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Wspaniałe święto naszych seniorów

W środę 10 października 2018 roku w siedzibie CKiS odbyła się uroczystość z okazji
Międzynarodowego Dnia Seniora zorganizowana przez Wójta – Janusza Bojkowskiego oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie. Przy stołach zasiedli seniorzy oraz
goście zaproszeni. Na scenie swoje umiejętności teatralne i muzyczne przedstawili
uczniowie z Postomina i Staniewic. Uroczystość uświetniły także występy Kapeli Ludowej
„Pieńkowianie”, Zespołu Śpiewaczego „Pieszczanki” oraz Stowarzyszenia „Razem
Lepiej”. Wydarzenie to poprzedzone zostało Mszą Świętą odprawioną przez proboszcza ks.
Ryszarda Kurosia w intencji wszystkich seniorów zamieszkujących teren Gminy
Postomino.
Przybyłych gości przywitała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Ślebioda. Następnie głos zabrał Wójt - Janusz Bojkowski, który złożył życzenia
wszystkim seniorom, a w szczególności najstarszemu z mieszkańców naszej gminy, 103letniemu Józefowi Caban oraz podziękował seniorom za ich wkład w życie lokalnej
społeczności. Uroczystość przebiegła w cieplej, życzliwej atmosferze.

11 listopada: 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na L Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 11 października
br. Radni podjęli następujące
uchwały:
1. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr
XXXI/365/2005 Rady Gminy
Postomino z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Postomino – dostosowano
zapisy Statutu Gminy Postomino
do zmian wprowadzonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
2. W sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność wójta – skargę uznano
za bezzasadną.
3. W sprawie określenia wymiaru
godzin bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz
zwolnienia z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę
Postomino – ustalono całkowite
zwolnienie z opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Postomino.

4. W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowych
– wyrażono zgodę na sprzedaż
nieruchomości położonych
w miejscowości Rusinowo
w drodze bezprzetargowej na
rzecz użytkownika wieczystego.
5. W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej, na
okres powyżej 3 lat nieruchomości,
tj. część działki nr 228/2
o powierzchni 0,0270 ha położonej
w miejscowości Ronino, w obrębie
Chudaczewo.
6. W sprawie przystąpienia Gminy
Postomino do spółki wodnej pod
nazwą „Spółka Wodna Gminy
Postomino” – wyrażono zgodę na
przystąpienie Gminy Postomino
w charakterze członka do spółki
wodnej pod nazwą „Spółka Wodna
Gminy Postomino”.
7. W sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości –
wyrażono zgodę na odpłatne
nabycie zabudowanej

§
nieruchomości gruntowej nr 60
o powierzchni ok. 0,04 ha położnej
w miejscowości Królewo
8. w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie nieruchomości w formie
aportu na rzecz Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. z siedzibą
w Postominie – wyrażono zgodę na
wniesienie do spółki wkładu
niepieniężnego (aportu) w postaci
mienia
komunalnego

stanowiącego własność Gminy
Postomino o wartości 219 613,00
złotych netto.
9. W sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Sławieńskiemu.
10. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok –
zwiększono
dochody
i wydatki budżetu o kwotę 37 794
złotych. Po dokonanych zmianach
budżet gminy na 2018 rok wyniesie
dochody ogółem 64 352 575, 31 zł,
wydatki ogółem 81 962 404, 31 zł.
11. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
WPF do dokonanych zmian
w budżecie gminy.
Na LI Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 26 października
br. Radni podjęli następujące
uchwały:
1. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino.
2. W sprawie upoważnienia Wójta
Gminy Postomino do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu

Budżet obywatelski
Uprzejmie informujemy, że 05 listopada br. zakończyła się ocena merytoryczna dokonana przez właściwe komórki organizacyjne
Gminy Postomino propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2019.
Trzy projekty nie uzyskały
akceptacji komisji oceniającej:
„Rozbudowa placu rekreacyjnego
w Rusinowie o boisko wielofunkcyjne”,
„Wiatka miejscem spotkań i relaksu”
oraz „System jednoczesnego
powiadamiania dla OSP”. Poniżej
ostateczna lista projektów
zatwierdzonych do głosowania
w ramach budżetu obywatelskiego.
Zadania infrastrukturalne:
1. „Przebudowa alejek na
cmentarzu w Postominie”, w ramach
którego zostaną usunięcie stare płyty,
ułożone nowe krawężniki i polbruk na
cmentarzu w Postominie na głównej
alei, wokół kaplicy, do punktu czerpania
wody oraz utwardzenie terenu pod
pojemniki na odpady - szacunkowy
koszt realizacji 50 000,00 zł.
2.
„Rewitalizacja centrum
wsi Wilkowice poprzez
modernizację terenu dookoła boiska
sportowego” projekt polegający na
ogrodzeniu terenu boiska sportowego,
budowie wiaty rekreacyjnej oraz
wycięciu zakrzaczeń i uporządkowaniu
terenu - szacunkowy koszt realizacji
projektu 50 000,00 zł.
3. „ Z a g o s p o d a r o w a n i e
rekreacyjne obszaru północnego
gminy Postomio „Grupa II” projekt
polega na zagospodarowaniu miejsc
rekreacyjnych w 10 miejscowościach
(wyposażenie w ławki betonowe,
donice, grille, elementy placów zabaw,
zestaw do gry w siatkówkę)
w zależności od potrzeb każdej wioski szacunkowy koszt realizacji projektu
50 000,00 zł.
4. „ K l a s a n a Ś w i e ż y m
Powietrzu” w Szkołach
Podstawowych w Pieszczu

i Staniewicach”, projekt polegający
na wybudowaniu wiat na terenie Szkół
Podstawowych w Pieszczu
i Staniewicach, które będą pełniły
funkcję klas w ciepłe i słoneczne dni szacunkowy koszt realizacji projektu
50 000,00 zł.
Zadania społeczne:
1. „ K u r s r a t o w n i c t w a
przedmedycznego”- kurs ratownictwa
przedmedycznego w świetlicy
w Marszewie dla 10 osób zakończony
otrzymaniem certyfikatu - szacunkowy
koszt 5 000,00 zł
2. „ F e s t y n P a r a f i a l n y
w Pałówku”- organizacja festynu
parafialnego w Pałówku (zabawy,
konkursy dla dzieci i dorosłych, zabawa
taneczna, konkurs karaoke
z wykorzystaniem zakupionego
projektora multimedialnego szacunkowy koszt 5 000,00 zł.
3. „Festyn z okazji Dnia
Dziecka w miejscowości Pałówko”organizacja festynu dla dzieci z terenu
gminy Postomino z udziałem
animatorów, z konkursami dla dzieci
oraz miasteczkiem dmuchańców szacunkowy koszt realizacji 5 000,00 zł
4. „Piknik rodzinny z okazji
Dnia Dziecka i wyjazd integracyjny
do ogrodów Hortulus Dobrzyca oraz
profilaktyka zdrowotna”- organizacja
pikniku rodzinnego (konkursy i zabawy
z nagrodami, dmuchańce,
poczęstunek, pokaz pierwszej pomocy
medycznej, możliwość zostania dawcą
szpiku kostnego, poszerzenie
profilaktyki zdrowotnej na temat
cukrzycy i nadciśnienia) oraz wyjazd do
ogrodów Hortulus Dobrzyca szacunkowy koszt 5 000,00 zł

Budżet obywatelski
5. „ M i ę d z y p o k o l e n i o w e
spotkanie integracyjne – Święto
Rodziny z udziałem pierwszych
osadników Górska, Marszewa
i Złakowa”- spotkanie mieszkańców
w ś wi etl i c y wi ej s k i ej w G órs k u
z zaproszonymi pierwszymi
osadnikami (powojennymi), wykonanie
dokumentacji fotograficznej, zabawa
na wolnym powietrzu (poczęstunek,
grill, ognisko) - szacunkowy koszt
5 000,00 zł
6. „Zajęcia rekreacyjne dla
mieszkańców Chudaczewa, Ronina,
M a s ł o w i c , B y l i c y, K a r s i n a
i Królewa”- organizacja 3 spływów
kajakowych po rzece Wieprzy dla
mieszkańców Masłowic, Ronina,
Chudaczewa i Bylicy (w okresie od
czerwca do września) oraz 2 wycieczek
autokarowych do Hortulus Dobrzyca szacunkowy koszt 5 000,00 zł
7. „Organizacja festynów
o k o l i c z n o ś c i o w y c h
w miejscowościach: Dzierżęcin,

Kanin, Wszedzień i Korlino”organizacja letnich festynów
okolicznościowych w Dzierżęcinie,
Kaninie, Wszedzieniu i Korlinie wraz
zabawami tanecznymi - szacunkowy
koszt 5 000,00 zł
O tym które zadania zostaną
zrealizowane zdecydują mieszkańcy.
Informacje o złożonych do budżetu
obywatelskiego zadaniach,
szczegółowy zakres realizacji
projektów oraz zasady głosowania
znajdują się na stronie internetowej
www.postomino.pl.

GŁOSOWANIE
Głosowanie odbędzie się
w dniach 20-30 listopada 2018 roku do
godz. 14.00. Karty do głosowania
dostępne będą u sołtysów Sołectw oraz
w BOI w Urzędzie Gminy w Postominie.

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”)
pn. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Jarosławcu
w Gminie Postomino wraz
z budową sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej
w aglomeracji Jarosławiec”,
przyjęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności
przedsięwzięcia oraz akceptacji
założonych w nim planów
taryfowych - upoważniono Wójta
Gminy Postomino do złożenia
przedstawionego w formie
elektronicznej wniosku
o dofinansowanie projektu.
Zasady głosowania
1. Głosowanie możliwe jest w okresie
od 20 listopada 2018 r. do 30 listopada
2018 r do godz. 14.00.
2. W głosowaniu mogą wziąć udział
tylko mieszkańcy Gminy Postomino.
3. Osoba uprawniona do głosowania
może głosować tylko 1 raz i oddać 2 głosy:
1 głos na propozycję zadania
infrastrukturalnego i 1 głos na propozycję
zadania społecznego.
4. Głos uznaje się za ważny poprzez
postawienie znaku X w kolumnie
WYBÓR.
5. Postawienie znaku „X” w kratkach
obok nazw więcej niż jednego zadania
powoduje nieważność głosu.
6. Za nieważny uznaje się głos:
ź oddany na karcie nie zawierającej
wypełnionych pól z danymi
i podpisem,
ź oddany przez mieszkańca na
więcej niż jednej karcie do
głosowania,
ź oddany przez osoby
nieuprawnione,
ź zamieszczone na karcie
oświadczenie dotyczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych
nie zostało opatrzone datą i nie
zostało podpisane czytelnie
imieniem i nazwiskiem przez
głosującego.
7. Należy wpisać czytelnie swoje imię,
nazwisko, adres zamieszkania/
zameldowania, a także własnoręcznie
podpisać zawarte w karcie oświadczenie
i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
8. Kartę do głosowania należy pobrać
i po wypełnieniu złożyć u sołtysa Sołectwa
lub w Biurze Obsługi Interesanta
u Urzędzie Gminy w Postominie.
P r z y p o m n i j m y, n a b u d ż e t
obywatelski Gminy Postomino
przeznaczono środki finansowe
w wysokości: 300.000,00 zł, z podziałem:
na projekty infrastrukturalne 250.000,00
złotych oraz projekty społeczne
50.000,00 zł.
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Podziękowania

Kalendarium
listopad

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Gminy Postomino za udział w wyborach
samorządowych i poparcie mojej kandydatury na stanowisko Wójta Gminy Postomino.
Dziękuję również za poparcie udzielone kandydatom do Rady Gminy z mojego
Komitetu Wyborczego.
Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że w kolejnych latach
będziemy mieli zaszczyt wspólnie pracować na rzecz Gminy Postomino i jej
mieszkańców.
W szczególny sposób chciałbym podziękować mojej rodzinie, Żonie i dzieciom, za
wyrozumiałość i wsparcie w trakcie kampanii wyborczej.
Janusz Bojkowski

2018
Gdy w listopadzie liść
na szczytach drzew trzyma,
to w maju na nowe liście
spadnie jeszcze zima.
Słońce listopada mrozy zapowiada.

