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VIII Kadencja Wójta
i Rady Gminy Postomino rozpoczęta
Z wielką przyjemnością w imieniu własnym,
Rady Gminy Postomino oraz pracowników urzędu
z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten szczególny czas będzie okazją
do spędzenia miłych chwil
w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości
i wzajemnej życzliwości…
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Przewodniczący Rady Gminy Postomino
Daniel Pakos

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Postomino
Danuta Rąpalska

Więcej na stronie 2

Świętowaliśmy

100 lat

Niepodległej

Więcej na stronach 4-6
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na LIII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 16 listopada br.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Gminy Postomino na
rok 2019 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rzecz mieszkańców Gminy
Postomino” – Celem głównym
współpracy Gminy z organizacjami
jest budowanie społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększanie
stopnia zaspokojenia potrzeb
społecznych.
2. W sprawie przyjęcia „Programu
usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Postomino
na lata 2017-2032” – Główny cel
Programu to usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest,
minimalizacja negatywnych
skutków zdrowotnych oraz
likwidacja szkodliwego
oddziaływania azbestu na
środowisko.
3. W sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego zasady
finansowania przedsięwzięć

związanych z demontażem,
transportem i utylizacją wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Postomino – Finansowaniu
podlegają koszty realizacji
przedsięwzięć związanych
z usuwaniem i unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych
Gminy Postomino.
4. W s p r a w i e s z c z e g ó ł o w e g o
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – Odbiór
odpadów będzie obowiązywał
właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych na których
znajdują się domki letniskowe lub
inne
nieruchomości
wykorzystywane jedynie przez
część roku na cele rekreacyjnowypoczynkowe, niezamieszkałych
na których świadczone są usługi
hotelarskie oraz innych tj.

Ostatnie posiedzenie…

16 listopada 2018 roku miała
miejsce LIII Sesja VII kadencji Rady
Gminy Postomino choć robocza
i bardzo pracowita, to jednak
o niecodziennym charakterze. Przy
stole prezydialnym po raz ostatni
zasiedli Radni VII kadencji. Zgodnie
z porządkiem obrad przyjęli protokół
z poprzedniej sesji, podjęli także
uchwały.
Przewodniczący Rady – Daniel
Pakos przedstawił sprawozdanie
z działalności Rady Gminy Postomino
VII Kadencji w latach 2014 – 2018,
a poszczególni Przewodniczący
Komisji sprawozdania z działalności:
Komisji Budżetu i Finansów, Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Komisji
Społeczno – Oświatowej, Komisji

Rewizyjnej.
Janusz Bojkowski – Wójt Gminy
Postomino podsumował mijającą
kadencję. Dziękował Radnym za
owocną i bardzo dobrą współpracę,
podjęte inicjatywy i trud włożony
w rozwój naszej małej ojczyzny.
W dowód uznania wręczył Radnym
albumy nawiązujące do 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości „Polska więcej niż
Niepodległość”.
Podziękowaniom nie było końca.
Radni dziękowali sobie nawzajem oraz
pracownikom urzędu. Radnym
dziękowali także Dyrektor Centrum
Kultury i Sporu oraz Prezes Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego.

§
nieruchomości, na których
w części zamieszkują mieszkańcy,
a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają na nich
odpady komunalne.
5. W sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Rusinowo – Ulica
położona we wsi Rusinowo,
oznaczona w ewidencji gruntów
jako część działki 68/2 oraz działka
85 otrzymała nazwę Morelowa.
6. 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 działek 151/30, nr 214/19,
nr 588, nr 586/2, nr 214/16 i nr
151/28 o powierzchni ogólnej
0,1303 ha w miejscowości
Jarosławiec oraz części działki nr
194/4 o powierzchni 0,0400 ha
położonej w miejscowości
Chudaczewo.
7. W sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości Wyrażono zgodę na nieodpłatne
nabycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie geodezyjnym
Łącko, oznaczonej częścią działką
nr 229/2 o powierzchni 0,0757 ha.
8. W sprawie określenia stawek
podatku od środków
transportowych -Stawki
obowiązują od 01.01.2019
9. W sprawie stawek podatku od
nieruchomości w 2019 r .
10. W sprawie emisji obligacji – Gmina
Postomino wyemituje 11 730
obligacji o wartości nominalnej
1000 zł każda na łączną kwotę
11 730 000 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”)
11. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok –
zmniejszono dochody budżety
o kwotę 12 652 511 i wydatki
budżetu o kwotę 2 148 587 zł.
Po dokonanych zmianach budżet
gminy na 2018 rok wyniesie
dochody ogółem 52 207 733, 89 zł,
wydatki ogółem 80 321 486, 89 zł.
12. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino - Dostosowano zapisy
WPF do dokonanych zmian
w budżecie gminy.

Sesja inauguracyjna

20 listopada 2018 roku podczas
I sesji VIII kadencji Rady Gminy
Postomino Radni wybrani w wyborach
samorządowych 21 października 2018
roku złożyli ślubowanie i tym samym
rozpoczęli wykonywanie mandatu
Radnego. Przyrzekali swoje obowiązki
sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie mając na względzie dobro
gminy i jej mieszkańców.
Zaświadczenia o wyborze Radnym
wręczyła Przewodnicząca Gminnej
Komisji Wyborczej – Grażyna
Kosmalska. Podczas tajnych
głosowań Przewodniczącym VIII
kadencji Rady Gminy Postomino
wybrany został Daniel Pakos,
Wiceprzewodniczącą natomiast
została Danuta Rąpalska.
Kolejnym punktem obrad było
zaprzysiężenie Janusza
Bojkowskiego na Wójta Gminy
Postomino. Wójt ślubując

wypowiedział następujące słowa:
„Obejmując urząd Wójta Gminy
Postomino, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować
będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg”.

Sesję do momentu wyboru
Przewodniczącego Rady prowadził
senior nowo wybranej Rady – Jan
Chabowski. Uroczystość uwieńczona
została okolicznościowymi
przemówieniami i gratulacjami.
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Z woli wyborców mandat radnego postomińskiego samorządu gminnego uzyskali
(wyniki procentowe są podane w skali okręgu wyborczego):

strona

Kalendarium
grudzień

2018
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
W pierwszym tygodniu grudnia,
gdy pogoda stała,
będzie zima długo biała.
Grudzień jaki, czerwiec taki.

CHABOWSKI Jan
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
118 głosów - 73%

CHABOWSKI Stanisław
KOMITET WYBORCZY PSL
156 głosów - 61%

DYBIEC Małgorzata
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
81 głosów - 58%

DYDYNA Krzysztof
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
103 głosy - 61%

FRANCZAK Mariusz
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
102 głosy - 50%

GIL Krzysztof Mieczysław
KOMITET WYBORCZY PSL
146 głosów - 67%

MORKA Zenon Jan
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
89 głosów - 60%

PAKOS Daniel Mariusz
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
102 głosów - 50%

RĄPALSKA Danuta Iwona
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
143 głosów - 52%

SIL Renata
KOMITET WYBORCZY PSL
115 głosów - 57%

SPOCIŃSKI Dariusz Tadeusz
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
146 głosów - 66%

WRZESIEŃ Władysław Robert
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
112 głosów - 55%

ZDRZENIECKI Paweł
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
217 głosów - 72%

ZIĘBA Łukasz Robert
KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO
115 głosów - 63%

