławna na film pt. „Kler”,
który wywołał zgoła inne – bardziej
wstrząsające – wrażenia.
Teresa Rysztak
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Gminne Dożynki „Nosalin 2018”
Dożynkowa uroczystość
rozpoczęła się polową Mszą Świętą,
którą celebrował proboszcz parafii
Sycewice ks. Piotr Ratajczak, który
poświęcił także przyniesione wieńce
dożynkowe oraz chleby wypieczone
z tegorocznych ziaren zbóż. Otwarcia
uroczystości dożynkowej dokonał Wójt
Gminy Postomino – Janusz Bojkowski
w asyście Przewodniczącego Rady
Gminy – Daniela Pakosa, Dyrektora
Centrum Kultury i Sportu – Marka
Leśniewskiego i sołtysa sołectwa
Nosalin – Adriana Pawłowskiego. Wójt
tradycyjnie podziękował rolnikom za
tegoroczny trud i wysiłek przy zbiorach
życząc dalszej owocnej pracy. Sołtys,
który pełnił rolę gospodarza dożynek,
po raz drugi z rzędu, dziękował swoim

Gminy. W czasie ceremonii Kapela
Ludowa "Pieńkowianie" grała znaną
wszystkim pieśń "Plon, Niesiemy Plon".
Uczestnicy dożynek barwnie odtańczyli
poloneza, gdzie w pierwszej parze
dzielnie kroczył Wójt naszej Gminy –
Janusz Bojkowski wraz z Prezes
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem Lepiej” –Teresą Rysztak.
Przed sceną wyeksponowano
okazałe i misternie wykonane wieńce,
które wprawiały w zdumienie i budzily
zachwyt wśród uczestników
dożynkowej uroczystości. Symbol
ciężkiej pracy rolników został w tym
roku zaprezentowany przez piętnaście
sołectw naszej Gminy. Ocenę wieńców
pod względem formalnym dokonała
komisja konkursowa w składzie:

mieszkańcom za wspaniałą pomoc
w organizacji całej imprezy oraz życzył
wszystkim udanej zabawy.
Zaszczytna funkcja starostów
tegorocznych dożynek podobnie jak
w roku ubiegłym przypadła Marlenie
Caspari i Adrianowi Morce – rolnikom
z sołectwa Nosalin, którzy przekazali
piękny bochen chleba – symbol
niedawno zakończonych żniw – na ręce
W ó j t a G m i n y, a b y d z i e l i ł g o
sprawiedliwie wśród mieszkańców

Aleksandra Kurek - Zastępca Wójta
Gminy Postomino i Mark Leśniewski –
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, natomiast pod
względem artystycznym dzieła
powstające z natury oceniły Panie:
Joanna Surgiel – Kierownik
Zachodniopomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach oraz Natalia Kotas –
Nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Darłowie. Po dokonaniu oceny

i zsumowaniu punktów komisja
sklasyfikowała 12 wieńców i tak:
1 miejsce zajęło sołectwo Staniewice
z ilością 13 punktów, 2 miejsce
sołectwa Pieńkowo oraz Wilkowice
z ilością 12 punktów, 4 miejsce również
ex-aequo sołectwo Jarosławiec
i Pieszcz z ilością 10 zdobytych
punków. Kolejno miejsce 6 Pałowo – 8
punktów, miejsce 7 Nacmierz – 7
punktów, miejsce 8 Kanin – 6 punktów,
miejsce 9 Rusinowo – 5 punktów,
miejsce 10 Chudaczewo – 4 punkty,
miejsce 11 Mazów – 3 punkty, miejsce
12 Królewo – 2 punkty.
Sołectwa przygotowały także
wspaniałe stoiska, na których można
było spróbować lokalnych specjałów,
domowych produktów, ciast. Były
pieczone mięsa, kiełbaski, różnego
rodzaju pierogi, chleb ze smalcem
i wiele innych pyszności. W tym
przypadku praca mieszkańców
poszczególnych wsi była także
oceniana. Według komisji konkursowej
najciekawsze stoiska przygotowało
sołectwo: Kanin, następnie
w kolejności: Wszedzień, Rusinowo,
Pieszcz, Wilkowice, Staniewice,
Pałowo, Tyń, Chudaczewo, Pałówko,
Nacmierz.

W bloku artystycznym
dożynkowych uroczystości wystąpili
przedstawiciele Szkoły Podstawowej
ze Staniewic - Zespół wokalny „Mini
złote nutki” i jego solistki: Marysia Prus,
Gabrysia Zwolan oraz duet Zuzanna
Morawiec i Hania Czarnuch, jak
również zespoły taneczne: „Błysk”,
„STEP BY STEP” i „Bolero”. Dla
nosalińskiej publiczności zaśpiewały
także Martyna Kotowicz ze Szkoły
Podstawowej w Postominie oraz
Patrycja Pawłowska z Nosalina. Na

dożynkowej scenie zaprezentowała się
również Młodzieżowa Orkiestra Dęta
im Zbigniewa Galka z Postomina.
Wystąpiła Kapela Ludowa
"Pieńkowianie" i Zespół Wokalny
"Pieszczanki". W tańcu z miotłami
można było podziwiać członkinie
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem Lepiej”. Pokaz bokserski
zademonstrowali bokserzy Szkółki
Czarni Słupsk.
W trakcie dożynek rozstrzygnięty
został konkurs organizowany przez

Wójta Gminy Postomino "Piękna
wieś”, „Piękna posesja".
Najpiękniejszą wsią Gminy
Postomino w roku 2018 według
komisji konkursowej została
miejscowość Wszedzień. W kategorii
„Piękna posesja” pierwsze miejsce
wywalczył Pan Franciszek Drewing
z Pieszcza.
Wszyscy chętni mogli wziąć
udział w zawodach rekreacyjnych,
gdzie rozegrano 5 konkurencji.
Nagrody zostały ufundowane przez
sponsorów. Wyniki poszczególnych
konkurencji:
Dożynkowy rzut beretem –
Kobiety: Krystyna Chabowska –
Karsino, Bronisława Siwiuk Staniewice, Daniela Igras – Królewo;
Mężczyźni: Konrad Wal – Staniewice,
Patryk Żakowski – Karsino, Jerzy
Siwiuk – Staniewice.
Balotowy spacer „Żniwiarza” –
Kobiety: Halina Wiśniewska –
Wilkowice, Daniela Igras – Królewo;
Mężczyźni: Dominik Janik – Nosalin,
Patryk Żakowski – Karsino, Adam
Chabowski – Karsino.
Dożynkowy żniwiarz w toczeniu
opony – Kobiety: Halina Wiśniewska
– Wilkowice, Krystyna Chabowska –
Karsino, Daniela Igras – Królewo;
Mężczyźni: Adam Chabowski –
Karsino, Sebastian Krogulec –
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Rusinowo, Patryk żakowski –
Karsino.
Dożynkowy żongler – Krzysztof
Ludwicki – Pieńkowo, Maciej Pacak –
Pałowo, Adam Chabowski – Karsino.
Dożynkowy Strzelec – Kobiety:
Jolanta Szadura – Bobolice, Karolina
Gut – Sławno, Ewelina Janus –
Kobylnica; Mężczyźni: Piotr Jaworski
– Słupsk, Paweł Surma- Nosalin,
Mariusz Hahuła – Słupsk; Sołectwo:
Nacmierz, Staniewice, Kanin.
W Sztafecie Dożynkowej
Sołectw udział wzięło 9 drużyn.
Zwyciężyło sołectwo Kanin
w składzie: Krzysztof Gil, Dominika
Gil, Mateusz Bartnik, Klaudia Bartnik,
Oliwier Dowgiełowicz. 2 miejsce
zajęło sołectwo Wilkowice w składzie:
Daniel Pakos, Alicja Zwolan, Halina
Wiśniewska, Krzysztof Łój, Krzysztof
Wiewiórski. 3 miejsce przypadło
drużynie z Pieszcza w skladzie:
Grzegorz Owsiuk, Jakub Owsiuk,
Agnieszka Zielonka, Krystyna
Zielonka, Piotr Rożnawski
W Dożynkowym Slalomowym
Torze Sołtysa udział wzięło 12
sołtysów. Najlepsi okazali się
Wśród Pań:
1.Maria Lech-Szajner - Sołtys
Wszedzienia z czasem 1 min. 43.24
2.Bronisława Siwiuk – Sołtys
Staniewic – czas 2 min. 09.63