Wybory samorządowe 2018
W niedzielę 21 października 2018 roku po raz
kolejny wybieraliśmy Wójta Gminy Postomino,
którym ponownie został Janusz Bojkowski
uzyskując 2 115 głosów. Jego kontrkandydat – Adam

Drapała otrzymał 979 głosów.
Wybieraliśmy również naszych
reprezentantów do Rady Gminy Postomino, Rady
Powiatu Sławieńskiego oraz Sejmiku Województwa

Okręg nr 1
1. ZIENIEWICZ Halina - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- 67
2. ZIĘBA Łukasz Robert - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
- 115
Okręg nr 2
1. CHABOWSKI Jan - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
- 118
2. DURA Janusz Ludwik - KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
- 44
Okręg nr 3
1. JĘDRZEJEWSKI Paweł - KOMITET WYBORCZY PSL
- 67
2. DYDYNA Krzysztof - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
- 103
Okręg nr 4
1. KAMIŃSKA Justyna - KOMITET WYBORCZY PSL
- 44
2. WRZESIEŃ Władysław Robert - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO - 112
3. BELT Jerzy Piotr - KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
- 49
Okręg nr 5
1. ŻUKOWSKA Helena - KOMITET WYBORCZY PSL
- 66
2. IGRAS Daniela - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
- 54
3. LASEK Wioletta Elżbieta - KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
-8
4. GALEK Mateusz Piotr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA
GALEK
- 21
Okręg nr 6
1. CHABOWSKI Stanisław - KOMITET WYBORCZY PSL
- 156
2. STOŻEK - KOWALSKA Agnieszka - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
- 101
Okręg nr 7
1. JAKUBIK Maciej Jan - KOMITET WYBORCZY PSL
- 86
2. ZDRZENIECKI Paweł - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
- 217
Okręg nr 8
1. STANKOWSKI Karol Dariusz - KOMITET WYBORCZY PSL
- 98
2. RĄPALSKA Danuta Iwona - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
- 143
3. FORYŚ Aneta Ewa - KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
- 32
Pierwsza sesja nowo wybranej
Rady Gminy Postomino, na której
zostaną uroczyście wręczone
zaświadczenia o wyborze Radnego,
zostanie zwołana przez Komisarza
Wyborczego w Koszalinie w tygodniu
od 19 do 23 listopada 2018 roku.

W Radzie Powiatu
Sławieńskiego Gmina Postomino
będzie miała jednego reprezentanta Adriana Pawłowskiego, który uzyskał
719 głosów Jest to najlepszy wynik
w tegorocznych wyborach na terenie
całego Powiatu Sławieńskiego.
Powiat sławieński ma dwie

Dodatkowe pieniądze
na drogę w Pieńkówku
18 października w Szczecinie miało miejsce podpisanie aneksu do
umowy na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Pieńkówko.
Przedmiotem aneksu było zwiększenie kwoty dofinansowania o dodatkowe
114 000,00 zł. Umowę w mieniu Gminy Postomino podpisała – Zastępca
Wójta Aleksandra Kurek oraz Skarbnik Gminy – Dorota Bałukonis.

Zachodniopomorskiego.
Wyniki w wyborach Rady Gminy Postomino
prezentują się następująco:

Okręg nr 9
1. TWAROWSKA Małgorzata Ewa - KOMITET WYBORCZY PSL
2. DYBIEC Małgorzata - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
Okręg nr 10
1. MICHALSKA Iwona Julia - KOMITET WYBORCZY PSL
2. SIUDEK Arkadiusz - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. PAKOS Daniel Mariusz - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
4. ĆWIK Paweł - KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
Okręg nr 11
1. SIL Renata - KOMITET WYBORCZY PSL
2. FORYŚ Emilia - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
3. WAL Marek - KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
Okręg nr 12
1. KOWAL Andrzej - KOMITET WYBORCZY PSL
2. FRANCZAK Mariusz - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
3. KUKOWSKA Alicja Urszula - KWW ALICJI KUKOWSKIEJ
Okręg nr 13
1. WOJTAŚ Roman Józef - KOMITET WYBORCZY PSL
2. MORKA Zenon Jan - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
Okręg nr 14
1. WIELIŃSKI Piotr Paweł - KOMITET WYBORCZY PSL
2. SPOCIŃSKI Dariusz Tadeusz - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
Okręg nr 15
1. GIL Krzysztof Mieczysław - KOMITET WYBORCZY PSL
2. LECH-SZAJNER Maria - KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
r a d n e
w
S e j m i k u
Zachodniopomorskim. Jeden mandat
uzyskała Elżbieta Karlińska wiceburmistrz Darłowa z Koalicji
Obywatelskiej, a drugi Wanda
Jakubowska ze Sławna - PiS.
Frekwencja w gminie Postomino
w wyborach samorządowych 2018

- 59
- 81
- 11
- 34
- 102
- 59
- 115
- 69
- 17
- 16
- 102
- 86
- 60
- 89
- 75
- 146
- 146
- 73

wyniosła 57,05%. W poszczególnych
obwodach kształtowała się
następująco:
ź Nacmierz - 55,98%
ź Postomino - 60,22%
ź Staniewice - 56,77%
ź Pieszcz - 53,46%
ź Kanin - 55,92%.

1 listopada (czwartek)
Wszystkich Świętych
2 listopada (piątek)
Dzień zaduszny
3 listopada (sobota)
Święto Myśliwych (Dzień Św. Huberta)
6 listopada (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Wyzyskowi Środowiska Naturalnego
podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
9 listopada (piątek)
Światowy Dzień Jakości,
Międzynarodowy Dzień Walki
z Faszyzmem i Antysemityzmem
10 listopada (sobota)
Światowy Dzień Nauki
dla Pokoju i Rozwoju
11 listopada (niedziela)
Narodowe święto Niepodległości
12 listopada (poniedziałek)
12 listopada po Święcie Niepodległości
14 listopada (środa)
Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę
15 listopada (czwartek)
Światowy Dzień Rzucania Palenia
16 listopada (piątek)
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
17 listopada (sobota)
Międzynarodowy Dzień Studenta,
Ogólnopolski Dzień bez Długów
18 listopada (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Pamięci
Ofiar Wypadków Drogowych
19 listopada (poniedziałek)
Światowy Dzień Przewlekłej
Obturacyjnej Choroby Płuc
20 listopada (wtorek)
Dzień Uprzemysłowienia Afryki
21 listopada (środa)
Dzień Pracownika Socjalnego,
Dzień Życzliwości,
Światowy Dzień Telewizji
22 listopada (czwartek)
22-26 listopada Dni Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża
25 listopada (niedziela)
Światowy Dzień Pluszowego Misia,
Światowy Dzień bez Futra,
Międzynarodowy Dzień Eliminacji
Przemocy wobec Kobiet,
Dzień Kolejarza
29 listopada (czwartek)
Andrzejki (w nocy z 29 na 30),
Międzynarodowy Dzień Solidarności
z Narodem Palestyńskim,
Dzień podchorążego
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Odpady:

Dotacja dla szpitala

informacja dla mieszkańców
Przypominamy, iż właściciele
nieruchomości uiszczający opłatę za
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, na podstawie złożonej
deklaracji stanowiącej podstawę do jej
naliczania zobowiązani są do
zgłaszania wszelkich zmian będących
podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, tj. m.in.
złożenie deklaracji w przypadku
zmiany ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomości (np. narodzin

dziecka, zgonu członka rodziny,
wyprowadzki czy sprzedaży
mieszkania). Właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zmiany osobiście
w Urzędzie Gminy w Postominie – pok.
12, przesłać pocztą na adres Urzędu
bądź elektronicznie za pomocą
platformy z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wszelkie informacje
można uzyskać pod nr telefonu
59 846 44 47.

17 października Wójt – Janusz
Bojkowski podpisał umowę
przyznania dotacji przez Gminę
Postomino Szpitalowi Powiatowemu
w Sławnie na wyposażenie medyczne
Oddziału Położniczo –
Ginekologicznego, które zostanie
zakupione do 31 grudnia 2018 roku.
Środki finansowe w kwocie 10 000,00
zł pozwolą na podniesienie jakości
świadczonych usług przez placówkę.
Dyrektor Szpitala Tomasz Walasek
nie krył zadowolenia i serdecznie
dziękował samorządowi naszej gminy
za ten dar.

Artyści Gammy nagrodzeni
11 października podczas sesji Rady
Gminy Postomino Wójt – Janusz Bojkowski
wręczył nagrody specjalne artystom
Pracowni Sztuk Pięknych GAMMA
działającej przy CKiS w Postominie.
Wyróżnieni zostali: Agnieszka Bartkowiak,
Aleksandra Bosak, Patrycja Brzezińska,
Zuzanna Brzostowska, Oliwia Ferenc,
Patrycja Foryś, Paulina Górczewska
Małgorzata Justyńska, Zofia Kaśków,
Angelika Lacka, Klaudia Mazanek, Justyna
Spocińska, Kinga Szymaszkiewicz,
Zuzanna Twarowska oraz Klaudia Żółć. Są
to bardzo utalentowane osoby, niezmiernie
pracowite i twórcze, tak o swoich
podopiecznych mówi instruktor pracowni
Jadwiga Czerwińska – artysta, plastyk.

Gorące
podziękowania
Chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom
Chudaczewka, Mazowa, Nosalina oraz Wilkowic za oddane na mnie
głosy w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. Mam
nadzieję, że nie zawiodę Państwa zaufania, którym mnie obdarzyliście.
Daniel Pakos
Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom
Gminy Postomino, którzy oddali na mnie swój głos. Zrobię co w mojej
mocy, aby nie zawieść Państwa oczekiwań.
Adrian Pawłowski
Dziękuję wszystkim wyborcom. Nie zawiodę Waszego zaufania.
Zenon Morka
Pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom Pieńkowa,
którzy oddali na mnie swój głos w tegorocznych Wyborach
Samorządowych. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście.
Państwa poparcie jest dla mnie wielkim wyzwaniem i nagrodą.
Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść waszych oczekiwań.
Postaram się godnie i sumiennie pracować na rzecz naszej
miejscowości i całej Gminy Postomino. Bardzo, Bardzo Dziękuję!
Danuta Rąpalska
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Postomino
za udział w wyborach, a w szczególności mieszkańcom Korlina,
Królewa oraz Łężka za oddany głos na moją osobę. Nowa Rada. Nowe
wyzwania. Nowe inwestycje.
Helena Żukowska
Pragnę podziękować mieszkańcom Pałowa i Pałówka, którzy
oddali na mnie głosy w wyborach samorządowych 21 października
2018 r. Cieszę się, że kolejny raz obdarowali mnie Państwo dużym
zaufaniem.
W tej kadencji również będę pracował na wspólne dobro naszych
miejscowości jak i całej gminy.
Mariusz Franczak

Drodzy mieszkańcy Kanina, Karsina, Dzierżęcina i Wszedzienia!
Chcę Wam z całego serca podziękować za udział w wyborach
samorządowych 2018 oraz za każdy oddany przez Was głos. Jest dla
mnie wielkim wyróżnieniem, że to właśnie mnie obdarzyliście swoim
zaufaniem. Wierzę, że Was nie zawiodę, będę godnie reprezentował
Wasze interesy, a wspólnymi działaniami sprawimy, że życie w naszych
małych ojczyznach będzie jeszcze lepsze.
Krzysztof Gil