ŻUKOWSKA Helena
KOMITET WYBORCZY PSL
66 głosów - 44%

1 grudnia (sobota)
Światowy Dzień Walki z AIDS
2 grudnia (niedziela)
Światowy Dzień Walki z Uciskiem
3 grudnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień
Niepełnosprawnych
4 grudnia (wtorek)
Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i
Gazownika)
5 grudnia (środa)
Dzień Pomocy Cierpiącym,
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
6 grudnia (czwartek)
Dzień św. Mikołaja
7 grudnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
Cywilnego
8 grudnia (sobota)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
9 grudnia (niedziela)
Międzynarodowy Dzień
Przeciwdziałania Korupcji
10 grudnia (poniedziałek)
Dzień Odlewnika, Dzień Ochrony Praw
Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka
11 grudnia (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Terenów
Górskich
13 grudnia (czwartek)
Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci,
Dzień Księgarza
17 grudnia (poniedziałek)
Dzień bez Przekleństw
18 grudnia (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Emigrantów
19 grudnia (środa)
Dzień Narodów Zjednoczonych dla
Współpracy Południe - Południe
20 grudnia (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Solidarności
21 grudnia (piątek)
Początek astronomicznej zimy najkrótszy dzień roku
22 grudnia (sobota)
Światowy Dzień Wody
24 grudnia (poniedziałek)
Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia (wtorek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (środa)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
28 grudnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Pocałunku
31 grudnia (poniedziałek)
Sylwester
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Świętowaliśmy Niepodległość
11 listopada to dzień czci i pamięci tych, którym zawdzięczamy własne
państwo, to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po
123 latach zaborów nasz kraj powrócił na mapę Europy i Świata. Stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania
wydarzeń z przeszłości i jeszcze większych refleksji dotyczących
minionego okresu...
Aby w szczególny sposób uczcić tą
wyjątkową rocznicę dnia 11 listopada
2018 roku Przewodniczący Rady Gminy
Postomino – Daniel Pakos wraz
z Wójtem Gminy Postomino – Januszem
Bojkowskim zwołali uroczystą sesję
Rady Gminy Postomino.
O godzinie 15:00 w sali
wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie zabrzmiał Hymn
Narodowy odśpiewany przez wszystkich
przybyłych na uroczystość. Następnie,
aby podkreślić charakter niedzielnego
spotkania na scenie zaprezentował się
Nowy Teatr im. Witkacego ze Słupska,
z prezentacją literacko muzyczną
zawierającą fragmenty spektaklu pt.:
„Pan Tadeusz”.

Wójt – Janusz Bojkowski chcąc
uhonorować w sposób szczególny
wszystkie osoby, które tworzyły historię
naszego lokalnego samorządu oraz
angażowały się w życie społeczne
Gminy Postomino wspólnie
z Przewodniczącym – Danielem
Pakosem wręczyli zaproszonym
gościom medale okolicznościowe
upamiętniające ten dzień.
Na zakończenie spotkania
wszyscy uczestnicy poczęstowali się
lampką szampana, wznosząc toast za
pomyślność Rzeczpospolitej, oraz
kawałkiem pysznego, biało –
czerwonego tortu.

Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
Szkoła Podstawowa
w Postominie 8 listopada 2018 roku
zorganizowała Gminny Festiwal
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
W tej wspaniałej imprezie
uświetniającej 100 - lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę wzięli
udział uczniowie klas I-III ze
wszystkich szkół naszej gminy.
Festiwal był też okazją do spotkania
pokoleń i do wesołej zabawy przy
piosenkach naszych dziadków. Dał też
dzieciom możliwość do
zamanifestowania patriotyzmu
i miłości do Ojczyzny. Jury w składzie :
Pani Aleksandra Kurek zastępca wójta
gminy Postomino, druh harcmistrz

Ryszard Sobczak i dyrektor CKIS pan
Marek Leśniewski wyłoniło laureatów
przeglądu. Wśród zespołów I miejsce
zdobył zespół FRAJDA ze Społecznej
Szkoły Podstawowej w Korlinie,
II miejsca zespół Drugaki ze Szkoły
Podstawowej w Postominie i zespół ze
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu
a III miejsce zespół Mini Złote Nutki ze
Szkoły Podstawowej ze Staniewic
oraz zespół Wesołe Nutki ze Szkoły
Podstawowej z Pieszcza.
Najlepsi soliści to: I miejsce
Wiktor Winiarski i Hanna Gostół,
II miejsce - Żaneta Sieradzka, Michał
Staszak i Laura Lisek, III miejsce Maria Łukasik, Marcin Andrik,

Michalina Wielińska, Wiktoria
Pasternak i Aleksandra Plytta.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
przepiękne statuetki ufundowane
przez dyrektora Centrum Kultury
i Sportu oraz nagrody rzeczowe,
których fundatorem był dyrektor
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego pan Bogdan Szlawski.
Organizatorzy zapewnili zespołom
i solistom okolicznościowe dyplomy.
Wszystkim uczestnikom, ich
wychowawcom oraz osobom
zaangażowanym w organizację
festiwalu serdecznie dziękujemy.
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Świętowaliśmy Niepodległość

„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”
Tradycją ZSS w Korlinie jest
organizacja działań, które mają na celu
integrację ze środowiskiem lokalnym.
Tym razem uczniowie klasy ósmej oraz
trzeciej gimnazjum wraz
z nauczycielami i rodzicami
przygotowali uroczystość z okazji
Święta Niepodległości. Widowisko
słowno – muzyczne pt.: „Ojczyzno ma,
tyle razy we krwi skąpana” zostało
zaprezentowane 10 listopada
o godz.17.00 w Kościele Parafialnym
pw. Najświętszej Maryi Panny w Łącku.
Po odśpiewaniu 4 zwrotek hymnu
państwowego rozpoczęła się żywa
lekcja historii. Składała się ona z dwóch
części: wprowadzenia w wydarzenia
historyczne oraz części poetycko –
patriotycznej. W niezwykłej scenerii
spowitej czerwienią i bielą, oświetlonej
świecami i lampionami, przybranej
brzozowymi krzyżami opasanymi biało

– czerwonymi wstęgami, na tle symboli
narodowych uczniowie prezentowali
pieśni i wiersze wybitnych polskich
poetów. W niezwykle poruszający
sposób młodzież przedstawiła losy
naszej Ojczyzny od czasów zaborów
po odzyskanie niepodległości w 1918
roku.
Zebrani goście: wice wójt Pani
Aleksandra Kurek, ksiądz Andrzej
Bagiński, prezes Stowarzyszenia
„Razem” w Korlinie Pan Paweł
Sadowski, wice prezes Stowarzyszenia
„Razem” w Korlinie Pani Maria LechS z a j n e r, n a u c z y c i e l e , s o ł t y s i
okolicznych wsi, rodzice oraz
społeczność lokalna,
z zainteresowaniem i w skupieniu
wysłuchali pełnej liryzmu i zadumy
prezentacji.
Na zakończenie dyrektor ZSS
w Korlinie Pani Grażyna Kozar

wygłosiła krótkie przemówienie. Ksiądz
Andrzej Bagiński przypomniał tak
znamienne słowa pierwszego
marszałka Polski Józefa Piłsudskiego:
„Naród, który nie szanuje
swej przeszłości nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma
prawa do przyszłości”.
Radna Pani Helena Żukowska
wręczyła symboliczne róże młodzieży
w podziękowaniu za przygotowanie
uroczystości.
Wieńczącym ten wieczór
wydarzeniem był przemarsz pod
figurkę Matki Boskiej ze 100-u
zapalonymi zniczami celem złożenia
ich w tym miejscu i tym samym oddania
hołdu wszystkim poległym w imię
naszej Ojczyzny.
Przed rozpoczęciem prezentacji
wolontariuszki ZSS w Korlinie zbierały
datki na pomoc finansową dla Rodziny

Czerwonobiała akademia
Dziewiątego listopada o godzinie
11 . 11 w S z k o l e P o d s t a w o w e j
w Pieszczu rozpoczął się uroczysty
apel z okazji 100-lecia niepodległości
naszego państwa. Solidarnie wraz
z tysiącami uczniów z innych szkół
odśpiewane zostały cztery zwrotki
hymnu państwowego. Uczniowie klas
VI, VII i VIII SP pod kierunkiem Pani
Małgorzaty Banasiak, Lubomiry
Łyczko i Agnieszki Dyrcz przygotowali
przedstawienie historyczne, które
przybliżyło okoliczności odzyskania
upragnionej wolności. Pieśni

patriotyczne: ,,Ojczyzno ma'', ,,Biały
krzyż'', ,,Rozkwitają pąki białych róż''
oraz ,, Rota'' uświetniły występ
młodzieży szkolnej. Na zakończenie
Pani Dyrektor Renata Mazur
–Wojciechowska podkreśliła ogromne
znaczenie wolności w życiu każdego
człowieka oraz niepodległego,
suwerennego ,własnego państwa.
Taka żywa lekcje historii o naszej
niepodległości zostanie na długo
w pamięci uczniów i ich sercach.
Lubomira Łyczko