3.Danuta Rąpalska – Sołtys
Pieńkowa - czas 2 min. 31.47
4.Daniela Igras – Sołtys
Królewa –czas 2 min. 37.36
5.Karolina Marczak – Sołtys
Tynia - czas 3 min. 58.67
Wśród Panów:
1. Daniel Pakos – sołtys
Wilkowic – czas 59 sekund 94
2.Dariusz Spociński - sołtys
Chudaczewa – czas 1 min. 32.23
3.Adam Drapała – Sołtys
Rusinowa – czas 1 min. 38.22
4.Krzysztof Gil – Sołtys Kanina
– czas 1 min. 49.18
5.Zenon Morka – Sołtys
Pieszcza – czas 2 min. 08.05
6.Marcin Plytta – sołtys
Marszewa – czas 2 min. 11. 57
7.Jędrzej Banasik – sołtys
Pałowa – czas 2 min. 16.51
Najmłodsi uczestnicy
sobotniego wydarzenia bez
ograniczeń mogli korzystać
z dmuchańców, przejażdżek na
kucykach, mieli możliwość
zaprezentowania swoich zdolności
plastycznych pod opieką
świetliczanek, z którymi wykonywali
różne dzieła sztuki.
Podczas dożynkowych
obchodów można było przyjrzeć się
rozwojowi w rolnictwie.
Zaobserwować jak bardzo na

strona

przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
lat zmienił się sprzęt wykorzystywany
przez gospodarzy do uprawy pól. A to
wszystko za sprawą strych ciągników
jakie wystawili hobbiści, którzy
również z radością zabierali na
przejażdżki swoim sprzętem
chętnych uczestników wydarzenia.
Choć pogoda nie rozpieszczała
przybyłych do Nosalina, a silny wiatr
i deszcz w godzinach
popołudniowych na moment
wstrzymał świętowanie, zabawa była
świetna. Przed godziną 19 scenę
opanował Zespół „VEEGAS”, który
w taneczny klimat wprowadził
„dożynkowiczów”. Fankom zespołu
piszczącym pod sceną nie straszne
były strugi deszczu. Część osób
bawiła się jednak pod ogromnym
namiotem. O godzinie 20:30 na
scenie pojawił się Zespół „ENEJ” –
gwiazda wieczoru tegorocznego
święta. Widownia oszalała – taniec,
śpiew, ogólne szaleństwo. Udany
choć deszczowy dożynkowy wieczór
zakończyła zabawa taneczna przy
muzyce na żywo.
Wielkie słowa uznania należą
się całej społeczności sołectwa
Nosalin, która włożyła ogrom pracy,
aby tak wspaniale przyjąć wszystkich
przybyłych na uroczystość gości.
Pragniemy podziękować, tym którzy
przyczynili się do organizacji
dożynek, a w szczególności
Adrianowi Pawłowskiemu – sołtysowi
i mieszkańcom Nosalina – za
nieocenioną pracę oraz czas
poświęcony przygotowaniom.
Dziękujemy Straży Gminnej
w Postominie, Straży Granicznej
w Darłowie , Policji w Postominie oraz
strażakom ochotnikom z Pieszcza,
Staniewic i Wilkowic, dodatkowo za
pyszną grochówkę.
Serdeczne podziękowania
kierujemy dla licznego grona
sponsorów, gdyż bez ich pomocy
i wsparcia organizacja
przedsięwzięcia na taką skalę nie
byłaby możliwa.

LISTA SPONSORÓW
DOŻYNEK „Nosalin 2018"
1. Agromor - Ryszard Niemczura, Paweł
Łuczak - Sławno
2. Centrum Kultury i Sportu w Postominie
3. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
4. EDEN- Catering Kamila Żywiecka –
Słupsk
5. Firma Handlowa Bogumiła i Jacek
Wituszyńscy - Postomino
6. Gmina Postomino
7. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Postominie
8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska - Postomino
9. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Postominie
10. Gospodarstwo Rolne Jerzy Siwiuk Staniewice
11.Gospodarstwo Rolne Joanna i Zenon
Lech - Wszędzień
12. Grzegorz Kukowski – Pałowo
13. Hatching Eggs Farms – Janusz
Kaczmarek, Marcin Bartkowiak
14. Hurtownia Art. Spożywczych „MAGDA” –
Zbigniew Kaczmarek – Sławno
15. Karczma „U Ola” – Andrzej Dastig
16. Lewiatan Sławsko/Staniewice - Joanna
i Sławomir Siudek
17. Mieszkańcy Sołectwa Nosalin
18. Młodzieżowa Orkiestra Dęta im.
Zbigniewa Galka w Postominie
19. Ochotnicza Straż Pożarna –Pieszcz,
Staniewice, Wilkowice
20. Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy
„BARKA” - Stefan i Ewelina Kwiatkowscy Jarosławiec
21. Ośrodek Kolonijno -Wypoczynkowy
„RAFA” - Igor i Sylwia Kwiatkowscy Jarosławiec
22. Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny
„ARKA” - Stefan Kwiatkowski Jarosławiec
23. Park Wodny „Jan” Darłówko – Janina
Kroplewska
24. Piekarnia „Taja” - Janina i Roman Tama Jarosławiec
25. PPHU CALDRES – Ewelina Boros –
Sławno
26. Pracownia Sztuk Pięknych „GAMA”
Postomino - Jadwiga Czerwińska
27. Regionalna Kasa Ubezpieczeń
Społecznych (KRUS) Koszalin
28. Restauracja „Jackowo” - Mieczysław
Zawada - Jarosławiec
29. Restauracja „Stare Kino” w Sławnie
30. Sanatorium Panorama Morska – Danuta
i Leszek Haratyk - Jarosławiec
31. Sklep Sportowy „PUMA”- Krystyna
Grabowska - Sławno
32. Sklepy ABC Staniewice, Pieńkowo –
Gabriela i Adam Pruske
33. Sołectwo Pałówko
34. Straż Gminna w Postominie
35. Szkoła Podstawowa w Staniewicach
36. Szkoła Podstawowa we Wrześnicy
37. Zakład Elektryczny – Stanisław Kowalski
– Sławno
38. Zakład Ogólnobudowlany - Ryszard
Kowalski - Postomino
39. Zakład Ubojni i Przetwórstwa
w Bobrowiczkach - Maria i Grzegorz
Sendeccy
40. Zakład Usług Leśnych „Las” - Eugeniusz
Hutman - Mazów
41. Zespół Ludowy „Pieńkowianie”
42. Zespół Ludowy „Pieszczanki”
43. Radni i sołtysi:
ź Drapała Adam
ź Foryś Emilia
ź Jasińska Wioletta
ź Lech-Szajner Maria
ź Nieradka Katarzyna
ź Pakos Daniel
ź Rąpalska Danuta
ź Rzeczkowska Emilia
ź Sadowski Paweł
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Ruszył Rządowy Program Otwarcie ścieżki rowerowej
„Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie rozpoczął nabór
wniosków od mieszkańców
Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach ogólnopolskiego,
Rządowego Programu „Czyste
Powietrze”.
Program Czyste Powietrze to
możliwość uzyskania wsparcia
finansowego w formie dotacji i/lub
pożyczki przez osoby fizyczne,
właścicieli domów jednorodzinnych na
m.in. wymianę starych źródeł ciepła
oraz zakup i montaż nowych źródeł
ciepła, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacje odnawialnych

źródeł energii (kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej).
Spotkanie z mieszkańcami gminy
Postomino, w trakcie którego
pracownicy WFOŚiGW omówią
założenia programu, możliwe do
zrealizowania przedsięwzięcia oraz
procedurę składania wniosku i jego
realizacji odbędzie się 17 października
o godzinie 18:00, w Centrum Kultury
i Sportu w Postominie. Organizatorem
spotkania jest Ministerstwo Ochrony
Środowiska.
Więcej informacji jest dostępnych
na stronie internetowej
www.postomino.pl w zakładce Czyste
Powietrze.