Jest mi niezmiernie miło, że miałam możliwość wzięcia udziału
w wyborach i uzbierania takiej dużej ilości głosów.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom
Pałowa i Pałówka, za każdy oddany głos na moją osobę w wyborach do
Rady Gminy Postomino.
Jeszcze raz dziękuję.
Alicja Kukowska

Sołtys wsi Pieńkowa pragnie gorąco podziękować wszystkim
Paniom i Panom, którzy pomagali w przygotowaniach, a później już przy
samym wyplocie i upiększaniu tegorocznego wieńca dożynkowego.
Poświęcony czas, praca, pomysłowość i ogromne zdolności
artystyczne naszych kochanych Pań zwieńczone zostały zajęciem
drugiego miejsca w konkursie na „Wieniec Dożynkowy 2018”. Jeszcze
raz bardzo, bardzo Dziękuję.
Danuta Rąpalska

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Staniewic za
pomoc w przygotowaniu stoiska i wieńca, a także Paniom, które upiekły
ciasta na dożynki gminne.
Panu Błażejowi, Zenkowi, Januszowi i Zbyszkowi oraz Pani Annie
za reprezentowanie mnie podczas mojej nieobecności na dożynkach
powiatowych.
Sołtys Bronisława Siwiuk

Dziękuję mieszkańcom Górska,Marszewa i Złakowa za to,że
dzięki zaufaniu jakim mnie obdarzyli miałam zaszczytny obowiązek
pełnienia funkcji radnej VI i VII kadencji Rady Gminy Postomino.
Agnieszka Stożek - Kowalska

Dziękuję mieszkańcom Nacmierza za oddane na mnie głosy
w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.
Jan Chabowski

Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Masłowic, którzy
zaangażowali się w pomoc przy remoncie kapliczki.
Panu Leszkowi Nitka, Andrzejowi Bruska i Bronisławowi Sułek za
współpracę, chęć i poświęcony czas bardzo dziękujemy.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Staniewic, za życzliwość
i okazane zaufanie. Dziękuję za udział w wyborach samorządowych
2018 r. i oddane na mnie głosy.
Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Postominie
za bardzo dobrą współpracę. Panu Wójtowi i nowej Radzie Gminy
życzę sukcesów i zrealizowania wszystkich zamierzonych planów.
Emilia Foryś
Szanowni Państwo, mieszkańcy wsi Staniewic!
Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie
głos.
Państwa udział w tych wyborach jest potwierdzeniem mojej wiary,
że w naszej wsi możliwe są zmiany na lepsze. Daliście mi Państwo siłę
i wielki mandat zaufania.
Dołożę wszelkich starań, aby swoje obowiązki wykonywać
sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Obiecuję
pracować najlepiej jak potrafię by spełnić Państwa oczekiwania.
Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i poparcie.
Renata Sil
Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc, wsparcie,
zaufanie, o którym świadczy liczba otrzymanych głosów; udostępnienie
miejsca na umieszczenie plakatów wyborczych oraz zaangażowanie
w promocję mojej osoby.
Ja swój mandat w tych wyborach od Was otrzymałam.
Z wyrazami szacunku wszystkim moim wyborcom,
Anna Kasica – kandydat do Rady Powiatu w Sławnie
Pragnę serdecznie podziękować Wyborcom, którzy zaufali mojej
osobie i szczerze oddali na mnie swój głos w Tegorocznych Wyborach
Samorządowych.
Maria Lech-Szajner
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Aktualności inwestycyjne

Wielorodzinny budynek socjalny

Droga w Pieńkówku

W październiku dokonano
odbioru przebudowy drogi gminnej
wraz z oświetleniem drogowym
w miejscowości Pieńkówko. W ramach
robót budowlanych przebudowano
1,18 km drogi gminnej o nawierzchni
z betonu asfaltowego, zamontowano
33 punkty świetlne oświetlenia
drogowego z oprawami typu LED,

wykonano odcinek sieci
wodociągowej wraz z przyłączem
o łącznej długości ca. 890 m. Łączna
wartość wykonanych robót wynosi
1 892 669,47 zł. Na realizację
przedmiotowego zadania Gmina
uzyskała dofinansowanie Marszałka
Województwa zachodniopomorskiego
z Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych.
Aktualnie trwają prace
remontowe dwóch budynków
komunalnych w miejscowości Karsino
– prace są na ukończeniu. Ponadto
w trakcie realizacji są prace
budowlane przy budowie
wielorodzinnego budynku socjalnego
w m. Pieńkowo.

Termomodernizacja budynków szkolnych
Prace budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.
„Termomodernizacja budynków
szkolnych w miejscowościach

Postomino, Pieszcz, Staniewice,
Jarosławiec, Korlino” dobiegły końca.
Aktualnie trwają procedury odbiorowe.

W ramach robót budowlanych
wykonano docieplenie ścian
fundamentowych, ścian nadziemia
oraz poddaszy. Wymieniona została

stolarka drzwiowa zewnętrzna oraz
nieszczelna stara stolarka okienna.
Wykonano nową instalację
centralnego ogrzewania, wykonano

Szkoła Korlino

Szkoła Pieszcz
Szkoła Jarosławiec

Szkoła Postomino

Szkoła Staniewice

nowy system wentylacji mechanicznej.
Wykonano nowe oświetlenie
z oprawami typu LED
w pomieszczeniach szkolnych.
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Mielczarski i Gołębiowski
Turniej Warcab
zwycięzcami VIII Memoriału Obszańskiego Stupolowych dla Nosalina
szachiści otrzymali okolicznościowe
dyplomy, a najlepsza trójka została
nagrodzona statuetkami oraz
nagrodami rzeczowymi.
W turnieju seniorów udział wzięło
trzynastu zawodników. Po zaciętej
rywalizacji w 9 rundach w klasyfikacji
ogólnej zwycięzcą okazał się Zbigniew
Mielczarski ze Sławna zdobywając
7 pkt, tuż przed Michałem Nisztukiem
ze Słupska z 6 pkt i Aleksandrem
Marczakiem z Koszalina, który
również zdobył 6 pkt. Dyplomy,
statuetki i nagrody pieniężne
zwycięzcom memoriału uroczyście
wręczał Wójt Gminy Postomino –
Janusz Bojkowski.
W sobotę 13 października 2018 r.
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbył się VIII szachowy
Memoriał im. Alfreda Obszańskiego –
twórcy potęgi Postomina w szachach
i brydżu w latach 70-tych i 80-tych
ubiegłego wieku. Na rozgrywkach
zjawili się czołowi zawodnicy Pomorza
Środkowego.
W turnieju juniorów udział wzięło
sześciu zawodników. Miejsce I zajął
Piotr Gołębiowski ze Słupska, który
zdobył 5 pkt, na II miejscu znalazł się
Klaudiusz Skurzyński z 3 pkt (Husaria
Biesiekierz), a na miejscu III Błażej
Kaczmarek również z 3 pkt
(Bol es z ewo). Ws z y s c y m ł odz i

Pieszcz najlepszy w siatkówce
i w całym Współzawodnictwie Sołectw

Szóstą konkurencją
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino w roku 2018 był Turniej
Warcab Stupolowych. Jak co roku
rywalizacja odbywała się w Szkole
Podstawowej w Staniewicach w której
to trenuje sekcja Warcab Stupolowych
z sukcesami na poziomie
o g ó l n o p o l s k i m o r a z
międzynarodowym. Do Turnieju
zgłosiło się 6 reprezentacji:
Staniewice, Pieszcz, Nosalin,
Wszedzień, Postomino i Jarosławiec.
Rozegrano pojedynki "każdy
z każdym", które zdecydowały
o klasyfikacji końcowej. Z kompletem
wygranych turniej zwyciężyło sołectwo
Nosalin. Na drugim miejscu uplasowali
się gospodarze ze Staniewic,
natomiast ostatnie miejsce na podium

przypadło reprezentantom Pieszcza.
Pierwsze cztery sołectwa otrzymały
Puchary Wójta Gminy Postomino.
Wyróżniono najwcześniej urodzonego
oraz najmłodszego zawodnika, a byli
nimi: Leszek Woszczyk(Pieszcz) oraz
Dominik Zięba(Jarosławiec). Drobne
upominki otrzymali również zawodnicy,
którzy nie przegrali żadnego pojedynku
w Turnieju: Oliwia Szwiec, Kacper
Surma, Sebastian Surma.
Klasyfikacja końcowa Turnieju
Warcab Stupolowych:
1. NOSALIN
2. STANIEWICE
3. PIESZCZ
4. WSZĘDZIEŃ
5. JAROSŁAWIEC
6. POSTOMINO

Pieszczanki

Ostatnim turniejem XXI
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino w 2018 roku był Turniej
Piłki Siatkowej. Rozgrywki podzielono
na 2 etapy. Eliminacje wyłoniły 6
zespołów, które 4 listopada na sali
sportowej w Postominie rozegrały
Turniej Finałowy. Według zajętych
miejsc w eliminacjach oraz "klucza",
drużyny podzielono na 2 grupy: APieszcz, Wilkowice, Nosalin, B Jarosławiec, Pałówko, Naćmierz.
Drużyny, które zajęły trzecie
miejsca w grupach (Wilkowice,
Naćmierz) rozegrały pojedynek mi
piąte miejsce w Turnieju. W tej parze
lepsi okazali się reprezentanci
Wilkowic. W mieczu o miejsce 3
w pojedynku spotkały się drużyny
z Nosalina i Jarosławca. Mecz był
wyrównany jednak w końcówce więcej
spokoju zachowali zawodnicy

z Nosalina wygrywając to starcie.
W finale po raz kolejny spotkały się
sołectwa Pałówko i Pieszcz. Mecz stał
na bardzo wysokim poziomie, jednak
doświadczona drużyna z Pieszcza,
kontrolując wynik zwyciężyła w finale
stosunkiem 2:0.
W przerwie pomiędzy meczami
grupowymi, a pojedynkami o miejsca
rozegrano konkurs "Na Celność
Zagrywki". Zawodnicy wykonywali
3 zagrywki próbując trafić w materac
ustawiony w narożniku pola za siatką.
W tej rywalizacji po dogrywce
najlepszy okazał się Dominik Urbański
z Pałówka. Przygotowano również
nagrodę dla najlepszego zawodnika
Turnieju, a został nim Michał
Kruczkowski z Pieszcza.
Turniej Siatkówki był ostatnią
rywalizacją Współzawodnictwa
Sołectw Gminy Postomino w 2018

roku w którego skład wchodziło 7
dyscyplin. Sołectwo Pieszcz
wygrywając turniej siatkówki obroniło
pierwsze miejsce z ubiegłego roku
w całym cyklu rozgrywek. Na drugim
miejscu uplasowało się sołectwo
Wszedzień, które dzięki 100%
frekwencji uzbierało 73 pkt
i wyprzedziło trzeci Naćmierz 68 pkt.
Poniżej przedstawiamy pełną
klasyfikację Współzawodnictwa
Sołectw 2018 roku. Uroczysta
dekoracja odbędzie się na Sesji Rady
Gminy Postomino w styczniu 2019
roku. Zwycięzcom gratulujemy
i zapraszamy do rozmów o kolejnej
edycji Współzawodnictwa Sołectw.
A.Pawłowski

13 października br. miało miejsce
kolejne wydarzenie kulturalne, tym
razem pt. „II Jesienna Folkowa
Biesiada” odbyło się w sali
wielofunkcyjnej w Postominie. Na
scenie miały zaszczyt wystąpić takie
zespoły jak: „Ostrowianie” z Ostrowca,
„Czerwone Korale” z Dobiesławia,
„Pieńkowianie” z Postomina
i współorganizatorzy tego wydarzenia
Zespół Wokalny „Pieszczanki”
z Pieszcza. Każdy zespół otrzymał
z rąk Wójta Gminy Postomino Janusza