Koncert piosenki żołnierskiej i patriotycznej

25 listopada w Sali Wiejskiej
w Staniewicach odbył się Koncert
piosenki żołnierskiej i patriotycznej
zorganizowany przez Szkołę
Podstawową, Samorząd Uczniowski,
8 Wielopoziomową Drużynę Harcerską
w Staniewicach oraz Postomińskie
Stowarzyszenie "Razem lepiej".
Wspaniały popis swoich
umiejętności dali uczniowie, zuchy
i harcerze staniewickiej podstawówki.
Było uroczyście i wzruszająco.
Wyjątkowym gościem wydarzenia był
Wojskowy Zespół Wokalny Wiarusy ze
Słupska, który zaprezentował
repertuar pieśni patriotycznych.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy
Gminy Postomino i zaproszeni goście
wspólne śpiewali żołnierskie przeboje.
Uroczystość ta była podsumowaniem
zadania publicznego w ramach
Inicjatywy Lokalnej „W hołdzie
Niepodległej" oraz Działania w ramach

programu „Godność, Wolność,
Niepodległość” Sfinansowano ze
środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.
W trakcie spotkania odbyło się
również podsumowanie akcji pn.
„Życzę Ci Polsko…, czyli 100 życzeń
dla Polski”. 176 życzeń wpłynęło.
Najwięcej ze Szkoły Podstawowej
w Postominie, bo aż 97. Również
licznie dopisały dzieci ze Staniewic, ze
Świetlicy Środowiskowej
w Staniewicach oraz indywidualni
uczestnicy. Bardzo dziękujemy
nauczycielkom – paniom: Ewelinie
Królikowskiej i Edycie Dubert,
Dagmarze Herman, które chętnie
wsparły tę akcję i pozwoliły swoim
uczniom na piękne słowa. Podczas
spotkania w Staniewicach odbyło się
losowanie nagród dla autorów
złożonych prac. Dzięki hojności

sponsorów SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY (prosili o anonimowość)
ufundowanych zostało zamiast trzech
nagród – aż 15, ponadto
stowarzyszenie również ufundowało
nagrodę – publikację „Tradycja na
talerzu, czyli smaki dzieciństwa” dla
opiekunów i darczyńców. Nagrody
zostały przekazane do szkół i do osób
wyróżnionych.
Organizatorzy gratulują
wszystkim uczestnikom i dziękują za
udział w akcji „Życzę Ci Polsko…”
Głęboko wierzymy, że te życzenia,
przekształcą się w marzenia”,
a marzenia się spełniają. Dalsze więc
działanie jest takie, że na drzewku
marzeń we Wszedzieniu zawisną te
właśnie życzenia-marzenia.
Dziękujemy wszystkim za godne
uczczenie Święta Niepodległości.

dotkniętej pożarem domu
w Naćmierzu.
Organizatorzy wydarzenia
serdecznie dziękują księdzu
Andrzejowi Bagińskiemu, Pani Marii
Lech – Szajner, Panu Pawłowi
Sadowskiemu, Panu Emilowi

Gawlikowskiemu, Panu Piotrowi
Kasińskiemu za pomoc
w przygotowaniu prezentacji.
Edyta Stachowska,
Barbara Ansel
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Świętowaliśmy Niepodległość

Kapsuła czasu i dąb niepodległości

W szkole czas odmierzany jest
w specyficzny sposób. W zwykłe dni
wpisują się wydarzenia niepowszednie.
Do takiego niecodziennego wydarzenia
d o s z ł o 1 5 . 11 . 2 0 1 8 r. w s z k o l e
w Jarosławcu.
Z okazji setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości stworzyliśmy Kapsułę
Czasu. Kapsuła jest swoistą

wiadomością wysyłaną w przyszłość.
Szklane słoje, pełniące funkcję kapsuły,
zostały zamurowane w specjalnie
przygotowanym miejscu. Posadziliśmy
również „Dąb Niepodległości”, który ma
być świadkiem kolejnych lat wolnej
Polski.
Dzień ten był niezwykły jeszcze
z innego powodu. My nauczyciele
i uczniowie staliśmy się świadkami

historycznego spotkania. Zaproszenie
aktualnej dyrektor szkoły, Elżbiety
Safaryn, przyjęli jej poprzednicy. I tak
swą obecnością zaszczycili nas
dyrektorzy: Mieczysław Śliwiński (dyr.
w latach 1962-1972), Henryk Piróg (dyr.
w latach 1972-1986), Waldemar
Modliszewski, Aleksandra Łosińska,
Bogdan Niewiński, Anna Fikier oraz
wicedyrektorzy: Danuta Modliszewska,

Patriotyczna akademia
W tygodniu poprzedzającym
11 listopada 2018 roku, korytarze
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu
wypełniły biało-czerwone
dekoracje, plakaty, zdjęcia i rysunki
konkursu „Moja Ojczyzna”.
W piątek, 9 listopada odbyła
się uroczysta akademia
upamiętniająca 100 – lecie
odzyskania przez Polskę
niepodległości. Przed godziną
jedenastą, dzieci z oddziału
przedszkolnego z pomocą
uczennic z klasy III gimnazjum,
udekorowały gromadzących się
w sali gimnastycznej uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły
kotylionami w brawach narodowych

Uroczystość rozpoczęło
wystąpienie dyrektora szkoły
Elżbiety Safaryn. O godzinie 11:11
zgromadzona szkolna społeczność
zaśpiewała hymn państwowy.
Montaż poetycko-muzyczny
przedstawiający drogę do wolności
przyciągnął uwagę widzów. Piękne,
doj rz ał e rec y tac j e wy k onal i
uczniowie klasy III gimnazjum pod
kierownictwem Radosława
Wąsiewskiego. Usłyszeliśmy teksty
Michała Kajki, Adama Mickiewicza,
Leopolda Staffa, Jana Ursyna
Mickiewicza, Marii Konopnickiej,
Marka Grechuty i Wisławy
Szymborskiej. Pieśni i piosenki
patriotyczne zaśpiewali uczniowie
poszczególnych klas pod

kierownictwem Aleksandry
Łosińskiej. Wiele emocji wzbudziło
wspólne wykonanie pieśni „Rota”
i „Dzień dobry, Biały Ptaku” oraz
„Jak długo na Wawelu”
w wykonaniu klas I-III. Po
uroczystości rozpoczął się Festiwal
Pieśni Patriotycznej i Piosenki
Żołnierskiej. Każda z klas
zaprezentowała utwór
przygotowany na lekcjach muzyki.
Uczestnicy festiwalu, zaopatrzeni
w przygotowane wcześniej
śpiewniki, pomagali wykonawcom
śpiewając razem refreny utworów.
Było dużo emocji, tremy na scenie
przed mikrofonem i ogromnej
satysfakcji z udziału w festiwalu.
Aleksandra Łosińska

Patriotyczna wycieczka
do Warszawy
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Staniewicach wzięli także udział
w wycieczce związanej tematycznie
z wydarzeniami historycznymi,
postaciami oraz polskimi osiągnięciami
z okresu II Rzeczypospolitej. Wycieczka
była uhonorowaniem pracy podjętej
przez uczniów, ich zaangażowania,
aktywności i pomysłowości. W czasie
wycieczki były prowadzone tzw. aktywne
lekcje, zajęcia z przewodnikiem
i konkursy wiedzy. Uczestnicy zwiedzili
Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Grób Nieznanego Żołnierza, Zamek

Królewski i Łazienki. Efektem końcowym
wyjazdu było opracowanie albumu pn.
Niepodległa. Zawiera on zdjęcia
z wycieczki, opowiadania, wspomnienia
i refleksje. Album stanowi część
składową Kroniki Szkoły Podstawowej
w Staniewicach i zachowany zostanie dla
następnych pokoleń.
Działania w ramach programu
„Godność, Wolność, Niepodległość”
Sfinansowano ze środków Ministra
Edukacji Narodowej w ramach Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2021.