Remont kapliczki
Ruszyła odnowa kapliczki w Masłowicach.
Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy
lokalnej przy wsparciu Gminy Postomino. Remont
ma na celu poprawę wizerunku miejsca kultury
religijnej,który ma służyć dobru społecznemu wsi.

Nowa ścieżka rowerowa łącząca
nadmorskie kurorty – Darłówko
i Jarosławiec została oficjalnie oddana
do użytku. Dnia 21 września 2018 roku
symboliczną wstęgę przecięli m.in.:
Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego – Tomasz
Sobieraj, Wójt Gminy Postomino –
Janusz Bojkowski, Wójt Gminy
Darłowo – Radosław Głażewski,
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich – Waldemar
Wejnerowski, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sławno – Sylwester
Kupczyk, Dyrektor Urzędu
Morskiego w Słupsku – Włodzimierz
Kotuniak.
Zadanie było realizowane
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 201420. Projekt sieci dróg rowerowych
w województwie zachodniopomorskim
jest projektem unikatowym w skali
całego kraju, ponieważ polega on na
włączeniu do tego projektu wszystkich
z a i n t e r e s o w a n y c h p o d m i o t ó w.
W zakończonym projekcie, obok

środków unijnych, które stanowią 85%
wartości inwestycji, partycypowało
również województwo
zachodniopomorskie oraz gminy
Darłowo i Postomino.
Velo Baltica jest jedną z czterech
tras rowerowych tworzących Sieć Tras
Rowerowych Pomorza Zachodniego.
Trasa zaczyna się w Świnoujściu

i wiedzie wzdłuż Wybrzeża Bałtyku. Po
połączeniu wszystkich istniejących
i budowanych odcinków, cała trasa na
terenie województwa
zachodniopomorskiego będzie mieć
około 240 km.
Jednym z brakujących dotąd
odcinków był odcinek łączący

Darłówko i Jarosławiec. Droga jest
malownicza, gdyż przebiega przez las,
wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. Nowy
odcinek został dowiązany do drogi,
która powstała na wale
przeciwpowodziowym oddzielającym
Bałtyk od jeziora Kopań.
W połowie trasy między
Darłówkiem Wschodnim a Wiciem,
droga dochodzi do kanału łączącego
jezioro z morzem. Nowa bitumiczna
droga rowerowa, zaczyna się około
750 m za kanałem.
Pierwszy odcinek nowej drogi
rowerowej o długości 2,6 km
przebiega przez las. Ten odcinek
kończy się na skrzyżowaniu ulic
Plażowej i Morskiej w Wiciu. Drugi
odcinek biegnie z Wicia do
Jarosławca. Najpierw przebiega
przez las, potem częściowo wzdłuż
drogowego odcinka lotniskowego. 4,8
– kilometrowy odcinek kończy się na
skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Leśnej
w Jarosławcu. Ostatnim etapem
niniejszego projektu jest odcinek
ścieżki wybudowany w miejscowości
Korlino.

Inicjatywy lokalne start!

6 września uroczyście podpisano
umowy w ramach inicjatywy lokalnej na
2018 rok. Jest to nowa forma
współpracy Gminy Postomino
z mieszkańcami, w celu wspólnego
realizowania zadań publicznych na
rzecz społeczności lokalnej. Po raz
pierwszy na terenie naszej gminy będą
r e a l i z o w a n e p r o j e k t y, k t ó r y c h
pomysłodawcami są mieszkańcy
danych miejscowości.
W pierwszym zorganizowanym
naborze wpłynęło 14 wniosków. Po
ocenie formalnej i merytorycznej
ostatecznie zawarto umowy z 12
Inicjatorami.
1. „Uporządkowanie terenów
zielonych w miejscowości Tyń”, projekt

o łącznej wartości 2 878,90 zł, przy
czym planowane zaangażowanie
Gminy wynosi 1 648,90 zł.
2. „Odnowienie placu zabaw
wraz z nowymi elementami” w Pałowie,
projekt o łącznej wartości 5 844,30 zł,
przy czym zaangażowanie Gminy
wynosi 4 409,30 zł.
3. „Przebudowa przydrożnej
kapliczki w miejscowości Pieńkówko”
projekt o łącznej wartości 16 604,49 zł,
przy czym planowane zaangażowanie
Gminy wynosi 3 904,49 zł.
4. „Odnowienie kapliczki
w Masłowicach” projekt o łącznej
wartości 6 344,19 zł, przy czym
planowane zaangażowanie Gminy
wynosi 4 184,19 zł.

5. „ U t w o r z e n i e n o w e g o
miejsca spotkań, wypoczynku
i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa
Chudaczewo Ronino” projekt o łącznej
wartości 3 340,00 zł, przy czym
planowane zaangażowanie Gminy na
kwotę 2 500,00 zł.
6. „Owocowa aleja miłości”
w miejscowości Złakowo, projekt
o łącznej wartości 5 179,80 zł, przy
czym planowane zaangażowanie
Gminy wynosi 4 240,00 zł.
7. „Razem znaczy lepiej”
w miejscowości Łężek, projekt
o łącznej wartości 6 009 zł, przy czym
planowane zaangażowanie Gminy
wynosi 4 284,00 zł.
8. „ H o r t u l u s D o b r z y c a –

unikalne miejsce wypoczynku
i edukacji przyrodniczej dla dzieci
i młodzieży” w miejscowości Pieńkowo,
projekt o łącznej wartości 8 627,44 zł,
przy czym planowane zaangażowanie
Gminy wynosi 4 557,44 zł.
9. „ W y k o n a n i e z a p l e c z a
technicznego kompleksu RekreacyjnoKulturowego „Dęby” we Wszedzieniu
wraz z miejscem na ognisko” projekt
o łącznej wartości 7 310,00 zł, przy
czym planowane zaangażowanie
Gminy wynosi 4 640,00 zł.
10. „ S t w o r z e n i e m i e j s c a
rekreacji w Nacmierzu” projekt
o łącznej wartości 9 919,16 zł przy czym
planowane zaangażowanie Gminy
wynosi 5 044,16 zł.