Bojkowskiego dyplom,
okolicznościową statuetkę i upominki.
Zespołom które przybyły na Folkową
Biesiadę dziękujemy za wspaniałe
występy, a „Pieszczankom" i całej
ekipie z Pieszcza za przepyszny
poczęstunek i super obsługę.
Dziękujemy Panu Zenonowi Lesner za
fantastyczne prowadzenie całej
imprezy. Dziękujemy i zapraszamy za
rok.
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Przekazanie sprzętu pożarniczego i medycznego

W dniu 14 października 2018 r. na
sali wielofunkcyjnej przy Centrum
Kultury i Sportu w Postominie odbyło
się uroczyste przekazanie sprzętu
ratowniczego i wyposażenia,
niezbędnego do udzielenia pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na
miejscu popełnienia przestępstwa.
W przekazaniu strażakom nowo
zakupionego sprzętu uczestniczyli:
Janusz Bojkowski – Wójt Gminy

Postomino, Paweł Faryno –
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej, Daniel Pakos –
Komendant Gminny OSP w Postominie
oraz przedstawiciele poszczególnych
jednostek OSP z terenu całej gminy.
Do jednostek OSP trafiło:
ź 8 toreb PSP R1 wraz z deską
ortopedyczną Iron Duck i szynami
Kramera
ź k o m p l e t n y, ś r e d n i z e s t a w

Rajd rowerowy

W dniu 6 października 2018 roku
odbył się „Ziemniaczany” Rajd
Rowerowy. Trasa przebiegała z Ronina

do Bylicy a zakończenie rajdu odbyło
się we Wszedzieniu. Rajdowicze
odwiedzili ścieżkę edukacyjną w Bylicy.
Poczęstunek odbył się we
Wszedzieniu na placu przy świetlicy
było ognisko, zupa dyniowa i potrawy z
ziemniaka. Rajd współfinansowany był
przy udziale Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie, KMTR
„Marysieńka” oraz Programu „KLUB”
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ratownictwa technicznego LUKAS
defibrylator AED LIFEPAK wraz
z elektrodami
ź hydrauliczne nożyce do cięcia
metalu LUKAS
Łączna wartość zakupionego
sprzętu wyniosła 124.921,00 zł.
Należy podkreślić, że strażacy
najczęściej przybywają na miejsce
zdarzenia jako pierwsi i to właśnie od
ich natychmiastowej reakcji zależy
ź

zdrowie i życie osób poszkodowanych.
Zakupiony sprzęt pozwoli na udzielenie
profesjonalnej pomocy
poszkodowanym w wyniku zdarzeń
komunikacyjnych i przestępstw
bezpośrednio na miejscu zdarzenia, co
znacząco przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców
przebywających na terenie gminy.
Zadanie współfinansowano ze
środków Funduszu Sprawiedliwości -

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Kwota
dofinansowania to 123.671,79 zł, co
stanowi 99% wartości realizacji
zadania natomiast wkład własny gminy
to 1% całości zadania i wynosi 1.249,21
złotych.

Pomoc dla pogorzelców
W dniu 30 października 2018 roku w Nacmierzu wybuchł pożar
w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.
W wyniku pożaru dach nad głową
straciło 11 osób. W trudnej sytuacji
zewsząd dociera pomoc dla
pogorzelców. Zostało utworzone
konto, na które może być kierowana
pomoc finansowa dla pogorzelców.
Pieniądze można wpłacać na
specjalnie uruchomione na ten cel
konto bankowe - nr konta:

82 1020 4681 0000 1102 0075 0653
w PKO BP SA w Sławnie
z dopiskiem „POMOC DLA
POGORZELCÓW- NACMIERZ”
odbiorca:
Caritas Parafii Rzymsko- Katolickiej
p.w. ZNMP w Łącku.

„Złota Dynia” we Wszedzieniu

W dniu 6 października 2018 roku
w słoneczne ciepłe sobotnie
popołudnie, po raz pierwszy odbył się
Piknik Dyniowo – Ziemniaczany „Złota
Dynia”. Pogoda tego dnia była
wymarzona, co było swego rodzaju
rekompensatą za ulewę (lało jak
z cebra!!!) podczas sierpniowego
festynu. Podczas pikniku odbyły się
konkursy. Pierwszy to konkurs na
Największą Dynię. Zgłoszono aż 10
dyń (jak na pierwszy taki konkurs to
bardzo dużo). Dynię mierzono pod
kątem szerokości i długość i obliczano
średnią pomiarów. Największą dynię
przywiozła Pani Wiesława Kowalska
z Postomina, jej wynik 177 cm, o 7 cm
mniejszą dynię przywiozła Pani Jagoda

Kaczorek z tzw. „Wszedzień BazaNacmierz”, a na trzecim miejscu
znalazła się dynia Tymoteusza
Kaczorek (wnuczka Jagody Kaczorek)
z Wszędzienia, która była o o 22 cm
mniejsza od wygranej. Wspaniałe
rzeźby z dyni wykonała ósemka dzieci.
Wszystkie otrzymały wspaniałe
nagrody, a na podium stanęli Eliza
Waszkiewicz i Kuba Staś z Korlina oraz
Klaudia Banasik z Wszedzienia. Nazwa
pikniku zobowiązuje, więc odbyły się
też konkursy ziemniaczane.
Najcięższego ziemniaka na piknik
przywiozła Anna Kurek z Chudaczewa,
jej okaz ważył aż 956 g. Nieco lżejszy
był ziemniak Zenona i Joanny Lech
z Wszedzienia, który ważył 510 g oraz

ziemniak Amelii Kaczorek
z Wszędzienia ważący 490g.
Najciekawsze „ziemniaczane dziwy”
wykopane w tym roku przywieźli i dzięki
temu otrzymali nagrody Zbigniew
Kurek z Chudaczewa, Dorian Sławiński
z Bierkowa i Oskar Lech-Szajner
z Wszedzienia.
W tym dniu można było
skosztować super zupę dyniową którą
przyrządziła Justyna Kołodziej,
ziemniaki z parnika oraz pierogi
ruskie(z ziemniakami) w wykonaniu
Aleksandry i Romualda Kurek, surówkę
do ziemniaków przygotowały Alicja
Giemza i Jagoda Kaczorek. Dla
wszystkich była również tradycyjna
kiełbasa z ogniska.

Na piknik przyjechali rowerzyści
z rajdu rowerowego, którzy wspólnie ze
wszystkimi świetnie się bawili
i częstowali pysznościami piknikowymi.
W tym dniu miało miejsce jeszcze
jedno wydarzenie – posadzenie
„Drzewa Marzeń” – inicjatorami tego
przedsięwzięcia byli: Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem Lepiej” oraz
Sołtys Wsi Wszędzień Maria LechSzajner z lokalną społecznością.
Każdy- mały i duży- miał chwilę aby na
kolorowych wstążkach napisać swoje
marzenia podpisać i zawiesić na
drzewku. Drzewko Marzeń to „katalpa”
z liśćmi w kształcie serca – bo marzenia
płyną z serca.
Dziękuje za zaangażowanie

wszystkim, którzy przyczynili się do
w s p a n i a ł e j i m p r e z y. J u ż d z i ś
zapraszamy za rok. Na pewno
w przyszłym roku na przełomie
października odbędzie się ten
tematyczny piknik, a informujemy o tym
już dziś, aby mieszkańcy gminy
Postomino mogli przygotować się do
udział w konkursach.
Piknik był współfinansowany
z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Postominie oraz w ramach projektu pn.
„Słoneczna wieś” z konkursu
Grantowego „Działaj Lokalnie” 2018
Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
Dziękujemy i zapraszamy za rok
Maria Lech-Szajner
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Człowiek nie rodzi się
czytelnikiem, trzeba w nim obudzić
zamiłowanie do sięgania po książkę,
wypracować nawyk czytelniczy,
a doskonałym na to sposobem jest
właśnie głośne czytanie dzieciom. Ma
ono wiele zalet: rozwija wyobraźnię,
zainteresowania, stymuluje rozwój
i wzbogaca słownictwo, wpływa na
procesy emocjonalne i intelektualne.
Dlatego też wspierajmy się w dążeniu
do wypracowania potrzeby czytania
u naszych uczniów, dając właściwy
przykład w obcowaniu z książką.

Obchodzony 29 września Dzień
Głośnego Czytania stał się znakomitą
okazją do zaproszenia Gości do naszej
Szkoły Podstawowej w Postominie –
osób dorosłych znanych naszej
społeczności uczniowskiej. Gościli
u nas (wg kolejności czytania):
p. Janusz Bojkowski – Wójt Gminy
Postomino, p. Danuta Strzelczyk –
Dyrektor Szkoły, p. Paulina Cholewa –
Proczek – pomoc księgowej szkoły,
p. Marek Leśniewski – Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
p. Jarosław Kwiatek – Komendant
Straży Gminnej w Postominie,

Pasowanie

Dzień 17 października był bardzo
ważny w życiu staniewickich
przedszkolaków. Od samego rana
z niepokojem oczekiwali oni na gości,
którzy mieli przybyć na uroczystość
pasowania. O umówionej godzinie obie
grupy wjechały pociągiem na salę
gimnastyczną. Na scenie dzieci
zaprezentowały swoje talenty:
śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze.
Następnie przedszkolaki i ich rodzice
złożyli uroczyste przyrzeczenie, po
czym pani dyrektor pasowała MISIE na

p. Małgorzata Łabędzka z-ca Dyrektora
S z k o ł y, p . D a n i e l P a k o s –
Przewodniczący Rady Gminy
Postomino, p. Renata Zielonka –
Dyrektor Gminnej Biblioteki
w Postominie , p. Elżbieta Rudzka –
bibliotekarka szkoły, p. Bogdan
Szlawski – Prezes Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego, p. Lila
Pawliniak – sekretarka szkoły.
Uczniowie klas „I – III”
z zainteresowaniem wysłuchali
najpiękniejszych opowiadań z książki
Renaty Piątkowskiej pt. „Co się stanie
na leśnej polanie, czyli wesołe

przygody Gangu Słodziaków”. Akcja
cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród całej społeczności uczniowskiej,
nauczycieli, a także gości, którzy
chętnie włączyli się w zaplanowane
działania. Mamy nadzieję, że wpłynie
ona także na podniesienie poziomu
czytelnictwa w naszej szkole i pozwoli
wykształcić u młodych czytelników
nawyk czytania i ciągłego zdobywania
wiedzy.
Był to wspaniały dzień dla
wszystkich, którzy kochają książki oraz
dla tych, którzy dopiero uczą się je
kochać. Wszystkim Gościom składamy

serdeczne podziękowania za wspólne
spotkanie i piękne czytanie.
Uczniowie klas I – III naszej
szkoły uczestniczą w ogólnopolskim
konkursie zorganizowanym przez sieć
sklepów Biedronka po nazwą „Szkolne
Przygody Gangu Słodziaków”. Celem
konkursu jest popularyzacja
czytelnictwa wśród dzieci poprzez
zachęcanie do codziennego czytania.
Czytajmy dzieciom jak
najczęściej!
Czytajmy dzieciom codziennie!
Ewa Kulczak - Leśniewska

Wystawa
pamiątek

PRZEDSZKOLAKÓW, a BIEDRONKI
n a S TA R S Z A K Ó W. W i e l e
pozytywnych emocji wywołały bogate
prezenty, którymi goście i rodzice
obdarowali naszych małych
bohaterów. Po pasowaniu miało
miejsce symboliczne otwarcie
i zwiedzanie przedszkola. Uroczystość
zakończyła się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców.
Ewelina Myślak
Mirosława Mrowińska

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Staniewicach wspólnie z opiekunem
Samorządu Uczniowskiego –
Dagmarą Herman - Kisielowską
przygotowali kolekcjonerską wystawę,
która prezentuje, pochodzące m.in.
z prywatnych zbiorów, pamiątki
związane ze 100-leciem odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wystawa
ta jest hołdem dla tych wszystkich,
którzy przyczynili się do odzyskania
przez nasz kraj niepodległości.
Chcemy wyrazić szacunek poprzez
prezentację pamiątek, które zostały
przechowane, przetrwały i mogą być
zaprezentowane zwiedzającym.
Na wystawie zobaczyć można
m.in. rewolwer z resztką amunicji
w magazynku, pochodzący ze zbiorów
prywatnych, kulę armatnią, bagnety
z okresu II wojny światowej, hełmy
żołnierskie, wyposażenie wojskowe;
maskę przeciwgazową, menażkę,
dokumenty okupacyjnych władz
niemieckich, akty nadania własności

ziemi, monety i banknoty, medale;
Gwiazda Italii, Medal Króla Jerzego VI
za kampanię włoską. Wystawę
uświetniają liczne zdjęcia w tym
pierwszego sołtysa Staniewic S t a n i s ł a w a P a t u ł y, j e d n e g o
z pierwszych osadników
pochodzącego z okolic Chełmna, który
urząd sprawował przez prawie 50 lat.
Wśród eksponatów zgromadzonych
na wystawie można odnaleźć hełm
żołnierza rosyjskiego z wyraźnie
widocznym śladem po kuli z broni
ostrej oraz Świadectwo Kursu
Łączności z 1932 r, świadectwo
ukończenia Szkoły Podoficerskiej,
książeczki wojskowe.