Orkiestra w 100-lecie Niepodległości
11.11.2018 roku Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Postomina odegrała
Hymn Narodowy podczas odsłonięcia
pamiątkowego pomnika oraz
poprowadziła uroczysty korowód
z kościoła pod halę widowiskowosportową w Jezierzycach. Była to
wspaniała uroczystość, w której
mieliśmy przyjemność występować
i promować po raz kolejny naszą
Gminę.

Nasza orkiestra coraz częściej
jest zapraszana do współpracy
z innymi Gminami, Centrami Kultury
czy jednostkami OSP w celu nadania
uroczystego wydźwięku ich imprezom.
W samym 2018 roku występowaliśmy
na trzech wielkich imprezach podczas
obchodzenia 70 lat istnienia trzem
jednostkom OSP – Kowalewice,
Słowino oraz jednostce z Dobiesławia.
Przyjęliśmy również zaproszenie

z odległego o ponad 100 km
Choczewa, gdzie uświetniliśmy
Dożynki Gminne. W sierpniu
zagraliśmy na uroczystości kościelnej
w Polanowie.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że
możemy reprezentować naszą Gminę
coraz częściej i coraz dalej sięga
sława naszej orkiestry.

Aneta Wasylew i Agnieszka Rogulska.
Gościliśmy ponadto Panią Julię
Śliwińską, Janusza Bojkowskiego Wójta Gminy Postomino, Daniela
Pakosa - Przewodniczącego Rady
Gminy, Ks. Andrzeja Bagińskiego,
przedstawicieli Rady Rodziców Radosława Sowińskiego, Kamilę Koba
i Magdalenę Baltaziuk oraz Piotra
Żuchowskiego - Sołtysa Jarosławca.

Najstarszym gościem był Pan Henryk
Piróg, który swą pracę w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu rozpoczął
w 1952r. (6 lat po jej założeniu).
W historię 100 lat Niepodległej
Polski wpisują się pięknie 72 lata historii
naszej szkoły.

www.postomino.pl
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Inicjatywy Lokalne
Z dniem 30 listopada 2018 r. zakończyły się wszystkie prace związane z realizacją projektów
złożonych przez mieszkańców Gminy Postomino w ramach Inicjatywy Lokalnej.

„Utworzenie nowego miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji
dla mieszkańców Sołectwa Chudaczewo Ronino”

„Razem znaczy lepiej” w miejscowości Łężek

„Odnowienie kapliczki
w Masłowicach”

„Zatrzymaj się w Nosalinie”

„Stworzenie miejsca rekreacji w Nacmierzu”

„W hołdzie niepodległej” w miejscowości Staniewice

„Odnowienie placu zabaw wraz z nowymi elementami” w Pałowie

„Hortulus Dobrzyca – unikalne miejsce wypoczynku i edukacji przyrodniczej
dla dzieci i młodzieży” w miejscowości Pieńkowo
„Przebudowa przydrożnej kapliczki w miejscowości Pieńkówko”
Łącznie dofinansowanie z budżetu Gminy Postomino na realizację zadań
w ramach inicjatywy lokalnej wyniosło 48 310,26 zł.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za poświęcony wkład
na rzecz rozwoju naszych miejscowości.

Inicjatywa lokalna 2019
„Owocowa aleja miłości” w miejscowości Złakowo

Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem uchwały dot. realizacji zadań
w ramach inicjatywy lokalnej na 2019 rok.
Jeżeli macie Państwo nowe pomysły lub uwagi dotyczące zapisów uchwały,
wniosków oraz kryteriów oceniania, prosimy o ich złożenie do 21 grudnia 2018 r.
w Urzędzie Gminy w Postominie w pok. nr 16 do p. Małgorzaty Wojciechowskiej,
tel. 59 846 44 37, email: m.wojciechowska@postomino.pl
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10 lat istnienia Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie
Uroczystość 10-lecia Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie
miała miejsce 3 listopada 2018 r. Całość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu narodowego, po którym nastąpiło
powitanie gości przez panią dyrektor Grażynę Kozar.
Pani dyrektor dokonała także
podsumowania działalności szkoły,
podziękowała swoim nauczycielom
oraz pozostałym pracownikom szkoły.
Było bardzo wzruszająco. Po
przemówieniu głos zabrali zaproszeni
goście, którzy nie szczędzili pochwał
kierowanych do Pani dyrektor oraz
nauczycieli. Zakończeniem części

oficjalnej były podziękowania złożone
przez przedstawicieli Grona
Pedagogicznego ZSS w Korlinie na
ręce Pani dyrektor.
Kolejną część stanowiła krótka
prezentacja dorobku szkoły. Aż trudno
uwierzyć, że przez 10 lat udało się
zrealizować tak wiele ciekawych
inicjatyw. Następnie rozpoczęła się
część artystyczna, która stała się
prawdziwą ucztą duchową. Na
początku uczniowie ZSS w Korlinie
podziękowali swoim nauczycielom,
prezentując ich psychologiczne
portrety. Było bardzo zabawnie
posłuchać, jak kadra nauczycielska
jawi się w oczach młodych ludzi.
Następną atrakcją były prezentacje

wokalne naszych uczniów. Młodzież
w piękny i subtelny sposób wyrażała
swoje emocje oraz dokonywała
niezwykłych interpretacji. Wszyscy
słuchali z ogromną przyjemnością.
Tego wieczoru zaprezentowali się
także absolwenci naszej szkołyMałgorzata Kołodziejczyk w utworze
„Kiedyś byłam różą”, Szymon

Kołodziejczyk w numerze „Wonderwall”
oraz wokaliści zespołu Patrycja
Kamińska, Julia Walentynowicz,
Paulina Bryl, Dominika Wyciszkiewicz,
Kacper Lech-Szajner. Jesteśmy z Was
bardzo dumni!!!
Jednakże prawdziwym
zaskoczeniem dla wszystkich było
wystąpienie dorosłych, absolwentówaktorów( Małgorzaty Kołodziejczyk,
Olimpii Stachowskiej, Adriana
Garlacza), którzy swą grupę nazwali
„Arlekin-Reaktywacja”. Młodzi ludzie,
chcąc uczynić ów wieczór
niepowtarzalnym i wyjątkowym,
postanowili przygotować spektakl
teatralny. Spotykali się w soboty, by
stworzyć przedstawienie pt. „2077”.

chciałabym serdecznie podziękować
Pani dyrektor Grażynie Kozar.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za trud
i poświęcenie, jakie włożyła Pani
w rozwój naszej szkoły. Wiemy, że
kosztowało to mnóstwo pracy
i wyrzeczeń. Dziękujemy również za
przekazaną nam wiedzę. Jest Pani
człowiekiem pełnym pasji do nauczania
i pomocy drugiej osobie. Dziękujemy za
pozytywne nastawienie, którym
zarażała nas Pani każdego dnia. W XXI
wieku, pełnym biegu i ludzi ślepo

dążących do osiągnięcia celu, osoby
takie jak Pani stają się bezcenne. Jest
Pani wzorem do naśladowania dla
swoich uczniów i pracowników. Roger
Waters powiedział kiedyś, że „każda
świeczka rozświetla ten ciemny kąt”
i bez wątpienia w dzisiejszym świecie
jest Pani osobą, która nadaje blasku
szarej rzeczywistości.”
Ostatnim punktem tego wieczoru
było oglądanie szkoły oraz możliwość
wpisania się do księgi pamiątkowej.
Było naprawdę magicznie, tak jak

Jakież było zdumienie, gdy na scenie
p o j a w i ł o s i ę t r o j e s e n i o r ó w,
spotykających się po latach w Domu
Spokojnej Starości i wspominających
szkolne czasy. Śmiechu było co
niemiara. Na koniec artyści zaśpiewali
piosenkę „Za ostatni grosz” Budki
Suflera oraz- już zupełnie poważniepodziękowali Pani dyrektor. Oto treść
podziękowań, które złożyła Olimpia
Stachowska: „ W imieniu absolwentów
magiczna jest Nasza Szkoła.
Serdecznie dziękujemy
Wszystkim Pracownikom Urzędu
Gminy Postomino, którzy wspierają
nasze działania, wykazują się
zrozumieniem i otwierają na potrzeby
szkoły i naszych uczniów. Dziękujemy
Sympatykom szkoły, bez których nie
udałoby się nam pokonać wielu
trudności. Dzięki Państwa życzliwości
Zespół Szkół Społecznych w Korlinie
ma szansę na rozwój oraz
podejmowanie licznych wyzwań.
„To, co robimy jest tylko kroplą
w oceanie. Jednak gdyby tej kropli
zabrakło, ocean byłby o nią uboższy”.
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10 lat pracy, zaangażowania, wielu sukcesów…

Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie powstał w roku 2008 na bazie
zlikwidowanej publicznej szkoły
podstawowej. Szkoła jest kameralna,
obecnie uczęszcza do niej 100
uczniów.
Zespół prowadzi Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek,
Królewo „RAZEM” w Korlinie, które
pozyskuje dodatkowe fundusze
wspierające działalność szkoły
w zakresie doposażenia bazy

Budynek szkoły 2009

Budynek szkoły 2018

Boisko szkolne 2008

Boisko szkolne 2012

dydaktycznej, organizacji dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Szczególnie ważne w działalności
stowarzyszenia jest wyrównanie szans
dzieci z obszaru wiejskiego z dziećmi
z dużych miast. Dlatego szkoła stwarza
warunki rozwoju poprzez organizację
licznych wyjazdów kulturalnych
i sportowych dla młodzieży i rodziców.
Placówka, biorąc udział w projektach
finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego i innych

Gminny Konkurs Przyrodniczy 2017

Teatr w Gdyni - 2017

organizacji, pozyskuje środki na
wyposażanie sal dydaktycznych oraz
zajęcia pozalekcyjne.
Liczne projekty, które powstają
dzięki zaangażowaniu dyrekcji
i nauczycieli, umożliwiają młodym
ludziom poznawanie świata poprzez
kontakt z atrakcyjnymi kulturalnie,
historycznie i przyrodniczo miejscami.
Nasi uczniowie byli w Teatrze
Narodowym w Warszawie (w ramach
projektu „Jesień z wysoką kulturą”),
mieli szansę obcowania z pięknem
słowa i muzyki w Teatrze Muzycznym
w Gdyni, Operze Wrocławskiej, Operze
i Filharmonii Podlaskiej (w ramach
projektu „Spotkania kulturalne dzieci
i młodzieży ZSS w Korlinie”), Operze
Novej w Bydgoszczy(„Inicjatywy
Kulturalne Korlina i Okolic”),
uczestniczyli w Nocy Muzeów
w Krakowie („Korlino kulturą stoi”).
Dzięki tym inicjatywom wiedzą, czym
jest balet, opera, czy musical.
Szkoła umożliwia także
poznawanie własnej tradycji i kultury
poprzez organizowanie „żywych lekcji
historii”. Uczniowie mieli okazję uczyć
się o przeszłości ojczyzny w Muzeum
Powstania Warszawskiego, Muzeum

Teatr Arlekin -2015
Solidarności, czy Sejmie i Senacie.
Oferowanie młodzieży innych form
lekcji przynosi wymierne korzyści. Dla
wielu z nich kontakt z tymi miejscami
skutkuje wykorzystaniem zdobytej
wiedzy w konkursach. Teatr staje się
inspiracją do własnej twórczości.
Młodzi ludzie piszą wiersze, tworzą
prace plastyczne, redagują
scenariusze teatralne. Ich twórczość
zostaje niejednokrotnie dostrzeżona
i nagradzana w przeglądach
teatralnych, muzycznych,
historycznych, czy plastycznych.

Otwarcie placu rekreacyjnego - 2017

W szkole działają: grupa teatralna
„Arlekin” oraz zespół wokalny
„Metamorfoza”.
Teatr co roku odnosi liczne
sukcesy: „Arlekin” wygrywa PolskoNiemiecki Festiwal Artystyczny,
zdobywa także wyróżnienia
w Powiatowych i Wojewódzkich
Przeglądach Teatralnych Amatorskiego
Ruchu Artystycznego.
Zespół wokalny „Metamorfoza”
zajmuje czołowe miejsca
w przeglądach gminnych oraz
powiatowych. Grupa zdobyła tytuł
Laureata w Powiatowym Przeglądzie
Zespołów Estradowych
i reprezentowała szkołę oraz gminę
podczas Wojewódzkich Prezentacji
Amatorskiego Ruchu Artystycznego
w Szczecinie. Ponadto „Metamorfoza”
uświetnia liczne uroczystości lokalne
organizowane przez gminne
i powiatowe centra kultury, np. Laury
Starosty Sławieńskiego.
Ważnym elementem życia szkoły
są rodzice uczniów i sympatycy szkoły,
którzy w trudnych chwilach służą
ogromnym wsparciem, a udana
współpraca wpływa na całokształt
działalności naszej placówki.
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Morsowy sezon kąpielowy rozpoczęty!
Morsową kąpielą nr 397
Postomiński Klub Morsów "Wiking"
w niedzielę 18 listopada 2018 roku
zainaugurował w Jarosławcu sezon
kąpielowy 2018/2019. W integracyjnej
kąpieli udział wzięło 10 morsowych
klubów: Sopel Białogard, Darłowscy
Twardziele, Korzybskie Rekiny, Morsy
Koczała, Eskimos Mielno, Syrenka
Ustka, Drawsko Pomorskie,
Miedwianie Stargard, Moczymorda
Słupsk i gospodarze Wiking
Postomino.
Łącznie do wody weszło 146
osób, a temperatura wody i powietrza
wynosiła 5*C.
Tegoroczna kąpiel była wietrzna,
morze rozhuśtane, białe spienione z fal,
bałwany widoczne były aż po horyzont.
O godz. 10.00 rozpalono
integracyjne ognisko, przy którym
integrowały się przyjeżdżające kluby.
Uroczystość rozpoczęła morsowa
parada uliczkami Jarosławca, którą
poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Postomina, za nią kroczył

Neptun z Proserpiną i swym orszakiem.
Przy pomniku Jarosławieckiego
Rybaka oddano pokłon, zrobiono
wspólne zdjęcie, a następnie kolorowy
morsowy peleton z klubowymi flagami
podążył w kierunku plaży. Na miejscu
Kluby zostały powitane przez Dyrektora
Centrum Kultury i Sportu – Marka
Leśniewskiego.
Podczas morsowej biesiady
uczestnicy i zaproszeni goście posilali
się przygotowanymi potrawami oraz
koszykowym "coś niecoś" wikingowych
morsów i sponsorów.
Rozlosowano upominki wśród
uczestników, wręczono podziękowania
przybyłym klubom.
W sezonie morsowym 2018/2019
zaplanowanych jest 30 kąpieli na
różnych akwenach, wśród których są
też kąpiele wyjazdowe do
zaprzyjaźnionych klubów.
Podczas spotkania
integracyjnego morsów na ośrodku
„Przywodny” w Jarosławcu
Środkowopomorska Grupa Działania

wraz z Centrum Kultury i Sportu
w Postominie otworzyło Strefę
Aktywności Społecznej Gminy
Postomino, w trakcie której
przeprowadzono konkurencję
stawiania wieży z klocków i rzut bulami
jak najbliżej celu w których startowały
kluby morsowe walcząc o statuetki
Jarosławieckiego rybaka. Otwarcia
dokonali Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu Marek Leśniewski
i Przewodniczący Rady Gminy
Postomino Daniel Pakos

ź
ź
ź

ź
ź
ź
ź

L i s t a d a r c z y ń c ó w, k t ó r z y
wspomogli spotkanie integracyjne;
ź Hotel Szlak Bursztynowy –
Maksymilian Kwiatkowski
Jarosławiec;

„Działaj Lokalnie 2018”

W dwóch miejscowościach
naszej gminy zrealizowano projekty na
rzecz lokalnej społeczności pozyskując
łącznie 11 000 zł z programu „ Działaj
Lokalnie 2018”.
We Wszedzieniu plac zabaw
wzbogacił się o nowy bujak, grę

liczbową i stojak na rowery. Mieszkańcy
mieli możliwość wyjazdu do Ogrodów
Tematycznych Hortulus i Spectabilis
w D o b r z y c y, a t a k ż e z o s t a ł y
zorganizowane dwa spotkania
integracyjne, letni festyn oraz piknik
dyniowo- ziemniaczany. Na terenie wsi