11. „W hołdzie niepodległej.”
w miejscowości Staniewice, projekt
o łącznej wartości 6 472,00, przy czym
planowane zaangażowanie Gminy
wynosi 5 000,00 zł.
12. „Zatrzymaj się w Nosalinie.”
projekt o łącznej wartości 12 169,72 zł,
przy czym planowane zaangażowanie
Gminy wynosi 4 653,98 zł.
Łączne zaangażowanie
finansowe Gminy Postomino na
realizację zadań w ramach inicjatywy
lokalnej wyniesie 49 066,46 zł.
Życzymy powodzenia w realizacji
projektów.
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Wilkowice najlepsze w Przekładańcu Lekkoatletycznym
W niedzielę 9 września 2018 r. na
stadionie sportowym im. Zbigniewa
Galka w Postominie odbył się
„Przekładaniec Lekkoatletyczny” –
kolejna rywalizacja wchodząca w skład
sportowo-rekreacyjnego
Współzawodnictwa Sołectw 2018 r. Do
zawodów przystąpiły 4 sołectwa:
Wilkowice, Pieszcz, Naćmierz oraz
Wszędzień. Reprezentanci sołectw
spróbowali swoich sił w pięciu
konkurencjach. W skład drużyny
musiała wchodzić minimum jedna
kobieta. Pierwszą konkurencją był rzut
piłeczką palantową. Najlepszą
zawodniczką okazała się Nikola
Dziwisz z Pieszcza, uzyskując wynik

49,79 m - ustanawiając jednocześnie
nowy rekord turnieju. Wśród mężczyzn
najlepszym był Patryk Cuper, również
z Pieszcza, który rzucił na odległość
80,50 m. W tej konkurencji Pieszcz był
nie do pokonania, tuż za nim znalazły
się Wilkowice, Naćmierz
i Wszędzień. W rzucie oszczepem
najlepszy wynik wśród kobiet uzyskała
mieszkanka Wilkowic – Julia
Długołęcka rzucając na 28,64 m, wśród
mężczyzn natomiast mieszkaniec
Naćmierza – Kamil Zieliński. W tej
konkurencji najlepsi drużynowo okazali
się kolejno: Naćmierz, Wilkowice,
Wszędzień i Pieszcz. Kolejną
konkurencją był skok w dal.

Indywidualnie najlepsi byli: Anna
Kołodziejska z Wszędzienia skacząc
na odległość 3,91 m oraz Damian
Sobczyk z Wilkowic z odległością 5,02
m. W klasyfikacji drużynowej miejsca
uplasowały się następująco: Pieszcz,
Naćmierz, Wszędzień i Wilkowice.
W czwartej konkurencji – pchnięcie
kulą najlepsze wyniki będące
jednocześnie nowymi rekordami
zawodów ponownie uzyskali Julia
Długołęcka – 12,44 m i Kamil Zieliński –
13,52 m. Najlepsza była drużyna

rajdu poczęstunek w postaci kiełbasek
z rożna i parowanych ziemniaków
przygotowali Wojtek Staszak Prezes
OSP Chudaczewo wraz z sołtysem
wsi Dariuszem Spocińskim.
Przepyszne ciasto zostało
przygotowane przez Panie z sołectwa.

Wszystkim zaangażowanym
z sołtysem na czele serdecznie
dziękujemy za wspaniałe przyjęcie
rajdowiczów w sołectwie
Chudaczewo.
Do zobaczenia na trasach
rowerowych.
Maria Lech-Szajner

Przyznanie ulgi w spłacie podatku
Zgodnie z art. 67a §1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (j.t. z 2018 r. poz. 800 ze
zm.) organ podatkowy na wniosek
podatnika w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem
podatnika może:
ź odroczyć termin płatności podatku
lub rozłożyć zapłatę podatku na
raty,
ź odroczyć lub rozłożyć na raty
zapłatę zaległości podatkowej

ź

wraz z odsetkami za zwłokę
umorzyć w całości lub w części
zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wnioskodawca wraz
z wnioskiem o ulgę w spłacie
zobowiązań podatkowych winien
złożyć:
ź oświadczenie o stanie
majątkowym,
ź w przypadku umotywowania

1.
2.
3.
4.

Wilkowice – 14 pkt
Naćmierz – 13 pkt
Wszędzień – 12 pkt
Pieszcz – 11 pkt

Skład zwycięskiej drużyny:
Milena Pakos, Julia Długołęcka,
Damian Sobczyk. Sędziami zawodów
byli członkowie Postomińskiego
Kolegium Sędziowskiego PZLA
w Postominie.

Klasyfikacja końcowa wygląda
następująco:

Słoneczny Wszedzień

Rajd jarzębinowy
W sobotnie popołudnie 15
września br. został zorganizowany
Jarzębinowy Rajd Rowerowy
z Chudaczewa przez Ronino do
Chudaczewka. W czasie rajdu
przeprowadzono zajęcia informacyjne
o bezpieczeństwie jazdy rowerem.
W tym dniu 25 osobowej grupie
rajdowej pogoda dopisała w czasie
jazdy – było słonecznie. Choć
w drodze powrotnej do Chudaczewa
trochę pokropiło. Na trasie uczestnicy
zbierali jarzębinę, aby wykonać
wspaniałe bukiety – w tej kategorii
według jurorów Marianny Lipińskiej
i Dariusza Spocińskiego - sołtysa
najpiękniejsze bukiety wykonali Wiktor
Fligier, Michał Staszak, Krystyna
Wieczyńska, Anna Zdrzeniecka
i Stanisława Krajewska.
Na miejscu w Chudaczewie przy
remizie rozegrano konkurs rzutu lotką
do tarczy Wśród dzieci najlepsi okazali
się – Daria Pasternak, Igor Bartosik
i Wiktor Fligiel. W gronie dorosłych
zwyciężył – Roman Krajewski, druga
była Edyta Staszak i trzeci Mariusz
Wilawer. Dla wszystkich uczestników

z Naćmierza, tuż za nią Pieszcz,
Wszędzień i Wilkowice. Ostatnią
częścią lekkoatletycznego
przekładańca była sztafeta
300/200/100m. Zwycięstwo odniosła
drużyna z Wszędzienia uzyskując czas
– 1.32.24 min, kolejne sołectwa na
mecie uzyskały wynik: 1.35.35 min Wilkowice, 1.41.87 min - Pieszcz,
1.46.17 min - Naćmierz.

wniosku stratami w gospodarstwie
rolnym spowodowanymi suszą,
ulewnymi deszczami – protokół
szacowania start upraw
rolniczych,
ź w przypadku innych zdarzeń
losowych dokumenty
potwierdzające zaistniałą
sytuację.

Tegoroczny Festyn Rodzinny
„Słoneczny Wszedzień” został
zorganizowany 25 sierpnia. Niestety
pogoda tego dnia była przeciwna tej
imprezie. Od popołudnia mżyło, zrobiło
się pochmurnie i ciemno, a już
wieczorem zaczęły lać się strugi
deszczu z nieba. Organizowane dla
dzieci konkursy przez Agnieszkę
Rzeczkowską przeniosły się pod
dach, a w między czasie nastąpiło
poszukiwanie dodatkowych namiotów,
aby uczestnicy mogli schować się
przed deszczem. Pogoda nie
odstraszyła jednak uczestników dwóch
najciekawszych konkursów. W rzucie
kaloszem w sołtysową najlepszym
okazał się Remigiusz Szperlak,
a największy słoneczny bukiet
wykonała Gabriela Młynarz. W czasie
imprezy przygrywał Emil Gawlikowski
z Łącka. Uczestnicy nie patrząc na
pogodę bawili się super. Z roku na rok
coraz bardziej rozwija się organizacja
festynu. Miło też widzieć jak coraz
więcej osób włącza się w jego
organizację– bo przecież to nasz
wspólny festyn. Pyszne ciasta
przygotowały: Joanna Lech, Iwona
Świetlak, Justyna Kołodziej, Agnieszka
Gibaszek, Małgorzata Kołodziejska,
Natalia Młynarz, Aleksandra Kurek,
Beata Narkiewicz, Helena Giemza
oraz Tadeusz Smeja. Pyszną

grochówkę przygotowali Magdalena
i Rafał Kaczorek, gofry dla dzieci piekli
Alicja Giemza i Adrian Kaczorek,
placki ziemniaczane przyrządzali
Państwo Jagoda i Dariusz Kaczorek.
Swojski chleb i małe woreczki
ziemniaków otrzymaliśmy od Anny
i Adama Kaczorek. Artykuły do
gastronomi zakupiła Katarzyna
Mezgier i Krzysztof Szajner. Specjałem
festynu - „Pieczony prosiak”
częstowali się wszyscy. Obsługę małej
gastronomi w namiocie jak co roku
sprawowali Monika i Andrzej Gadoś,
Magdalena Kaczorek, Natalia i Robert
Młynarz. Dziękuję szczególnie męskiej
ekipie i młodzieży, która pomagała
przy rozkładaniu i składaniu wszystkich
sprzętów i materiałów festynowych.
Jeszcze raz dziękuję za
zaangażowanie wszystkim, dzięki
którym odbył się ten super festyn.
Dziękujemy za wsparcie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie, Państwu
Barbarze i Norbertowi Boruckim
z Łącka oraz Pani Barbarze Bartnik za
organizację ogniska .
Festyn był dofinansowany ze
środków Programu „Działaj Lokalnie”
organizowanym przez Darłowskie
Centrum Wolontariatu.
Zapraszam za rok.
Maria Lech-Szajner
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Ten prezent to już tradycja