Pamiątki obecne na
staniewickiej wystawie pochodzą ze
zbiorów Szkoły Podstawowej
w Staniewicach oraz udostępnione
zostały przez Joannę i Zbigniewa
Czarnuch, Małgorzatę i Bogusława
Skrobek, Ewelinę Myślak, Monikę
Lisek, Monikę i Pawła Chachułę,
Iwonę i Mieczysława Zwolan, Adama
Podgórskiego, Alicję Cybul, Karolinę
Dudka, Teresę i Józefa Rysztak, Zofię
Pruss, Bożenę i Mieczysława
Szczepanek, Janinę Perełkę Beatę
i Jacka Wrotniak, Teresę i Marka Wal,
Konrada Wal, Jolantę Duk – Szlawską,
Artura Struś, Jana Sikorę, sołtysa
Chudaczewa- Dariusza Spocińskiego.
Wszystkim, którzy użyczyli
swoich zbiorów serdecznie
dziękujemy.
Wystawę można zwiedzać do
końca listopada na holu Szkoły
Podstawowej w Staniewicach.
Działania w ramach programu
„Godność, Wolność, Niepodległość”
Sfinansowano ze środków Ministra
Edukacji Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
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9

Miesięcznik Gminy Postomino

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

listopad 2018

szkolne

***

Wieœci

szkolne

strona

***

Wieœci

szkolne

Wieczornica: „Pieśnią
Mistrzostwa powiatu
i wierszem o Niepodległej” w piłce nożnej dziewcząt

W ramach obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez
państwo polskie w naszej szkole
odbyła się uroczystość, na której
uczniowie każdej klasy zaśpiewali
wybraną pieśń patriotyczną oraz
recytowali wiersze o miłości do ziemi
ojczystej.
Oto wybrany repertuar naszych
uczniów:
ź Kl. I i II SP- pieśń ,, Jesteśmy Polką
i Polakiem'' , wiersz- ,,Katechizm
polskiego dziecka'' i ,,Polska''
ź Kl. III SP- pieśń ,,Wojenko ,
wojenko'', wiersz ,, Orzeł biały''
ź Kl. IV SP- pieśń ,, Wszystko , co
nasze'', wiersz ,, Ojczyzna''
ź KL. V SP – pieśń ,,Rozkwitały pąki
białych róż'', wiersz ,,Co kochasz''
ź KL. VI SP- pieśń ,, Szara piechota'',
wiersz ,,Opowiedz nam nasza
Ojczyzno''
ź KL. VII SP- pieśń ,,Dziewczyna
z granatem w ręce'', wiersz
,,Polska''
ź KL. VIII SP- pieśń ,,Niepodległość'',

wiersz ,,Nasze barwy''
KL. III G.- pieśń ,, Biały krzyż'',
wiersz ,, Gawęda o miłości do ziemi
ojczystej''
Występ wokalny zakończony
został ,,Rotą'' wykonaną przez
wszystkich nauczycieli i pracowników
naszej szkoły.
Uroczystość była prowadzona
przez uczennice klasy III gimnazjum
Amandę Zielonka i Julię Lisek, które po
zapowiedzeniu pieśni przedstawiały
genezę jej powstania.
Na zakończenie wieczornicy Pani
Dyrektor Renata Mazur
–Wojciechowska nawiązując do
burzliwej historii naszego narodu
,zwróciła uwagę na ogromne
znaczenie rocznicy odzyskania
Niepodległości dla narodu polskiego.
Pieśni śpiewane wspólnie przez
nas o naszej ukochanej, odzyskanej
ojczyźnie na długo pozostaną w naszej
pamięci i w naszych sercach.
Lubomira Łyczko
ź

Boisko Szkoły Podstawowej
w Malechowie było miejscem
rozegranych w dniu 9 października
Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej
Dziewcząt Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W zawodach udział wzięło
10 zespołów podzielonych na trzy
grupy eliminacyjne. Dziewczęta
z Pieszcza po losowaniu znalazły się w
grupie z drużynami z Darłowa, Korlina i
Malechowa.
Wyniki meczy eliminacyjnych SP
Pieszcz:
ź SP Pieszcz – SP 3 Darłowo 6 : 0
ź SP Pieszcz – SP Korlino 3 : 0
ź SP Pieszcz – SP Malechowo 1 : 2
Do półfinałów z grupy
awansowały zespoły z Malechowa
i Pieszcza.
W meczu półfinałowym
dziewczęta z Pieszcza pokonały po
serii rzutów karnych SP Żukowo 1 : 0
i w finale turnieju ponownie zmierzyły
się z piłkarkami z Malechowa. Tym
razem zdecydowaną przewagę na
boisku miały Pieszczanki, które po
fenomenalnym strzale Nikoli Dziwisz

objęły prowadzenie a kilka minut
później podwyższyły wynik spotkania
na 2 : 0. Dziewczęta zdobywając po
raz pierwszy Puchar Starosty uzyskały
awans do dalszych rozgrywek Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, które odbędą się
wiosną 2019 r.

Skład zwycięskiej drużyny:
Oliwia Chowaniak, Julia Czarnowska,
Julia Lisek, Oliwia Szwiec, Anna
Gołojuch, Julia Hutman, Kinga
Zielonka, Nikola Dziwisz, Magdalena
Mazurek i Amanda Zielonka.

„100 drzew na 100-lecie
odzyskania niepodległości Polski”

Wycieczka do Słupska
Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie postanowił uczcić
przypadającą w tym roku 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości w sposób ekologiczny.
W poniedziałek 8 października
w Korlinie i Łącku posadzone zostały
przez uczniów i okolicznych
mieszkańców drzewka i krzewy
przekazane przez Szkółkę Leśną
Stary Kraków.

Akcja miała na celu uczczenie
w sposób szczególny 100-lecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości, a przy okazji także
zwrócenie uwagi na potrzebę stałej
dbałości o środowisko naturalne
Ojczyzny, gdyż taka proekologiczna
postawa stanowi dzisiaj jedną z form
patriotyzmu. Działania każdego z nas
na rzecz środowiska naturalnego mają
wymierne znaczenie i przynoszą

konkretne korzyści ekologiczne.
Szczególnie istotne są takie
codzienne czynności, jak segregacja
i właściwa utylizacja odpadów oraz
dbałość o piękną polską przyrodę,
w tym także otaczającą nas zieleń.
W imieniu całej społeczności
szkolnej oraz mieszkańców Korlina
i Łącka za pomoc w przeprowadzeniu
akcji składamy serdeczne
podziękowania Nadleśnictwu Sławno.

dobrymi uczniami oraz odpowiadały
na pytania z wiersza Władysława
Bełzy „Kto ty jesteś? Polak mały" .
Po ślubowaniu Pierwszaków,
a także ich Rodziców, Pani Dyrektor
dokonała pasowania dzieci na
uczniów Społecznej Szkoły w Korlinie,
jednocześnie wręczając pamiątkowy
dyplom i legitymacje szkolne.
Następnie swoje prezenty przekazali
Rodzice, uczniowie klasy II i III, Rada

Rodziców oraz Wójt Gminy
Postomino.
W imieniu dzieci i swoim
serdecznie dziękuję wszystkim za
przybycie na tak ważną dla nas
uroczystość oraz za praktyczne
i słodkie prezenty. W swoim imieniu
dziękuję Rodzicom za organizację
tego dnia oraz śliczny bukiet kwiatów.
Anna Dąbrowska

Ślubowanie
w Korlinie
W dniu 24 października dzieci
z przedszkola, zerówki oraz klas I-III
udały się na wycieczkę do Słupska.
Najpierw udaliśmy się na spektakl
marionetkowy pt.: „Piękna i Bestia”
Waldemara Wolańskiego do Teatru
Lalki „Tęcza”. Widowisko zrealizował
znakomity reżyser teatralny –
Stanisław Ochmański. Dzięki
scenografii Jana Zielińskiego, świat
przedstawiony w sztuce jest
prawdziwie baśniowy. Urzeka barwą
i różnorodnością rozwiązań
plastycznych, przyciąga i cieszy oko
bogactwem marionetek animowanych
za pomocą niewidzialnych sznurków.

Muzykę ilustracyjną do spektaklu
napisał Bogdan Szczepański, znany
i wielokrotnie nagradzany kompozytor.
Następnie w drodze powrotnej
podziwialiśmy uroki miasta: Ratusz,
Kościół Mariacki oraz słupski tramwaj.
Dziękujemy paniom: Oli
Lubońskiej i Paulinie Kasińskiej za
pomoc w opiece nad dziećmi oraz pani
Oli dodatkowo za fotorelację.
Wyjazd był współfinansowany
z zadania publicznego „Korlino kulturą
stoi”.
A. Dąbrowska, B. Ansel,
M. Walczak – Sadowska,
B. Sowińska, B. Gofryk

W środę, 24 października,
odbyło się ślubowanie uczniów klasy
pierwszej i pasowanie ich na
pełnoprawnych uczniów naszej
szkoły. Przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego, Wiktoria Kondras,
przywitała zaproszonych gości: Panią
Dyrektor Grażynę Kozar, Wójta Gminy
Postomino Pana Janusza
Bojkowskiego, Przewodniczącą Rady
Rodziców Panią Maję Salabura,
rodziny pierwszaków oraz uczniów
i uczennice naszej szkoły.
Pierwszaki deklamowały
wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły,
zgodnie ślubowały m.in. to, że będą
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Nela

Dnia 26.09.2018 w Bibliotece
Publicznej w Postominie, odbyło się
spotkanie klubowiczów
z Dyskusyjnego Klubu Książki dla
Dzieci. Na zajęciach omawiano
książkę „Nela na wyspie rajskich
ptaków”. Młoda bohaterka książki
„zabrała” klubowiczów na odkrywanie
pewnego odległego lądu, a dokładniej
wyspy, która znajduje się tam, gdzie
z jednej strony zaczyna się, a z drugiej
kończy Ocean Spokojny. Ta wyspa to
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„Nasza Przyszłość” Na szlaku Piastów

Nowa Gwinea – niezbadany do końca
teren, gdzie żyją setki plemion,
a naukowcy cały czas odkrywają nowe
gatunki zwierząt. Na zajęciach
prowadzono również dyskusje
o podróżach, innych kulturach
i pasjach. Dopełnieniem naszych
comiesięcznych spotkań są zawsze
wszelkiego rodzaju zabawy. Tym
razem wybraliśmy kalambury
literackie.