ź
ź

Cukiernia Wytwórnia Lodów "Taja"
Jarosławiec Janina, Roman Tama;
Piekarnia Jakubowscy Wanda,
Tadeusz Jakubowscy Sławno;
Zakład Uboju i Przetwórstwa
Mięsnego Bobrowiczki Maria,
Grzegorz Sendeccy;
Hotel Król Plaza SPA – Sabina,
Ryszard Król Jarosławiec;
Sklep ABC Pieńkowo, Staniewice
Gabriela i Adam Pruske;
Sklep ABC Postomino Bogumiła,
Jacek Wituszyńscy;
Restauracja "Jackowo"
Jarosławiec Katarzyna,
Mieczysław Zawada;
Piotr Pakos Wilkowice
(potencjalny mors);
Sołtys Sołectwa Jarosławiec Piotr
Żuchowski;

przybyły też nowe zagospodarowane
tereny zielone, które obszadzono
roślinami jednorocznymi i wieloletnimi.
Wilkowice zyskały
zagospodarowanie terenów zielonych
przy nowo wyremontowanej drodze.
Powstały nowe ławki, na boisku
miejsce na ognisko, zagospodarowano

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Postomino;
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny
"Rafa" Igor Kwiatkowski;
Hurtownia "Rywal" Sławno Paweł
Łoziński;
Pracownia Sztuk Pięknych
"Gamma"w Postominie;
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie;
Ferma Drobiu Tyń;
Morsy i Morświnki, którzy
przygotowali koszykowe " coś
niecoś";

teren przy przydrożnym krzyżu,
mieszkańcy własna pracą stworzyli
ciekawe klomby, zakupiono stojaki na
rowery. Na terenie wsi pojawiły się
nasadzenia roślinności wieloletniej,
które wiosną dodadzą uroku
Wilkowicom.
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Trwają roboty przy budowie wielorodzinnego
budynku socjalnego w Pieńkowie

strona

Podwójne Złote Gody

Zakończono roboty przy budowie miejsc postojowych przy
cmentarzu w m. Staniewice oraz budowy odwodnienia terenu

Trwają roboty budowlane przy budowie zagospodarowania terenu w m. Pałówko

Janina i Leszek Długołęccy oraz
Mirosława i Władysław Liwińscy
obchodzili Złote Gody. Z tej okazji
zostali odznaczeni Medalami
Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. 16 listopada 2018 roku
podczas obrad Rady Gminy Postomino
zacnym jubilatom medale wręczył Wójt
Janusz Bojkowski w asyście
Przewodniczącego Rady Daniela
Pakosa.
Państwo Długołęccy pochodzą z
Polanowa, obecnie są mieszkańcami
Wilkowic. Wychowali trójkę dzieci.

Doczekali się ośmiu wnuków i czwórki
prawnuków.
Mirosława i Władysław Liwińscy
mieszkają w Pałówku, pochodzą
z Kieleckiego a poznali się w Pieszczu.
Również są rodzicami trójki dzieci.
Doczekali się trójki wnucząt i trójki
prawnucząt.
Jubilaci otrzymali piękne bukiety
kwiatów wraz z życzeniami dalszych
szczęśliwych lat wspólnego życia
w dobrym zdrowiu. Podczas
uroczystości nie zabrakło również
gromkiego „Sto lat…”.

Nowe schody

Walka ze smogiem
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

O d 1 2 l i s t o p a d a 2 0 1 8 r.
obowiązuje uchwała nr XXXV/540/18
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego,
wprowadzająca istotne ograniczenia i
zakazy dotyczące eksploatacji
instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Dotyczy ona m.in.
kotłów CO, kominków i pieców
używanych w domach
jednorodzinnych.

Uchwała wprowadza z dniem
1 maja 2019 r. zakaz stosowania
najgorszych jakościowo rodzajów
paliw stałych: paliw niesortowanych,
mułów i flotokoncentratów węglowych
(odpadów węglowych), węgla
brunatnego oraz paliw
niespełniających wymagań
jakościowych określonych
w załączniku do rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 27 września

Kościół w Pałowie
Dobiegają końca prace
remontowo-konserwacyjne kończące
ostatni etap remontu elewacji i dachu
kościoła w Pałowie.
Remont obejmuje wymianę
dachówki nad prezbiterium oraz remont
elewacji ściany wschodniej
(prezbiterium) i ściany wieży (wymiana
i uzupełnienie spoin, wymiana
i uzupełnienie kształtek cokołu,
wymiana dachówki na kształtki
ceramiczne zwieńczenia przypór,
konserwacja kamienia). Remont został
dofinansowany ze środków Gminy
Postomino, w ramach zadania
publicznego pt.: „Prace konserwatorskie
i roboty budowlane Kościoła filialnego
pw. NMP w Pałowie.”

2 0 1 8 r. w s p r a w i e w y m a g a ń
jakościowych dla paliw stałych.
Uchwała określa również
standardy, jakie muszą spełniać
instalacje, w których następuje
spalanie paliw m.in. spełniające
wymogi rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1189 (ekoprojekt/ecodesign –
wymogi od 01.01.2020 r.) lub zgodne
z 5 klasą normy PN-EN 303-5:2012.
Od 1 stycznia 2028 r. wszystkie
instalacje cieple, w których następuję
spalanie paliw (kotły CO, kominki
i piece używane w domach
jednorodzinnych) muszą spełniać
minimalny standard emisyjny zgodnie
zgodne z 5 klasą normy PN-EN 3035:2012.
Pełny tekst uchwały
opublikowany został 29 października
b r. w D z i e n n i k u U r z ę d o w y m
Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 4984. Jest
dostępnym pod adresem http://edziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/legalact
/2018/4984/

W okresie od lipca do
października br. wykonano remont
schodów zewnętrznych przy kościele
p a r a f i a l n y m p w. Ś w. F l o r i a n a
w Postominie.
Kościół w Postominie wraz
z otoczeniem i wystrojem wnętrz – jest
wpisany do rejestru zabytków
województwa zachodniopomorskiego
– stąd wszelkie prace wykonywane
wymagają pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Pierwotnie ułożone płytki pękały
w wyniku warunków atmosferycznych
oraz eksploatacji. Zdecydowano się na
obłożenie schodów z płyt granitowych.
Trwałość granitu zapewni długoletnie

ich użytkowanie. Powierzchnia stopni
jest „płomieniowana” tzn.
antypoślizgowa zapewniająca
bezpieczną komunikację wiernych do
świątyni.
Realizację zadania publicznego
pt.: „Prace konserwatorskie i roboty
budowlane przy kościele pw. Św.
Floriana w Postominie
przeprowadzono przy udziale dotacji
z Urzędu Gminy Postomino
w wysokości 70% całości zadania.
Dodatkowo przy remoncie
schodów wykonano renowację
i konserwację betonowej balustrady. To
zadanie wykonano ze środków
własnych mieszkańców.
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Jesień w świetlicy
Jesienne klimaty w świetlicy
środowiskowej w Korlinie

czyli wczuwały się w role swoich
„bohaterów”. A po zakończeniu
przygody z uczuciową plastyką
zaczęły się warsztaty kulinarne: Wiem,
co jem. Wspólna praca przy
szykowaniu sałatki jabłkowomarchwiowo-gruszkowo-bananowokiwiowej zakończyła się wspólną
konsumpcją i okrzykami zachwytu.
Dodatkowymi gośćmi w czasie zajęć
były Misiaki Parpusiaki, które też
załapały się na degustację sałatkową.
Jesienne zajęcia były piękne i bogate.
Teresa Rysztak

Złota jesień zagościła w naszej
świetlicy. Piękne dary jesieni: kasztany,
różnokolorowe liście, żołędzie,
szyszki, ich ciepłe barwy oraz zmiany
zachodzące w przyrodzie stanowią
inspirację do ciekawych prac
plastycznych. Dzieci wcześniej wraz
z opiekunkami wybrały się na jesienny
spacer, aby zebrać ciekawe jesienne
okazy przyrody. Gwar i zabawa
towarzyszyły wykonywaniu jesiennych
prac. Obserwując zmiany zachodzące
w przyrodzie uczestnicy Świetlicy

poznali charakterystyczne cechy
jesieni, a na podstawie opowiadań
dowiedziały się, jakie prace wykonuje
się jesienią w ogrodzie, jakie grzyby są
jadalne, a które trujące, a także
opowiadały, gdzie mieszkają nasi leśni
przyjaciele. Jesień zachwyca nas
swoją różnorodnością, a niezliczone
ciekawostki ze świata przyrody
nierzadko nas zadziwiają.
Mariola Bukowskie,
Elżbieta Rudzka