Chcąc umilić pierwszy miesiąc
pobytu w szkole, Wójt Gminy
Postomino zaprosił naszych
najmłodszych uczniów na wycieczkę
do okolicznej Doliny Charlotty - bo
szkoła to nie tylko nauka, ale także
miejsce gdzie można przeżyć ciekawe
przygody. Choć wielkimi krokami
zbliżała się polska, złota jesień ten
dzień przywitał naszych najmłodszych
ponad 20° temperaturą.
Wymarzona pogoda, dobre
humory i magiczny czas spędzony na
świeżym powietrzu – w takich
warunkach integrowali się uczniowie
klas I wszystkich szkół z terenu naszej
gminy. Pierwszoklasiści mieli okazję
zwiedzić zoo, krainę bajek i fokarium.
Pierwszym punktem wycieczki
było zwiedzanie tzw. wodnego zoo.
Płynąc łodzią pomiędzy wyspami nasi
uczniowie odwiedzili wiele gatunków

zwierząt – zarówno tych znanych
w kraju, jak i egzotycznych. Największe
emocje wzbudziły lemury, z którymi
dzieci przywitały się osobiście, bowiem
zwierzęta pozwalały się dotknąć,
a nawet pogłaskać. Zwiedzanie zoo
zakończyło się spacerem po Krainie
Bajek, gdzie co krok można spotkać
postaci dobrze znane i pamiętane
z ukochanych książek dzieciństwa.
Uwieńczeniem wycieczki była
jednak wizyta w fokarium. Tu przez
chwilę można było zagłębić się
w wodnym świecie i obserwować
popisy fok przez specjalne szyby
umieszczone poniżej poziomu wody.
Na brzegu natomiast odbył się pokaz
karmienia i tresury fok szarych,
p o ł ą c z o n y z t z w. t r e n i n g i e m
medycznym, podczas którego
instruktorzy sprawdzali m.in. stan
zdrowia swoich podopiecznych – foki

wychodziły na brzeg, dawały głos,
podawały łapki i wykonywały przeróżne
zadania. Radości nie było końca.
Na zakończenie wyprawy
uczestnicy zjedli smaczny obiad i pełni
wrażeń wyruszyli w drogę powrotną do
szkół. Pobyt w dolinie zachwycił
wszystkich. „Świeżo upieczeni”
uczniowie przeżyli wspaniałą
przygodę, mieli też okazję poznać
rówieśników z innych szkół.
Za ten prezent pełen
niespodzianek pierwszoklasiści złożyli
Wójtowi Gminy Postomino serdeczne
podziękowania.
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Obchody 100-lecia Niepodległej Polski Nowy rok szkolny
w szkole w Pieszczu
- nowe pomysły w Pieszczu!

„100 stron na 100-lecie
odzyskania przez Polskę
niepodległości” to hasło pod jakim
społeczność szkoły w Pieszczu
13 września 2018 roku rozpoczęła
akcję Narodowego Czytania
„Przedwiośnia” S. Żeromskiego.
W naszej szkole akcja nie była
jednodniowa, bowiem przed nami
jeszcze 7 spotkań, podczas których
będziemy poznawać losy bohaterów
powieści i ówczesne realia Polski po
odzyskaniu niepodległości.
W spotkaniach biorą udział uczniowie
klas IV- VIII i gimnazjum, a czytają
kolejno wyznaczeni nauczyciele,
pracownicy szkoły oraz uczniowie kl.
III gimnazjum.
Powyższą akcją rozpoczęliśmy
obchody 100-lecia Niepodległej

Polski, ale na tym nie kończymy. Oto
inne działania , jakie znajdują się
w naszym harmonogramie:
1. Godziny wychowawcze
i lekcje historii poświęcone tematyce
odzyskania niepodległości.
2. Kącik Niepodległościowy
w klasach.
3. Zorganizowanie wystawy
pamiątek , książek o tematyce
niepodległościowej ,przygotowany
przez uczniów pod hasłem „Droga do
Niepodległości”.
4. K o n k u r s t w ó r c z o ś c i
literackiej –prozą i wierszem
o tematyce patriotycznej.
5. Konkurs plastyczny- plakat
pod tytułem „ Niepodległość”.
6. W i e c z o r n i c a „ P i e ś n i
i wiersze pisane miłością do

Niepodległej''.
7. W ramach prowadzonego
w szkole „bostońskiego systemu
czytania”- czytanie po 10 minut na
każdej pierwszej lekcji książki
o tematyce niepodległościowej/
patriotycznej/ narodowej.
8. Wyjazd do kina na film pt.
„Dywizjon 303"
9. Spacer wolności z flagami.
10. Bieg Niepodległości .
11. Przygotowanie prezentacji
multimedialnych o tematyce
patriotycznej.
Obchody zakończymy dnia
9 listopada 2018 r. odśpiewaniem
4 zwrotek hymnu państwowego
o godz. 11.11 i uczestnictwem
w szkolnym apelu.
Alicja Bukowska

W trosce o zdrowie uczniów
i minimalizowanie stresu uczniów oraz
obniżenie hałasu w szkole, wspólnie ze
społecznością szkolną podjęliśmy
decyzję, o wdrożeniu wraz z nowym
rokiem szkolnym innowacji
organizacyjnej „SZKOŁA BEZ
DZWONKÓW”.
Po zakończonych zajęciach
lekcyjnych nauczyciele dziękują
uczniom za uwagę oraz wspólną pracę
i rozpoczyna się przerwa Zarówno
nauczyciele, jak i uczniowie mają
możliwość samodzielnego
kontrolowania czasu pracy
i odpoczynku, dzięki temu mają lepsze
samopoczucie. Uczniowie od samego
początku uczą się poczucia czasu
i odpowiedzialności za wykonywane
działania i są zmotywowani do
większej samodzielności. Uczą się
dobrze gospodarować swoim czasem,
a także rzetelnie planować
i wykonywać różne czynności podczas
z a j ę ć l e k c y j n y c h i p r z e r w. Na

korytarzach pojawiło się więcej
zegarów tarczowych i rozkłady zajęć
umożliwiające kontrolowanie czasu.
Wiadomo- każda zmiana budzi lęk, ale
trzy tygodnie „W SZKOLE BEZ
DZWONKÓW” utwierdzają nas
w przekonaniu, że to bardzo,
korzystna, dobra zmiana. W szkole jest
zdecydowanie ciszej. Uczniowie
i nauczyciele punktualnie
rozpoczynają i kończą lekcje. BRAWO
MY!
Dyrektor szkoły
Renata Mazur- Wojciechowska

Bezpieczne
przedszkolaki w Korlinie

Sprzątanie świata w klasach I-IV

„Rękawiczki i worki mamy, więc
świat sprzątamy!”. Z takim hasłem na
ustach uczniowie klas młodszych
szkoły w Korlinie postanowili

obchodzić piątek 21 września. Po
zapoznaniu się z prawidłową
segregacją śmieci oraz utrwaleniu tej
znajomości przez wykonanie prac

plastycznych i plakatów
tematycznych dzieci
udały się na sprzątanie
swojego „świata”. Klasy
I-IV
wraz
z wychowawczyniami
porządkowali teren
Korlina, głównie parku
i boiska wiejskiego. Po
zakończonej pracy
uczniowie upiekli
kiełbaski, jednocześnie żegnając
piękne i upalne lato.
B. Ansel, A. Dąbrowska, B. Gofryk