O pchle, co manier nie miała

We wrześniu 22 i 23
pojechaliśmy na wycieczkę do
Gniezna i Biskupina. Była to grupa 22
osób(niepełnosprawni z opiekunami) ,
w sobotę zwiedziliśmy Gniezno gdzie
głównym celem była katedra
Gnieźnieńska. Wysłuchaliśmy historii
przedstawionej na drzwiach
Gnieźnieńskich. Katedra jest

w remoncie więc zobaczyliśmy we
wnętrzu: główny ołtarz, ograny
i relikwiarz św. Wojciecha. Po
zwiedzeniu katedry udaliśmy się na
zabytkowy rynek.
W Gnieźnie byliśmy też w kinie
na projekcji filmu „Juliusz”. Po długim
dniu udaliśmy się do miejsca
zakwaterowania. Był to ośrodek

wypoczynkowy „Zatoka Zabłockich”
W Chomiąży Księżej koło Żnina.
Ośrodek położony jest nad jeziorem.
Zjedliśmy obiadokolację i udaliśmy się
do swoich pięknie wyposażonych
pokoi. Rano po śniadaniu
pojechaliśmy do Biskupina, jest tam
rekonstrukcja osady neolitycznej,
osady kultury łużyckie oraz
średniowiecznej wsi. Trafiliśmy na
atrakcje festynu .Wysłuchaliśmy
opowieści przewodnika. Obejrzeliśmy
wszystkie kramy, wysłuchaliśmy
pieśni dawnych białoruskiego zespołu
folklorystycznego. Obejrzeliśmy
inscenizację handlu bursztynem oraz
walki gladiatorów. W drodze powrotnej
do domu zjedliśmy posiłek
w McDonald. W drodze ustaliśmy, że
bardzo nam się podobał wyjazd
i czekamy na następny.
„Nasza Przyszłość”
Wyjazd zorganizowano na
podstawie umowy z gminą Postomino
nr PW.10/2018 na realizację zadania
publicznego pod tytułem „Nasza
Przyszłość” na szlaku Piastów.

Dnia 16.10.2018r. Biblioteka
Publiczna w Postominie zorganizowała
dla dzieci z klas 0-III spektakl:
,,O Pchle, co manier nie miała"
w wykonaniu aktorów z Teatru TAK.
Przedstawienie nasycone humorem
z elementami języka angielskiego,
inspirowane było tekstem „Pchły
Szachrajki" Jana Brzechwy zaliczanym

do klasyki polskiej literatury dla dzieci.
Podczas przedstawienia dzieci
poznały skutki złego zachowania oraz
dowiedziały się czym są dobre
maniery. Uczniowie uczestniczyli
w interaktywnym spektaklu, w którym
aktorzy angażowali całą publiczność
do wspólnej zabawy.

Nie ma tematów tabu
Pod takim hasłem dzieci ze
Świetlic Środowiskowych
w Staniewicach i Pieszczu
przygotowały spotkanie
z przedstawicielką sławieńskiej policji
ds. prewencji i profilaktyki starszą
sierżant Agnieszką Łukaszek.
Oczywiście spotkania odbywały
się w przyjaznej atmosferze, ponieważ
dzieci już wcześniej miały okazję
poznać i zaprzyjaźnić się z panią
sierżant.
Pytania były różne, dotyczące
bezpieczeństwa nie tylko na drodze.
Duże zainteresowanie budziła
możliwość zostania policjantem,
zdobycie zawodu, kariera, plusy
i minusy policyjnej branży. Drażliwym,
ale życiowym problemem poruszonym
na spotkaniu, było nadmierne
spożywanie alkoholu przez dorosłych

i co może wtedy zrobić mały człowiek.
Po spotkaniu poziom wiedzy na
temat korzystania z dróg publicznych
oraz zachowania się w sytuacjach
niebezpiecznych wzrósł diametralnie.
A takiej wiedzy nigdy za dużo.

Na zakończenie dzieci wręczyły
pani policjantce podziękowania
i laurki. Na jednej z nich autorka
napisała „Lubię panią i policję”.
Teresa Rysztak
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Tenis stołowy

otrzymają swoje wyroby już wypalone
w piecu garncarskim i będą mogły
pokazać je swoim rodzicom. Osoby,
które są zainteresowane
zaproszeniem instruktorki ceramiki
a zarazem osoby z przygotowaniem
p e d a g o g i c z n y m ( n p . s z k o ł y,
przedszkola) zapraszamy do kontaktu
z wychowawcami w/w świetlic.
Zajęcia opłacone zostały
z budżetu gminy – w ramach
Gminnego Programu
Profilaktycznego.
Teresa Rysztak
Uczestnicy ze Świetlic
Środowiskowych w Staniewicach
i Pieszczu mieli niezwykłą okazję
uczestniczyć w zajęciach gliniarskich.
Dzieci bawiąc się gliną poznawały
zarówno jej właściwości, jak i swoje
możliwości. I tak oto z grudy gliny
powstawały miseczki, talerzyki,
pojemniczki. Proces zdobienia to
sama przyjemność, choć trzeba było
zachować umiar i wrażliwość
artystyczną. Po pewnym czasie dzieci

IV Przegląd Piosenki Religijnej
26 października w Domu
Harcerza odbyła się czwarta edycja
Powiatowego Przeglądu Piosenki
Religijnej. Został on zorganizowany
przez Komendę sławieńskiego Hufca
ZHP im. WOP, Komendę Związku
Drużyn ZHP Gminy Malechowo i 27.
Wielopoziomową Drużynę Harcerską
„Zdobywcy” z Ostrowca w ramach
hufcowych obchodów XVIII Dnia
Papieskiego, upamiętniającego wybór
na Stolicę Piotrową metropolity
krakowskiego kardynała Karola
Wojtyły. Spotkanie z piosenką religijną
tradycyjnie rozpoczęto odśpiewaniem
pieśni „Barka” – utworu, który tak
ukochał Jan Paweł II i który na zawsze
towarzyszyć będzie nam przy
wspomnieniu o Świętym z Wadowic.
Następnie przystąpiono do głównej
części Przeglądu, czyli do prezentacji
w o k a l n y c h z u c h ó w, h a r c e r z y
młodszych oraz harcerzy starszych.
Jury w składzie ks. dr Leszek Szurek –
proboszcz parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Sławnie
(przewodniczący), hm. Anna Cichawa
i hm. Maria Szewczyk – członkini 7.
Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”,
po wysłuchaniu wszystkich utworów
postanowiło wyróżnić pucharami,
okolicznościowymi dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi następujących
wykonawców: w kategorii solistów
gromad zuchowych – druhnę Klaudię
Górę z 50. Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej im. Władysława
Sikorskiego w Kopnicy za perfekcyjne
wykonanie piosenek „Jezus daje nam
zbawienie” i „Będę biec by ujrzeć
Pana” oraz druhnę Karolinę Jarosz z 7.
Gromady Zuchowej „Kosmiczna
Gromada” w Ostrowcu i druhnę
Zuzannę Krótką z Próbnej Gromady
Zuchowej w Malechowie; w kategorii
solistów harcerzy młodszych – druhnę
Dominikę Hutman reprezentującą 27.
Wielopoziomową Drużynę Harcerską
im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca –
wykonawczynię utworów „List do
Boga” i „Hymn o Krzyżu”, a także
harcerkę 50. WDH im. Władysława
Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej
im. Ludzi Morza w Kopnicy – druhnę

Dla pingpongistów UKS "Czarni "
Pieszcz rozpoczal się już sezon
rozgrywkowy 2018/19 r.
Przygotowania odrobinę
utrudnione z powodu remontu szkolnej
sali gimnastycznej.
Do chwili ukończenia remontu
ratunkiem dla zawodników była sala
świetlicy wiejskiej w Pieszczu i w tym
miejscu chcieliśmy podziękować za jej
udostępnienie sołtysowi p. Zenonowi
Morka.
Obecnie zawodnicy trenują
w cieplej i znakomicie oświetlonej sali.
I WTK juniorow i juniorek.
Pierwszy wojewódzki turniej
kwalifikacyjny juniorów/ek rozegrano w
Świdwinie.
Dwójka naszych zawodników
jeszcze będących rocznikowo
kadetami wystartowała w tych
zawodach. Samanta Muca zajęła
siódme miejsce. Wiktor Kwiatkowski
natomiast nie może tych zawodów
zaliczyć do udanych, gdyż zajął
dopiero siedemnaste miejsce.
Należy mieć nadzieje, że
w następnym turnieju będzie lepiej.

Antoninę Stosik; laureatkami
Przeglądu w kategorii solistów pionu
starszoharcerskiego zostały druhna
Julia Janicka z drużyny im.
Władysława Sikorskiego z Kopnicy
(„Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie”,
„Wierzę w Ciebie Boże”) oraz druhna
Weronika Szkutnik z 11. Drużyny
Starszoharcerskiej im. Henryka
Dąbrowskiego z Gimnazjum im. mjr.
Ryszarda Markiewicza w Malechowie
i druhna Laura Subicka z 27. WDH im.
Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół im.
Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.
W kategorii zespołów gromad
zuchowych pierwsze miejsce zdobyła
prowadzona przez pwd. Grażynę
Jarosz 7. Gromada Zuchowa
„Kosmiczna Gromada” – zuchy
z Ostrowca zaśpiewały piosenki
„Świeć gwiazdeczko” i „Góry do góry”,
natomiast debiutująca nie tylko na
scenie muzycznej Próbna Gromada
Zuchowa z Malechowa, której
drużynową jest pwd. Julia Lisiecka
zajęła miejsce drugie. W pionie
harcerzy młodszych do rywalizacji
przystąpiły dwie drużyny: miejsce
pierwsze zdobył zespół z 27.
Wielopoziomowej DH im. Jerzego
Kukuczki (drużynowa pwd. Sylwia
Hutman), który wykonał „Modlitwę
harcerską” i utwór „Bo świat to my”,
pokonując reprezentację 12. Leśnej
Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna

(drużynowy pwd. Michał Fleran).
W ostatniej i najliczniejszej kategorii –
zespołów drużyn starszoharcerskich największym talentem muzycznym
wykazały się: po raz kolejny
reprezentacja 50. Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej im. Władysława
Sikorskiego (drużynowa phm. Anida
Rydlichowska) – miejsce I za
wykonanie pieśni „Duchu Święty,
tchnienie Ojca” i „Każdy wschód
słońca”, miejsce II – 6.
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Dzieci Neptuna” ze Sławna
(drużynowa hm. Barbara Sobczak),
miejsce III – 27. Wielopoziomowa DH
im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca
i m i e j s c e I V – 11 . D r u ż y n a
Starszoharcerska im. Henryka
Dąbrowskiego, którą do występu
przygotowała druhna Marta Korotusz
z Gimnazjum w Malechowie. Przegląd
Piosenki Religijnej to niezwykle
ciekawa propozycja programowa
Hufca ZHP Sławno, ciesząca się
dużym zainteresowaniem
najmłodszych uczestników, ich
rodziców oraz drużynowych. W tym
roku Dom Harcerza gościł ponad
osiemdziesiąt osób, którzy z radością
przyjęli muzyczne wspomnienie
o Wielkim Polaku i Jego naukach.
hm. Jacek Błaszczyk

I WTK kadetów i kadetek.
Sianów był miejscem zawodów Iego wojewódzkiego turnieju
kwalifikacyjnego kadetów/ek. Ta sama
dwójka już tym razem w swojej
kategorii wiekowej wystartowała w tych
zawodach. Zrehabilitował się tym
razem Wiktor Kwiatkowski zajmując
piąte miejsce, a Samanta Muca była
szósta.
Podsumowując zważywszy na
małe kłopoty w przygotowaniach do
sezonu nie jest złe, a z pewnością
będzie lepiej w następnych zawodach.