Zgodnie z kalendarzem,
programem i zainteresowaniami
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
„Razem lepiej” w Staniewicach
zorganizowały cykl zajęć, podczas
których wykazały się nie tylko
kreatywnością, ale i współpracą
w grupie.
Piękne prace gliniarskie w tonacji
kolorów jesieni podziwiały i otrzymały
dzieci po zajęciach plastycznych
z instruktorem gliniarstwa. Staną się
ozdobą dziecinnego biurka. Po
stworzeniu pięknych akwarelowych
prac jesiennych dzieci utworzyły
własne historie pod hasłem – Jestem
empatyczny, rozumiem co czujesz,

Warsztaty pizzy

Z wielką radością dzieci ze Świetlic
Środowiskowych z Korlina i Pieszcza 26
października br. uczestniczyły w warsztatach
kulinarnych w „Dworku Golikowo”. Warsztaty
poświęcone były pizzy. Dzieci samodzielnie
pod okiem doświadczonej kucharki

przygotowywały ciasto i dekorowały
składnikami według własnego uznania.
Oczywiście wszyscy przy wyrabianiu ciasta
świetnie się bawili. W przerwie, kiedy pizze się
piekły, dzieci nakryły do stołu i grały
w kalambury zorganizowane przez pracownice

Nietypowe poruszenie
W dniu 10 listopada 2018 roku
w sobotnie słoneczne południe odbyło
się wielki sprzątanie. W czynie
społecznym przy kościele parafialnym
w Łącku zebrało się około 70 osób, byli
to mieszkańcy: Królewa, Korlina, Łężka,
Wszedzienia, Nacmierza, Jezierzan
i Łącka. Co roku organizowana jest
akcja „sprzątanie liści wokół kościoła”.
Ale ten był fenomenalny pod względem
ilości osób. Nigdy nie było tylu parafian
przy sprzątaniu. Dziękujemy wszystkim
i zapraszamy do dalszych akcji – bo siła
i wiara jest w nas.
Maria Lech-Szajner

restauracji. Uwieńczeniem warsztatów była
konsumpcja własnoręcznie zrobionych
smakołyków.
Mariola Bukowska, Krystyna
Gąsiorowska i Elżbieta Rudzka
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Porządki na cmentarzu

Kącik
poetycki
magia grudniowej nocy
ziemia pokryta welonem
drzewa przyprószone szadzią
śnieżne gipiury okryły falochrony
oddech Neptuna grozi sztormami

moje wigilie

na saniach jadą Mikołaje
ciągną je na obłokach renifery
Gerda wciąż szuka swego Kaja

dziewczynka z braćmi rodzicami
siada w wieczór wigilijny
do świątecznego stołu
znalazła betlejemską gwiazdę

bezdomni i bezradni razem
czekają na znak z nieba
magicznej nocy grudniowej
z przyzwoleniem świętego Alberta

gospodyni uśmiechem łamie pachnący
sianem
opłatek dzieli się z rodziną
potrafi łączyć serca oczy ręce
niczego nam nie brakuje
magia świąt pojednania
zostawia ślad w pamięci
dla porównania
w innym czasowymiarze
Jadwiga Michalak

w chatach dostojnie i ciepło
lata gniewu przekreślono
łamanym opłatkiem miłości
ojca i syna bez słów
zburzono lody nieporozumień
ludzka chciwość obłuda pycha
stopniały na znak Dzieciątka
zrodzonego w lichej stajence
wypełnionej po brzegi miłością
Jadwiga Michalak

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

Serdeczne dziekuję dzieciom
z Pałowa i dla Oskara Urbańskiego
z Pałówka za zaangażowanie jak
i pomoc w sprzątaniu opuszczonych
grobów na cmentarzu komunalnym
w Pałowie.
Podziękowania składa
Marietta Kowal

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom
Kłośnika, Tynia, Pieńkówka oraz Wykrot za oddane na
mnie głosy w wyborach samorządowych 21 października
2018 roku. Dzięki zaufaniu jakim zostałam obdarzona
mam zaszczyt pełnić funkcję radnej VIII kadencji Rady
Gminy Postomino. Zrobię co w mojej mocy, aby nie
zawieść Państwa oczekiwań.
Małgorzata Dybiec

***

Pragniemy podziękować wszystkim ludziom
dobrego serca którzy darowali swój 1% podatku dla naszej
córki Wiktorii Rusek. Przekazane pieniądze spływają
z urzędów skarbowych i są już wykorzystywane na dalsze
leczenie i rehabilitację Wiktorii. Bardzo gorąco dziękują
rodzice za wsparcie i dobre słowo. Dziękujemy

***

„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i żal,okazali wele
życzliwości oraz tak licznie uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej śp. Janusza Rynkowskiego.
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom,
Uczniom, Współpracownikom, Znajomym za okazaną
pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty serdeczne ,,Bóg
zapłać"
składa mama z siostrami

***

Rada Sołecka Sołectwa Jarosławiec dziękuje
wszystkim darczyńcom z Jarosławca, którzy wsparli
finansowo „Spaleńców z Nacmierza”. Łącznie zebrano
i przekazano na pomoc dla pogorzelców 4 860,00 zł.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Naszego Kolegi

Janusza Rynkowskiego
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu straty brata składamy
Barbarze Babik i Beacie Bartnik
Pracownicy Szkoły Podstawowej
im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

Gabinet neurologopedyczny
I n f o r m u j e m y, ż e w g r u d n i u 2 0 1 8 r.
neurologopeda – Beata Bartnik przyjmuje w czwartki
w godz. 13-17 w Centrum Aktywności Społecznej
w Postominie (Postomino 85A).
Kontakt telefoniczny:
609-137-132.

Drodzy Mieszkańcy Postomina.
Bardzo serdecznie dziękuję za udział
w Wyborach Samorządowych, szczególne
podziękowania kieruję do Tych z Państwa którzy
oddali na mnie swój głos.
Obejmując stanowisko Radnego Gminy myślę
z optymizmem o czekających mnie wyzwaniach. Liczę
na to, że z Państwa wsparciem moja praca na rzecz
rozwoju naszej miejscowości i gminy będzie dla nas
wszystkich owocna i satysfakcjonującą.
Paweł Zdrzeniecki

***
Podziękowania
Panu Januszowi Bojkowskiemu
Wójtowi Gminy Postomino
Składam serdeczne podziękowania za
przychylne potraktowanie mojej prośby związanej
z organizacją dojazdu syna Wojciecha do Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławnie.
Dzięki temu mogę spokojnie zaplanować dzień
i opiekę nad dwójką dzieci w wieku szkolnym. Jest to
dla mnie duże ułatwienie w tej trudnej sytuacji, jaką
jest samotne wychowanie dzieci.
Zielonka Agnieszka

***

Uczestnicy zajęć świetlicowych z Rusinowa,
pięknie dziękują panu Wójtowi oraz ekipie montującej,
za postawienie dwóch lamp oświetleniowych przy
świetlicy wiejskiej w Rusinowie.Dzięki temu poprawi
się widoczność a co za tym idzie bezpieczeństwo
dzieciaków,a to jest dla nas najważniejsze.
M.B
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Świętujemy w PDW Królewo
100-lecie Odzyskania
Niepodległości przez Polskę

W 100- lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę
podopieczni Placówki Wsparcia
Dziennego w Królewie postanowili
podjąć się kilku działań, aby godnie
uczcić to wyjątkowe święto. Odbyła się
więc ciekawa lekcja historii, podczas
której poznawano wybitnych Polaków
i ich osiągnięcia. Przeprowadzono
zajęcia profilaktyczne, w ramach
których kształtowane były postawy
obywatelskie. Poznawano polskie

symbole narodowe, podczas
wykonywania prac plastycznych. Były
wiersze o tematyce patriotycznej,
a efekty pracy zostały umieszczone na
gazetce ściennej. Nasi uczestnicy
dowiedzieli się, że Święto Odzyskania
Niepodległości to najważniejsze
Polskie Święto Narodowe i że jest ono
symbolem miłości do ojczyzny, walki
o wolność i wiary w zwycięstwo.