Podczas tygodnia zajęć
dotyczących bezpieczeństwa
najmłodsi uczą się jak należy
zachować się podczas zabawy,
w domu, w czasie wycieczki, poznają
numery alarmowe, wiedzą, kiedy mogą

Niepodległościowy festyn w Staniewicach
100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości to okazja do
wesołej zabawy w gronie znajomych
i przyjaciół. Niepodległościowe
szaleństwo ogarnęło też Szkołę
Podstawową w Staniewicach. Rodzice
wspólnie z uczniami i nauczycielami
przygotowali piękne stanowiska, które
swoim charakterem nawiązywały do
dawnych tradycji kulinarnych. Po uczcie
dla podniebienia przyszedł czas na
zabawę wojskową; była zabawa
w zbijaka, skoki przez przeszkody,
turniej hokeja. Uczestnicy festynu
otrzymali przepustkę na teren „Szkolnej
Bazy Niepodległościowej” i mogli
zdobywać punkty w każdej konkurencji
we współpracy z rodzicami. Rozegrane

zostały także wesołe zabawy między
zespołami uczniów i rodziców; BiałoCzerwoni. Imprezie towarzyszyły
tematyczne atrakcje kulinarne, zabawy
z dawnych czasów, wystawy „rzeczy
dawno chowanych na strychu”,
wspólne świętowanie symboli
narodowych, robienie kotylionów oraz
występy taneczne i wokalne nie tylko
uczniów szkoły. Przebojem był taniec z
miotłami nieco starszej młodzieży, która
przeniosła wszystkich w czasy (nie)
odległej przeszłości. Nagrodą za
pomysłowość w pokazaniu wszystkim
jak wyglądało życie w Polsce, którą
znamy z opowiadań naszych rodziców
jest wycieczka do Bunkry Blüchera
w Ustce. Tak się stało, że na tą

wyjątkową nagrodę zasłużyli
WSZYSCY uczestnicy festynu. Było
przepięknie! Impreza organizowana
była wspólnie z Radą Rodziców,
Świetlicą środowiskową, Postomińskim
Stowarzyszeniem Razem Lepiej,
Grupą Inicjatywną w Hołdzie
Niepodległej, 8 Wielopoziomową
Drużyną Harcerską ZHP.
Działania zrealizowane były
w ramach programu „Godność,
Wolność, Niepodległość”,
a sfinansowane ze środków Ministra
Edukacji Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

przejść przez jezdnię. Niestraszaki
z PZU mają pomóc dzieciom zachować
bezpieczeństwo w czasie
popołudniowych jesiennych spacerów
z rodzicami. Dziękujemy!
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Radości bez miary

Uczestnicy świetlic
środowiskowych gminy Postomino: ze
Staniewic, Pieszcza i Korlina
fantastycznie wykorzystali piękne,
ciepłe piątkowe popołudnie, by
rozwijać swe umiejętności ruchowe na
ogromnym placu zabaw „Leonardia”
w Krupach.
„Leonardia” to niezwykłe miejsce.
Tu dzieciaki mogły biegać, skakać,
wspinać się, toczyć, strzelać
z katapulty, budować, testować – każdy
mógł znaleźć coś dla siebie, ale też
przede wszystkim współpracować
w grupie. Najwięcej emocji dostarczało
koło chomika, drabina św. Jakuba oraz
Plac Strzelniczy. Ważne, że nikt się nie
nudził, bo i wychowawczynie również

próbowały swych sił grając w krykieta,
bilard czy precyzyjnie zbijając kręgle –
śmiechu było co nie miara.
W trakcie zabawy – przy
wspólnym ognisku – dzieci posiliły się
pieczoną kiełbaską.
To było bardzo aktywne i… inne
popołudnie, bo bez telefonów, bez
tabletów – fajna, dobra zabawa
w grupie.
Uczestnicy dziękują Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która z budżetu gminy
przeznaczyła środki na realizację
kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
a tutaj była doskonała ku temu okazja.
Teresa Rysztak

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

Ognisko w Wilkowicach

W sobotę 15 września dzieci
z Wilkowic wraz z rodzicami
zorganizowały ognisko na
zakończenie lata. Były pieczone
kiełbaski i zabawy na placu zabaw.
Nawet przelotny deszcz nie popsuł
zabawy.

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom za pomoc, za
zaangażowanie i udział oraz wspaniałą zabawę podczas Słonecznego Rodzinnego
Festynu. Choć pogoda tego dnia nie dopisała, to mieszkańcy i goście nie bali się pogody
i dopisali. Serdecznie dziękuję i zapraszam na przyszły rok.
Sołtys Maria Lech-Szajner

Rajd do Swołowa
W d n i u 8 w r z e ś n i a b r.
podążyliśmy rajdem rowerowym do
Swołowa na Babie Lato i Konkurs
Nalewek. Niestety nikomu z Gminy
Postomino nie udało się wygrać
w konkursie. Uczestnicy Rajdu
zwiedzili Muzeum Kultury Ludowej
Pomorza w Swołowie.

Dożynki parafialne
Międzynarodowy
Dzień Kropki

W dniu 9 września 2018 roku
w kościele parafialnym w Łącku pw.
ZNMP odbyły się dożynki Parafialne.
Jak co roku przynoszone są do
kościoła wieńce oraz plony pracy
rolników i ogrodników. Zwyczajem od
6 lat jest częstowanie uczestników
mszy chlebem i drożdżówką.
Dziękujemy Państwu Barbarze
i Norbertowi z Łącka za przekazanie
wypieków.
Sołtysi z Parafii Łącko

Podziękowania
Historia tego święta sięga 2009 r.
i jest ono obchodzone 15 września,
kiedy to w 2003 roku trafiła do rąk
czytelników książka Petera H.
Reynoldsa pt: „The Dot” (Kropka).
Książka, choć napisana oszczędnym
językiem porusza serca dzieci
i nauczycieli, którzy czytając ją swoim
uczniom rozmawiają o talentach,
drzemiących w każdym z nas.
Obchody tego święta pomagają
dzieciom na całym świecie odkrywać te

talenty, poznawać swoje mocne strony
i je zaprezentować oraz wykazać się
kreatywnością. Motywem przewodnim
w tym dniu jest kropka.
Dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej w Korlinie, również
wzięły udział w obchodach tego święta.
Powstały fantastyczne kropkowe
dzieła, które pokazały jak pomysłowe
i kreatywne potrafią być dzieci.
Elżbieta Rudzka,
Mariola Bukowska

W imieniu swoim oraz Rady
Sołeckiej składam serdecznie
podziękowania wszystkim mieszkańcom
Nosalina zaangażowanym w organizacje
Gminnych Dożynek. Przez kolejno 3 lata
poświęcaliście swój wolny czas na rzecz
Naszego sołectwa. Zapisaliśmy się
„grubą czcionką” w kartach historii
Nosalina. Nie ma nic przyjemniejszego dla ucha i serca jak słowa 70 letniego mieszkańca od którego usłyszałem: „To co
zrobiliście to coś niesłychanego, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek tyle ludzi bawić się będzie w Nosalinie, jestem
dumny z Was i z tego, że jestem mieszkańcem Nosalina”. To co wypracowaliśmy przez te 3 lata to coś bezcennego, coś
czego życzę każdemu sołectwu. Jestem dumny, że mogę pełnić funkcję sołtysa właśnie w Nosalinie.
Jeszcze raz dziękuję i gratuluję!!!
Sołtys - Adrian Pawłowski
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Zagospodarowanie jeziora Marszewo

W sierpniowym wydaniu
pisaliśmy o tym, iż trwają prace przy
dokumentacji projektowej jeziora
Marszewo. Dziś prezentujemy
końcowy efekt koncepcji
zagospodarowania terenu, który

zakłada utworzenie atrakcyjnej
przestrzeni wypoczynkowej
przeznaczonej dla wszystkich grup
wiekowych. Program użytkowy
przewiduje wykorzystanie wszelkich
walorów przyrodniczych w celu

stworzenia jak najbardziej przyjaznej
okolicy i umożliwienie użytkownikom
korzystania ze starannie
zaprojektowanej małej architektury.