I WTK żaków
W pierwszym wojewódzkim
turnieju klasyfikacyjnym żaków
wystartowali najmłodsi
wychowankowie UKS Czarni Pieszcz.
Nasze skrzaty rywalizowały
w Trzebiatowie o punkty rankingu
wojewódzkiego.
Zawody były dla naszych
maluchów w konfrontacji ze starszymi
rywalami bardzo cennym
doświadczeniem które z pewnością
zaprocentuje w przyszłości.
Wśród dziewcząt 7-me miejsce
zajęła Maria Pieniążek. 8-ma Hania
Gastół, a 9-ta Natalia Chabros.
Maciej Pieniążek zajął w tych
zawodach piąte miejsce.
Andrzej Ugorski
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Polsko-węgierskie
warsztaty kulinarne

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” we współpracy
z Towarzystwem Przyjaźni PolskoWęgierskiej ze Słupska zorganizowały
piękną edukacyjno -integracyjną
i m p r e z ę w O . W. S AVA N A
w Jarosławcu.
Celem zorganizowanych
warsztatów było wspólne
przygotowanie madziarskiego lecza,
częściowo z polskich artykułów, przy
dużym wsparciu węgierskich dodatków
smakowych, czyli wędzonej papryki.
Uczestnicy warsztatów byli
zachwyceni innym smakiem tej
potrawy, wszyscy zaangażowali się
w prace przygotowawcze, natomiast
główną rolę mistrza kuchni pełnił pan
Gienio, który jest kwalifikowanym
kucharzem oraz wieloletnim
uczestnikiem wyjazdów Towarzystwa
do zaprzyjaźnionego węgierskiego
miasta Eger, koło Budapesztu.

Pogoda podczas spotkania
dopisała, uczestnicy mieli okazję do
w s p ó l n y c h r o z m ó w, ś p i e w ó w,
wzajemnego poznania się. Oczywiście
nie mogło zabraknąć sztandarowych
elementów programu „Razem lepiej” –
bo co to za impreza, jak nie ma
narodowego poloneza oraz tańca
integracyjnego z elementami
węgierskimi.
Był to pewnie jeden
z piękniejszych, jesiennych dni,
również dzięki przesympatycznym
gospodarzom z O.W. Savana. Kolejne
warsztaty przewidujemy w maj –
gulasz węgierski. Chętnych już dzisiaj
z a p r a s z a m y. L i c z b a m i e j s c
ograniczona.
Teresa Rysztak
i Mirosława Kwiatkowska

Tradycyjne kiszenie kapusty w Staniewicach
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” tradycyjnie w swoich
działaniach sięga do tradycji,
a tradycją na wsi jesienną porą było
kiszenie kapusty.
Wartości kiszonej kapusty są
niezwykłe dla organizmu.
Wartość energetyczna kapusty
kwaszonej (dla 100 g) wynosi 17 kcal.
Jest bogatym źródłem witaminy C
(dawniej była używana przez załogi
o k r ę t ó w, j a k o ś r o d e k p r z e c i w
szkorbutowi), wapnia i fosforu,
witaminy E, naturalnych
przeciwutleniaczy (karotenoidów,
polifenoli), bakterii Lactobacillus
rozkładających cukry w kwas
mlekowy, działających grzyboi bakteriobójczo fitoncydów związków
siarkoorganicznych.
Jednak niskie pH kwaszonej
kapusty może niekorzystnie wpływać
na wrażliwe żołądki osób, które jedzą
ją na surowo. Jej spożywanie jest
zalecane szczególnie w okresie
zimowym, kiedy trudniej dostępne są
świeże owoce i warzywa.
Właściwości zdrowotne
wykazuje także sok z kiszonej kapusty,
który jest źródłem probiotyków.
Ponadto wzmacnia odporność
organizmu, wspomaga odchudzanie
i posiada
działanie
przeciwnowotworowe. (źródło
https://pl.wikipedia.org)
Dwudziestoosobowa grupa
seniorów pod przewodnictwem
wieloosobowym i wielosmakowym (bo

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” zainicjowało powstanie
kawiarenki obywatelskiej we
Wszędzieniu wiosną b.r. Oprócz
systematycznych spotkań
stowarzyszenia dzieją się tam różne
ciekawe rzeczy.
Oto z inicjatywy stowarzyszenia
odbyło się spotkanie z lokalną pisarką,
ze sportowcem, z plastykiem. Staje się
to powodem do poszerzania wiedzy,
do poznania nowych, ciekawych ludzi.
W pierwszą październikową
sobotę miało też miejsce inne
wydarzenie – właśnie przy świetlicy we
Wszędzieniu. Stowarzyszenie, które
było pomysłodawcą, wspólnie
z sołtysem Wszędzienia i lokalną
społecznością posadziło Drzewko
Marzeń. Idea tego faktu jest
następująca: „Nie bójmy się marzyć.
Marzenia się spełniają. Wystarczy

także jego rodzinę i przyjaciół.
To był temat wiodący podczas
szkolenia, jak nie dawać możliwości
zakupu alkoholu przez
niepełnoletniego. W wielu sklepach
pojawi się nalepka „Sprzedaż alkoholu
nieletnim jest przestępstwem. Na
podstawie wyglądu nie mogę ocenić
Twojego wieku. Kupując alkohol
przygotuj proszę dowód osobisty.” To
pozwoli na asertywne, czyli grzeczne
i stanowcze, respektowanie prawa.
Zebrani zostali też zapoznani
z nowymi zasadami ustalania
maksymalnej liczby zezwoleń na

każdy miał coś do powiedzenia
i dodania) przy dużym zaangażowaniu
p. sołtys Staniewic i Jej męża
przygotowała ponad 200 kg kiszonej
kapusty. Mistrzami w operowaniu
wielkim ubijakiem okazali się panowie:
Tadziu Żelazko i Romek Krajewski.
Panie soliły, dodawały kminku,
dosypywały kapusty i marchwi, nie
żałowały przy tym uśmiechu
i wsparcia.
Wyszło dwie beczki 100 litrowe.
Teraz musi to zakisić się i odgazować,
a potem będziemy dzielić – bo jest
czym i dla kogo.
Równocześnie z kiszeniem
odbywały się prace przy robieniu sytej
i zdrowej potrawy – gołąbków. Tutaj
niezastąpione były wszystkie ręce
naszych pań – ale mistrzem

gołąbkowym okazała się Ludwika
Manuszewska.
Po skończonej pracy i po
uporządkowaniu miejsca pracy
„zgłodniała” gromada z „Razem lepiej”
zasiadła do wspólnej konsumpcji.
Gołąbki były pyszne, apetyty
dopisywały, kapusta się kisiła – same
pozytywy.
Zarząd Stowarzyszenia wyraża
serdeczne słowa podziękowania dla
wszystkich, którzy wsparli to działanie.
Wiadro kiszonej – domowym
sposobem – kapusty i zdrowy uśmiech
będzie podziękowaniem dla
uczestników oraz dla życzliwych
grantodawców.
Teresa Rysztak

Kawiarenka to nie tylko… kawka i gadka

Szkolenie gminnych przedsiębiorców
Sprzedawcy alkoholu z gminy
Postomino uczestniczyli w szkoleniu
zorganizowanym przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, przeprowadzonego
przez przedstawicielkę Centrum
Rozwiązywania Problemów
Społecznych z Warszawy.
Wójt Gminy – Janusz Bojkowski –
witając zebranych zwrócił się z apelem
do obecnych, by dbając o swój interes,
wyczuleni byli na ryzyko sprzedaży
alkoholu osobom niepełnoletnim.
Sprzedając alkohol młodym ludziom
krzywdzi się nie tylko jego samego, ale
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sprzedaż alkoholu oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży
alkoholu.
Koszt szkolenia pn. „Praktyczne
porady dla osób handlujących napojami
alkoholowymi” pokryty został z budżetu
Gminy Postomino, a obowiązkiem
właściciela sklepu jest przeszkolenie
swoich pracowników.
Teresa Rysztak

zrobić tylko pierwszy krok.”
Taka myśl przyświecała
podczas tworzenia tego projektu.
Każdy: duży czy mały, młody czy
starszy może wejść na posesję
świetlicy we Wszędzieniu
i zawiesić swoją wstążeczkę
z marzeniem tam zamkniętym.
(Oczywiście gospodarze proszą
o zachowanie porządku i nie
niszczenie drzewka, które zostało
zakupione z budżetu Gminy
Postomino z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych).
Członkowie stowarzyszenia,
wspólnie z Marią Lech Szajner i jej
sąsiadami stworzyli 3 kwietne rabaty
z nasadzeniami komponującymi się ze
słoneczną wioską. Gdy nadejdzie
wiosna przyjemnie będzie cieszyć oko
bogactwem żółtego kwiecia.

Dziękuję wszystkim, którzy
pomogli w realizacji tego projektu – bo
takie jest nasze marzenie – by nasza
mała ojczyzna i ludzie tu mieszkający
stawali się piękniejsi i lepsi.
Teresa Rysztak
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Z listopadem pod rękę

Kącik
poetycki
NIE JA W OBRAZIE

W DŁONI TWEJ

Miasto już się dawno obudziło,
Zapach kawy budzi - jak miło.
Lecz zmieniło się coś, i już nie wróci?
Ty! To Ciebie nie ma. A myśl się kłóci,
Że słodkim głosem ze snu wybawisz,
A wszystkie wątpliwości na bok spławisz.
Jednak gdy się budzę to znów sama,
Trochę cicha i tak trochę załamana.
Muszę szybko zmyć ten strach i panikę,
Zmyje go i przypieczętuje w moją lirykę.
Wszystkie linijki w kolejności za sobą,
Powoli układają się w obraz - są Tobą.
Tobie go przypisze, bo ja na nim byłam...
Wtedy gdy cały strach i smutek zmyłam.
Nie chcę żebyś widział mnie jak się boje,
Nie chce byś widział gdy w miejscu stoję.
Twarda i nieustraszona , taka być muszę,
Na delikatność tylko w śnie się pokuszę.
Wahanie tylko na chwile, to nic wielkiego...
Jednak pojawia się gdy patrzę na niego.
Ten obraz! To ja czy nie ja na nim byłam?
Jaka byłam? Zanim uczucia z siebie zmyłam...
Nie wiem już sama co się ze mną stało,
Uciekłam z siebie, bo uczucia było za mało.
Teraz tylko pod maski osłona mogę funkcjonować,
Mnie delikatną i prawdziwą przed światem chować.
Joanna Kołodziejska

Powiedz ile nam zostało dni do końca,
Ile pozostało chwil do zachodu słońca.
Obok mnie już leży kraina snem okryta,
Słońce jeszcze o ostatni uśmiech pyta,
Bym je uraczyła błyskiem w moim oku,
Bym dotrzymała Tobie do snu kroku.
I co takiego mogłoby się zdarzyć nocy tej,
Gdybym oprócz kroku była w dłoni Twej?
Chodzę, szukam... Gdzie jest tamta noc,
Delikatny dotyk i do snu cieplutki koc...
Gwiazdy w górze już pytają o tego Pana,
Na którego młoda dziewczyna była zdana.
Zniknął... Pozostał między pięknymi snami,
Ten który obdarowywał wiosny kwiatami.
I co takiego mogłoby się zdarzyć nocy tej,
Gdybym oprócz kroku była w dłoni Twej?
Wszystkie gwiazdy na niebie by mi zazdrościły,
I tak jak ja teraz każdej nocy o Tobie śniły...
Jak to nazwać? Takie dziwne i rzadko spotykane,
Gdy wszystko się miało i karty były rozdane.
To co chciałam mogłam mieć na zawołanie,
Nie było mi potrzebne żadne o Ciebie błaganie.
I co takiego mogłoby się zdarzyć nocy tej,
Gdybym oprócz kroku była w dłoni Twej?
Nie wiem...lecz może przyjdzie taka noc,
Gdy znów poczuje Twój dotyk i ciepły koc...
Joanna Kołodziejska