Ogłoszenia
CHĘTNIE KUPIĘ
PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE
mgr sztuki Marian Lupa
Nauka gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa.
tel.: (59) 810-85-62

Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie
stoiska Sołectwa Wszedzień na
tegorocznych Dożynkach Gminnych oraz
dożynkowej sportowej rywalizacji sołectw.
Cieszę się, że są ludzie którym
zależy na wizerunku wsi tak jak mi.
Dziękuję za ogromne zaangażowanie
w tegoroczne obsadzanie kwiatami
i zdobienie wsi. Dzięki wspólnej pracy
zdobyliśmy kolejny raz I miejsce
w Gminnym Konkursie „Piękna Wieś”.
Sołtys Maria Lech-Szajner

Gabinet neurologopedyczny
Informujemy, że w październiku 2018 r.
neurologopeda – Beata Bartnik przyjmuje w czwartki
w godz. 13-17 w Centrum Aktywności Społecznej
w Postominie (Postomino 85A).
Kontakt telefoniczny:
609-137-132.

Sprzedam dom
z budynkami
gospodarczymi
w Tyniu.
Tel. 606-990-061

- 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
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Już jesień

Na spotkanie z dinozaurami
rasa ludzka. Chwilę wytchnienia dały
rowery wodne, którymi pływano po
kanałach na terenie parku.
Zainteresowanie polem do mini golfa,
przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Mecz, który rozgrywali
nasi podopieczni, okazał się bardzo
emocjonujący i pochłonął bez reszty
wszystkich uczestników wycieczki.
Tylko dla odważnych była przejażdżka
Diabelskim Młynem, który wznosił
wagoniki na wysokość 27 metrów, ale
i tu nie zabrakło chętnych. Ostatnim
punktem programu był duży plac
zabaw dla dzieci. Oprócz klasycznych
Malowniczo położony Park
Dinozaurów w Łebie to jeden
z piękniejszych parków rozrywki na
Pomorzu o tematyce związanej
z dinozaurami. Właśnie tam,
z jednodniową wycieczką wybrały się
dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego
w Postominie oraz Królewie.
Mimo niesprzyjającej aury,
atmosfera była pełna radości - każdy
oczekiwał zobaczenia tych
prehistorycznych gadów: ogromnych
dinozaurów, mamutów i słoni.
Podczas spaceru ścieżkami,
mostami i kładkami nad stawami,
trzęsawiskami poprzez trzciny
i w otoczeniu lasów podopieczni mieli
okazję poznać dziesiątki dinozaurów
i innych stworzeń w skali 1:1. Ponadto
na grupę czekały jeszcze inne atrakcje
takie jak: Bajlandia 3D, małpi gaj, czy
też przejażdżki pojazdami rodem
z kreskówki o Flinstonach i Dinusiową
kolejką, która w ciągu kilku minut
pokonuje trasę właśnie wokół
największych dinozaurów. Wiele
emocji dostarczył najmłodszym
Zamek Strachu, a Kino 7Dmax stało
się silnym przeżyciem zarówno dla
dzieci, jak i ich opiekunów. Warto

również wspomnieć o labiryncie
magicznych luster, który dostarczył
ogromnej dawki śmiechu i wyzwania,
którym uczestnicy doskonale
sprostali. Wizyta w Parku Dinozaurów
to nie tylko świetna zabawa, ale też
doskonała przygoda edukacyjna. Na
naszym szlaku pojawiła się bowiem
g a l e r i a b u r s z t y n ó w, ś c i e ż k a
edukacyjna, galeria skamielin
i minerałów, a z tablic informacyjnych
mogliśmy dowiedzieć się wielu
ciekawostek, nie tylko o samych
dinozaurach, ale również o tym, jaką
ewolucję przechodziła w tym czasie

zjeżdżalni i urządzeń do wspinaczki
dzieci miały do dyspozycji trampoliny,
kule wodne, łódeczki do pływania po
wodzie. Niestety czas płynął tak
szybko i okazało się, że zamykają
Park. Z żalem musieliśmy opuścić plac
zabaw i wyruszyć w drogę powrotną
do domu. Nie zdążyliśmy wejść do
Wioski indiańskiej i mini ZOO, ale
może uda nam się to innym razem.
Wspomnieć musimy też o pysznym
obiedzie i podziękować naszym
mamom, że nam towarzyszyły w tej
wycieczce. Było naprawdę Fajnie.

W raz z początkiem roku
szkolnego, w PWD Punkcie Pomocy
Dziecku i Rodzinie w Postominie,
w ramach Projektu „Wspieranie
rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu poprzez rozwój usług
społecznych w interesie ogólnym na
terenie Gminy Postomino”
kontynuowane są interesujące zajęcia
dla dzieci i rodziców zamieszkałych
w gminie Postomino. Początek
wspólnie spędzanych popołudni
rozpoczął się od wspominek
i opowiadań o tym, jak dzieciom minęły
wspaniałe letnie miesiące. Nie trwało to

jednak długo - nadejście jesieni
okazało się najlepszą okazją do
otwarcia się na jesienne spacery
i poszukiwania skarbów, jakimi
zazwyczaj obdarowuje nas ta pora
roku. Udało się zebrać imponujące
ilości żołędzi, kasztanów, szyszek.
Dzięki temu wzbogaciliśmy wystrój
naszej świetlicy o różnorakie dzieła
wykonane z takich materiałów.
Inspiracji nie brakowało, powstały
zarówno kasztanowe postaci, jak i…
na przykład kosmiczne pojazdy! Na
dobrą zabawę każda pora roku jest ok.

Wrześniowy PAL
We wrześniu wiele się działo
w ramach Programu Aktywności
Lokalnej. Na świetlicy w Pałowie oprócz
spotkań wsparcia koleżeńskiego
odbywały się zajęcia ekologiczne,
z rękodzieła, spotkania z psychologiem
oraz zajęcia dla kobiet. Pod czujnym
okiem instruktorów z ZDZ ze Słupska
wytwarzane były szkatułki techniką
decoupage, T-shirt yarn podkładki.
Odbywały się również zajęcia
ruchowe, w czasie których panie
ćwiczyły zumbę oraz oraz podstawy
tańców dawnych. Odbywały się
również zajęcia z podstaw haftu,
kaligrafi oraz podstaw rysunku.

Uczestnicy poznali również
podstawy savoir-vivre, jogi, oraz
gimnastyki prozdrowotnej. Nie
zabrakło rozmów przy kawie
i cieście.
Gościliśmy również panie
ze świetlic CKIS w Postominie, które
aktywnie uczestniczyły w warsztatach
organizowanych w ramach Programu
Aktywności Lokalnej.
Przypominamy, iż cały czas
prowadzimy nabór do Programu
Aktywności Lokalnej na świetlicy
w Pałowie. Istnieje również możliwość
zdobycia nowego zawodu z działania
programu „Zróbmy to razem –

aktywizacja społeczno-zawodowa”. Po
więcej informacji zapraszamy do
siedziby GOPS w Postominie, jak
również do pracowników socjalnych.
Serdecznie zapraszamy.