Z listopadem idę pod rękę.
Założył na siebie płaszcz,
utkany z szarej,gęstej mgły,
zimnej do odrętwienia.
Płaszcz z dodatkami deszczu i śniegu,
do którego lepią się szeleszczące,
wirujące na wietrze,kolorowe liście.
-Dobrze ci w tym płaszczu listopadzie!
Potańczyłeś sobie z wichrami
wiejącymi z zimnej północy,
skłóciłeś ze sobą morskie bałwany,
co bijąc się ze sobą,
zburzyły spokój Neptuna.
Ten rozgniewany przepędził wiatry
na cztery świata strony.
Hulały sobie wiatry nad polami,lasami
z listopadem pod rękę,
aż zatrzymały się w górach.
-Wziąłeś wiatr halny za przewodnika,
co hulał z tobą jak wierny kompan,
aż dumny osiadł na Giewoncie.
A ty rozłożyłeś nade mną parasol
z ciepłym kominkiem,
lampą
i grubym swetrem.
Zostawiłeś dni krótkie,
noce długie jak wieczność,
pełne snów
o harcach z wichrami
zimnego pana listopada.
Jadwiga Michalak

ZA POLSKĘ
Za Polskę stanę do walki,
Jej los wezmę na swe barki.
Podał już rękę Anioł Stróż,
Wiódł wśród czerwonych róż.
Zaprószył śnieg i zgubił ślad,
Jednym strzałem zginął brat.
Czerwone róże go ubrały,
Ku bram wolności zabrały.
Ostatnim całunem pożegnał ojczyznę,
Na ziemi wróg pozostawił kolejną bliznę.
W sercu znów pojawił się żal,
Śmierć kolejno prosi na swój bal.
Z wojną zatańczy pierwszy taniec,
Wolności założy żelazny kaganiec,
A różany ogród tylko czeka,
Na kolejnego wojny człowieka.
Policzone Polaków były losy,
Na polach nie wzniosły się kłosy.
123 lata żyliśmy w ciemności,
W nadziei narodowej jedności.
Pokonaliśmy zniewolenie z rąk tyrana,
Jednak w sercu na wieki pozostanie rana.
Za Twoją wolność zginął brat,
Na swoje losy nie był rad.
Zabrały go wojny płomienie,
Zwraca jedynie wspomnienie.
Ich ofiary wolność nam dały...
Ich patronem orzeł biały...
Z berłem w złotej koronie,
Zasiadł na polskim tronie.
Joanna Kołodziejska

Ogłoszenia
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

CHĘTNIE KUPIĘ

Sprzedam bronę ciężką 5m, ciąganą z wózkiem

Sprzedam dom
z budynkami
gospodarczymi
w Tyniu.

Tel. 661-873-977

Tel. 606-990-061

Najszczersze wyrazy współczucia
Pani Mirosławie Lemtis - Gawęda
z powodu śmierci

Matki
składa Wójt Gminy Postomino
oraz koleżanki i koledzy z pracy

Gabinet neurologopedyczny
Informujemy, że w listopadzie 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.

- 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

Ciekawie i przyjemnie

W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie czas płynie
szybko i przyjemnie. Zarówno
instruktorzy, jak i uczestnicy mają wiele
pomysłów na zabawy i ciekawe
zajęcia. Jednym z nich były zajęcia
profilaktyczne, przeprowadzone przez
panią pedagog Ilonę Witkowską pod
nazwą „Balonowe szaleństwo”.
W trakcie zabawy dzieci trenowały
swoje umiejętności psychospołeczne,
mające na celu rozwijanie umiejętności
współpracy w grupie oraz zapoznały

się z zasadami pozytywnej rywalizacji.
Ogromną radość, jak zawsze - sprawiły
zajęcia kulinarne, a sernik z borówkami
okazał się prawdziwym przysmakiem.
Kulinarnych przygód było więcej, a to
za sprawą wychowawcy świetlicy pani
Uli. Tym razem podopieczni wspólnie
z wychowawcą, wypiekali
czekoladowe babeczki. Przez cały
czas cieszono się polską, złotą
jesienią, spędzają każdą wolną chwilę
na świeżym powietrzu.

PAL uczestniczy
w Międzynarodowym Dniu Seniora

Tegoroczne obchody Dnia
Seniora przygotowała grupa
uczestników Programu Aktywności
Lokalnej. Uczestnicy programu
realizowanego przez GOPS
w Postominie zaangażowali się
zarówno w przygotowanie sali jak
i obiadu dla zaproszonych gości.
Przygotowane były również

poczęstunki dla występujących
zespołów oraz wolontariuszy ze SP
w Postominie. Po dwóch dniach
ciężkiej pracy sala oraz poczęstunek
z obiadem były gotowe na przyjęcie
gości....
Szczególne podziękowanie
chciałbym złożyć uczestnikom
Programu Aktywności Lokalnej za

zorganizowanie i przygotowanie
obiadu i poczęstunku dla seniorów
oraz p. Zbyszkowi Kaczmarkowi
z hurtowni „Magda”oraz Państwu
Murawskim z „Amaretto”.
Wojciech Stępnik
animator społeczności lokalnej

W październikowym nastroju

Prawdziwie piękna, złocista
jesień zagościła w Świetlicy Wsparcia
Dziennego w Królewie. Dlatego też,
korzystając z ostatnich promieni
słonecznych, dużo czasu spędzano na
świeżym powietrzu, a ruch i zabawa
sprawiały wszystkim ogromną radość.
Podczas zajęć arteterapii, czyli

terapii przez sztukę, która otwiera
nam dostęp do naszego wnętrza:
emocji, potrzeb, lęków, podopieczni
placówki , wspólnie z instruktorem
Małgorzatą Łosiewicz wykonali wiele
prac plastycznych związanych
z obecną porą roku. Były więc między
innymi jesienne mandale, kwiaty,

bukiety, a surowcem zostały przede
wszystkim jesienne liście.
Przygotowując się do Halloween, pod
c z u j n y m o k i e m w y c h o w a w c y,
wykonano różnymi technikami
symbole tego święta tj. duszki,
nietoperze, czarne koty, które później
zdobiły gazetkę ścienną.

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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Konkurs: „Kartka bożonarodzeniowa
i bałwanek świąteczny”
Organizatorzy: Centrum Kultury i
Sportu w Postominie oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie
Te m a t k o n k u r s u : „ K a r t k a
Bożonarodzeniowa i Bałwanek
świąteczny”.
Celem konkursu jest
umożliwienie uczestnikom
zaprezentowania swojego talentu
artystycznego, rozwijanie
zainteresowań plastycznych
inspirowanych zwyczajami i tradycjami
Świąt Bożego Narodzenia oraz
stworzenie możliwości prezentacji ich
twórczości.
Uczestnikami konkursu mogą być
dzieci i młodzież, podopieczni: świetlic
wiejskich, świetlic środowiskowych,
szkół, mieszkańcy z terenu Gminy

Postomino.
Zadaniem uczestników jest
zaprojektowanie i wykonanie dowolną
techniką graficzną lub plastyczną
(narysowanie, namalowanie,
wyklejenie itp.) kartki i wykonanie
ozdoby - Bałwanek. Autorem kartki lub
ozdoby może być 1 osoba która może
zgłosić tylko 1-jedną kartkę i 1 –
jednego Bałwanka
Prace oceniane będą odrębnie
w kategoriach:
ź kartka świąteczna
ź bałwanek - wykonany
przestrzennie według własnej wizji
- maksymalna wysokość 30 cm
oraz w następujących kategoriach
wiekowych: do lat 5, 6 - 9 lat, 10-12
lat 13 – 15 lat, powyżej 15 lat, przy
uwzględnieniu następujących

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 06.11.2018 r.

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

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

kryteriów: zgodność z tematem,
kreatywność, wyobraźnia, estetyka
wykonania, samodzielność.
Prace należy dostarczyć do
siedziby Centrum Kultury i Sportu
w Postominie do dnia 3 grudnia 2018 r.
Każda praca winna być opisana
wg załączonego wzoru (metryczka
przyklejona na odwrocie pracy,
przymocowana do ozdoby). Prace
przekazane na konkurs nie będą
zwracane i mogą zostać wykorzystane
przez Organizatorów. Prace będą
przekazane licytację WOŚP 2019.
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi do dnia 12 grudnia 2018 r.
Organizatorzy przewidują upominki dla
laureatów konkursu.

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

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do
zmiany tytułów oraz przeredagowań
nadesłanych materiałów.
Egzemplarz bezpłatny,
nakład 2000 egz.
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Harmonogram wywozu odpadów
Listopad 2018
MIEJSCOWOŚCI

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

Grudzień 2018

szkło

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

papier

12

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

19

26

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

27

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

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

i DZIEŃ TYGODNIA

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane
pojemniki

10

17

11

18

12

19

13

20

14

21

WTOREK

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

13

20

14

21

28

15

22

29

16

23

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

30

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

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)

Słowo o symbolach narodowych

Hymn Narodowy

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Zgodnie z ustawą o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych: orzeł biały,
biało-czerwone barwy i „Mazurek
Dąbrowskiego” są symbolami
Rzeczypospolitej Polskiej. Symbole te
pozostają pod szczególną ochroną prawa, a
otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem
jest prawem i obowiązkiem każdego
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszystkich organów państwowych, instytucji
i organizacji.
Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest
wizerunek orła białego ze złotą koroną na
głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi
skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi,
umieszczony w czerwonym polu tarczy.
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są
określone ustawowo kolory biały i czerwony,
ułożone w dwóch poziomych, równoległych
pasach tej samej szerokości, z których górny
jest koloru białego, a dolny koloru
czerwonego. Przy umieszczaniu barw
Rzeczypospolitej Polskiej w układzie
pionowym kolor biały umieszcza się po lewej
stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
W kokardach biel umieszczona jest
w środku, czyli w sercu kokardy, a czerwień
na zewnątrz. Barwy narodowe różnią się od
flagi państwowej RP tym, że nie mają
określonych proporcji. Flaga natomiast ma
określone proporcje, w Polsce to 5:8. Z kolei
barwy narodowe mogą być dowolnej

długości i szerokości, ale szerokość obu
pasów musi być taka sama.
Powszechny stał się zwyczaj
umieszczania na barwach narodowych nazw
miejscowości, z których przyjeżdżają kibice
na zawody sportowe (na przykład w skokach
narciarskich),aby jednak nie naruszać
zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie
flagi o proporcji 5:8.

Tekst Pieśni Legionów Polskich we
Włoszech, noszącej później tytuł Mazurek
Dąbrowskiego lub Jeszcze Polska nie
zginęła, powstał między 16 a 19 lipca 1797
roku w miejscowości Reggio nell'Emilia
(niedaleko Bolonii). Napisał go Józef Rufin
Wybicki.
Podczas wykonywania lub odtwarzania
hymnu państwowego obowiązuje
zachowanie powagi i spokoju oraz postawia
wyrażająca szacunek.
Niestety często podczas wykonywania
hymnu wkradają się błędy. Najczęściej są to:
śpiewanie "póki" zamiast "kiedy my żyjemy".
W drugiej zwrotce Pieśni Legionów,
w hymnie jest to zwrotka trzecia, Józef
Wybicki błędnie zapisał nazwisko
"Czarnecki", poprawnie brzmi ono
"Czarniecki".
Kolejnym błędem jest śpiewanie
w trzeciej zwrotce "wrócił się/ rzucił się/"
"rzucim się przez morze", a powinno być:
"wrócim się przez morze".
W ostatniej zwrotce bardzo często
błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy
naszego hymnu. Wiele osób śpiewa: "Mówił
ojciec do swej Basi cały zapłakany", zamiast:
"Już tam ojciec do swej Basi mówi
zapłakany".

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakanySłuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