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

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu 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 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
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Centrum Kultury i Sportu w Postominie
zaprasza na zajęcia popołudniowe
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Harmonogram wywozu odpadów
Listopad 2018

Październik 2018
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

elektrośmieci

odpady
wielkogabarytowe

MIEJSCOWOŚCI

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

1

8
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22

2

9
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3

10
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4

11

18

25

5

12

19

26

i DZIEŃ TYGODNIA

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

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

12

19

26

13

20

27

14

21

28

15

22

29

16

23

30

szkło

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

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 7 i 21 listopad.

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

Inauguracja roku harcerskiego

28. września 2018 r. zuchy,
harcerze oraz członkowie kręgów
instruktorskich i związków drużyn
Hufca ZHP im. WOP zainaugurowali
kolejny rok swojej służby – rok
szczególny, bo naznaczony dwoma
niezwykłymi jubileuszami: 100-leciem
odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz setną rocznicą
powołania Związku Harcerstwa
Polskiego. Harcerski Start rozpoczęto
uroczystym apelem na pl. ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
gdzie w asyście pocztu
sztandarowego odczytano rozkaz
specjalny druhny Komendant Hufca
ZHP Sławno i wygłoszono
okolicznościową gawędę, w której
druh hm. Ryszard Sobczak nawiązał
do wyjątkowości obu tych związanych
ze sobą wydarzeń w historii Polski.
Podziękował także wszystkim za
nieustające dążenie do rozwijania
naszego stuletniego stowarzyszenia,
czego namacalnym wyrazem jest
codzienna i społeczna praca
z najmłodszym pokoleniem. Następnie
uczestnicy zbiórki tradycyjnie już
przemaszerowali na Cmentarz
Komunalny, aby pod obeliskami
upamiętniającymi harcerzy –
obrońców Grodna w 1939 roku
i żołnierzy Armii Krajowej zapalić białoczerwone znicze - symbole więzi
łączącej dzisiejszy ruch skautowy
z twórcami Niepodległej. Po powrocie
do Domu Harcerza, uczestniczący
w spotkaniu posilili się pyszną
grochówką i wzięli udział w pełnej
emocji loterii fantowej. Również i w tym
roku, dzięki wielu przyjaciołom, udało
się zgromadzić pokaźną liczbę nagród
- każdy zuch i harcerz powrócił do
domu z wylosowaną przez siebie
przydatną niespodzianką. Także
drużynowi nie opuścili Harcerskiego
Startu z pustymi rękoma – dla nich 7.
Krąg Instruktorski „Sami Swoi”

przygotował limitowaną jubileuszową
edycję popularnego śpiewnika
harcerskiego „Ognik” oraz startowe
kubki. Natomiast zastępca
Komendanta Hufca ZHP Sławno hm.
Ryszard Sobczak ufundował nagrodę
specjalną w tzw. loterii drużynowych nowoczesne urządzenie kuchenne za
sprawą szczęśliwego losu o numerze
07 trafiło do druhny phm. Anny Wegner
– drużynowej 25. Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii
Gierczak z Postomina. Nagroda
główna loterii harcerskiej - również
ufundowana przez druha Ryszarda
Sobczaka - na pewno okaże się
pomocna w „zdobywaniu” kilometrów
podczas realizacji hufcowej propozycji
programowej „Odznaka Stulecia”.
Rower górski także trafił do 25.
Wielopoziomowej DH ze Szkoły
Podstawowej w Postominie, a jego
właścicielem stała się druhna Adrianna
Piorunowska, posiadaczka losu
oznaczonego numerem 104.
Gratulacje! W roku setnych jubileuszy
odzyskania niepodległości
i ustanowienia ZHP, podstawowe
jednostki organizacyjne sławieńskiego
hufca uczestniczą w szeregu
przedsięwzięć, które ukierunkowane
są na poszanowanie
i upowszechnianie tradycji oraz
wartości zapisanych w Obietnicy
i Prawie Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu
Harcerskim. Do tych najważniejszych
należą zadania związane ze
zdobywaniem hufcowej „Odznaki
Stulecia”, chorągwianej sprawności
„Niepodległa” i ogólnozwiązkowego
tytułu „Drużyna Niepodległości”.
Komenda Hufca ZHP Sławno
pragnie serdecznie podziękować
wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie i przeprowadzenie tej
wyjątkowej imprezy. Dziękujemy:
Komendzie Powiatowej Policji
w Sławnie, Urzędowi Miasta Sławno,

Starostwie Powiatowemu w Sławnie,
Powszechnej Spółdzielni Spożywców
„Społem” w Sławnie, Firmie HandlowoUsługowej „Dom na 100%” pp. Agata
i Damian Witkowscy w Sławnie,
Zajazdowi „Skalnemu” w Karwicach
pp. Anna i Tomasz Cieplikowie,
Sławieńskiemu Centrum Meblowemu
„PitusMeble” w Sławnie, Bankowi
Spółdzielczemu w Sławnie, Agencji
Handlowo-Reklamowej
„Grawerownia” w Sławnie p. Katarzyna
Mądrzecka, Agencji HandlowoReklamowej „Arkusz” w Sławnie p.
Jadwiga Kuś, Powszechnemu
Zakładowi Ubezpieczeń S. A.
w Sławnie p. Barbara Ganczaryk,
Spółce Cywilnej „Komsfot” w Sławnie
p. Mariusz Dyrcz i p. Grzegorz
Lompert, Przedsiębiorstwu UsługowoHandlowemu „Magda” w Sławnie
p. Zbigniew Kaczmarek, Hurtowni
Wielobranżowej „Rywal” w Sławnie p.
Paweł Łoziński, 7. Kręgowi
Instruktorskiemu ZHP „Sami Swoi”
w Sławnie, 2. Instruktorskiemu
Kręgowi Seniora ZHP „Wiarusy”
w Sławnie oraz hm. Ryszardowi
Sobczakowi, hm. Albinie Dykas, hm.
Halinie Stasiak, hm. Andrzejowi
Surdykowi ze Skoków, p. Justynie
Bieńkowskiej z Warszkowa, p. Teresie
Kłos z Sycewic, p. Annie Gertig ze
Sławna, p. Agnieszce ŚledziewskiejSamul ze Słupska, p. Wiesławie
Lachowicz ze Sławna, p. Halinie
Pogoda ze Sławna, p. Wandzie Oleś
ze Sławna, p. Krystynie Fedejko ze
Sławna, p. Leontynie Jeż ze Sławna, p.
Aleksandrze Pawłowskiej z Polic, p.
Teresie Roguskiej ze Sławna, p.
Dorocie Jeż ze Sławna, p. Markowi
Głowackiemu ze Sławna i p.
Andrzejowi Ostrowskiemu ze Sławna.
hm. Jacek Błaszczyk

Regaty modeli
żaglowych w Łącku

W miniony weekend na jeziorze
Wicko w Łącku odbyły się Mistrzostwa
Polski Jachtów Sterowanych Radiem
w klasie F5 – E. W zawodach
uczestniczyła rekordowa liczba
zawodników z czołowych polskich
klubów modelarskich między innymi
z Poznania, Wejherowa i Szczecina.
Wśród tak mocnej stawki zawodników
bardzo dobrze spisali się młodzi
modelarze z Uczniowskiego Klubu
Sportowego ,,Czarni” Pieszcz, którzy
w klasyfikacji drużynowej zajęli III
miejsce. Indywidualnie najlepszą

lokatę i brązowy medal Mistrzostw
Polski w kategorii młodzików zdobył
Sebastian Surma. Na czwartym
miejscu w tej samej kategorii wiekowej
zawody ukończył Kacper Surma.
Wśród juniorów tuż za podium na
czwartym miejscu znalazł się
ubiegłoroczny triumfator Mistrzostw
Polski Krystian Szczepański.
Organizatorem i zarazem
gospodarzem regat był UKS ,,Czarni”,
który prowadzi działalność sportową
dzięki współpracy i współfinansowaniu
przez Gminę Postomino.

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