Kolorowa świetlica

Od najwcześniejszych lat należy
rozwijać twórcze możliwości dziecka
za pomocą różnych form wychowania
estetycznego. Jedną z nich są zajęcia
artystyczne, które w Placówce
Wsparcia Dziennego w Królewie
cieszą się dużą popularnością.
Zajęcia te prowadzone są przez
specjalistów z ZDZ w Słupsku oraz
przez wychowawców świetlicy. Za
pośrednictwem twórczej ekspresji
plastycznej nasi wychowankowie

gromadzą doświadczenia zarówno
poznawcze, jak i twórcze. Podczas
pracy zawsze towarzyszą silne
przeżycia, które nie tylko wynikają
z samego działania, lecz także
z możliwości wyrażenia środkami
plastycznymi własnych myśli i uczuć.
Tym razem za pomocą różnych
technik plastycznych podopieczni
Placówki wykonywali świąteczne
kartki oraz zimowe bałwanki. Jak
zwykle było dużo uśmiechu i radości.

W Programie Aktywności Lokalnej
kuchenne rewolucje...

Dzieci czytanie!

O tym, że czytanie jest ważne
wiedzą wszyscy dorośli. Doceniając
wagę codziennego czytania książek
przez dzieci , książek, które
pobudzają wyobraźnię i inspiruje do
tworzenia własnych opowieści
Placówka Wsparcia Dziennego
w Postominie włączyła się czynnie
w codzienne „Dzieci czytanie”.
Przedsięwzięcie to jest kontynuacją

akcji Narodowe Czytanie, do której
zachęcał wszystkich Polaków
Prezydent RP Andrzej Duda.
Podopieczni Placówki każdego dnia
poznają przygody swoich ulubionych
bohaterów i doskonalą technikę
czytania. Początkowo czytanie
naszych wychowanków szło opornie
i z wielkim mozołem, ale każdego dnia
jest lepiej.

W listopadzie w ramach
Programu Aktywności Lokalnej
w Pałowie przeważały zajęcia
kulinarne. Warsztaty były prowadzone
przez panią Bożenę z Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku. Ciekawe przepisy podbiły
podniebienia uczestników projektu.
Największą popularnością cieszyły
się chipsy z obierek ziemniaków,
babeczki z plastrów szynki, ciasto
Rafaello bez pieczenia, kawowa beza
z czekoladowym kremem i malinami.

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

Nie zabrakło również zajęć
z rękodzieła na których ćwiczone były
filcowanie na sucho: broszki oraz
kwiaty na szydełku. Przez cały
miesiąc odbywały się warsztaty
kształtowania kompetencji
społecznych. Stałym elementem
zajęć były ćwiczenia relaksacyjne,
rozciągające oraz wsparcie
koleżeńskie w ramach grupy
samopomocowej. Do dyspozycji
uczestników był również psycholog
oraz pracownik socjalny.

Zapraszamy chętnych z terenu
gminy Postomino do uczestnictwa
w projekcie, dla osób z innych
miejscowości planowany jest
transport.
Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/ZróbmyTo-Razem-GOPS-Postomino
Wojciech Stępnik
animator społeczności lokalnej

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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Powiatowe zmagania tenisistów stołowych
Szkoła Podstawowa w Pieszczu
była gospodarzem rozegranych w dniu
8 listopada 2018 r. Drużynowych
Mistrzostw Powiatu w Tenisie
Stołowym. Do rywalizacji w turnieju
przystąpiły drużyny dziewcząt
i chłopców z rocznika 2003-2005.
W wyniku rozegranych meczy
systemem ,,każdy z każdym”
wyłoniona została klasyfikacja
końcowa turnieju, która przedstawia
się następująco:

Dziewczęta:
ź I miejsce Szkoła Podstawowa
w Pieszczu (w składzie: Nikola
Dziwisz i Amanda Zielonka)
ź II miejsce Szkoła Podstawowa
w Malechowie
ź III miejsce Szkoła Podstawowa
w Lejkowie
ź IV miejsce Szkoła Podstawowa nr
3 w Sławnie
Chłopcy:
ź I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3
w Sławnie (w składzie: Wiktor
Kwiatkowski i Paweł Laskowski)

II miejsce Szkoła Podstawowa
w Lejkowie
ź III miejsce Szkoła Podstawowa
w Niemicy
ź IV miejsce Szkoła Podstawowa
w Malechowie
ź

Zwycięskie zespoły dziewcząt
i chłopców będą reprezentować
powiat sławieński w zawodach
regionalnych a stawką tych rozgrywek
będzie prawo gry w finale
wojewódzkim Igrzysk Młodzieży
Szkolnej.

III Turniej ku pamięci
Pawła Wojciechowskiego

W sobotę 17 listopada br.
w Szkole Podstawowej w Pieszczu
zorganizowano III Turniej Piłki
Siatkowej poświęcony pamięci Pawła
Wojciechowskiego, wieloletniego
reprezentanta klubu UKS „Czarni”
Pieszcz. Na turniej zaproszono drużyny
„Laguna” Ustka w której Paweł grał po
wyprowadzce z Pieszcz oraz przyjaciół
ze Sławno, drużynę - Team Sławno.
Podczas otwarcia Turnieju Artur Strus
prezes klubu z Pieszcza oraz wieloletni
przyjaciel kilkoma zdaniami wspomniał
zmarłego kolegę. Na turnieju obecna
była również licznie zgromadzona
rodzina Pawła.
W pierwszym meczu gospodarze
z Pieszcza podejmowali kolegów
z Ustki. Mecz był bardzo zacięty jednak
więcej spokoju zachowali zawodnicy
UKS Czarni Pieszcz przez co zwyciężyli

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 30.11.2018 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

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.

pewnie 2:0. W drugim meczu Pieszcz
podejmował Sławno, pierwszą i drugą
partię pewnie wygrali gospodarze,
przez co po raz pierwszy w 3-letniej
historii zwyciężyli Turniej im. Pawła.
W ostatnim meczu drużyna ze Sławna
podejmowała Lagunę Ustka. W tym
meczu po tie-breaku zwyciężyli
zawodnicy z Ustki.
Wyniki III Turnieju Piłki Siatkowej
poświęconego pamięci Pawła
Wojciechowskiego - 17.11.2018r.
1. UKS Czarni Pieszcz
2. Laguna Ustka
3. Team Sławno
Po zakończeniu turnieju
zawodników zaproszono na wspaniały
poczęstunek przygotowany przez
rodzinę Pawła, Panią Grażynę Pietrzyk
oraz Uczniowski Klub Sportowy
„Czarni” Pieszcz.
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Harmonogram wywozu odpadów
Grudzień 2018
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

odpady
zmieszane
pojemniki

10

17

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

11

18

12

19

13

20

14

21

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

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

Pamiętajmy o właściwej
segregacji odpadów
Co roku dokonywana jest analiza rzetelności segregacji odpadów odbieranych z terenu
gminy. Niestety zauważamy, że zbyt mała ilość odpadów segregowanych nadaje się do
powtórnego wykorzystania, co świadczy o niewłaściwej segregacji odpadów
w gospodarstwach domowych i innych podmiotach, czyli u źródła.
T y m s a m y m ,
przypominamy o obowiązku
prawidłowej segregacji
odpadów, w szczególności tym
którzy zadeklarowali chęć
selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Od jakości segregacji
odpadów zależy wysokość
opłat, a ich niewłaściwa
zbiórka
i
złe
zagospodarowanie może
doprowadzić do zwiększenia kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi i w konsekwencji do
podniesienia stawek opłat.

W indywidualnych sytuacjach, gdy
niewłaściwe segregowanie odpadów będzie się
powtarzało, (choć złożono deklarację o segregacji
odpadów) w drodze decyzji administracyjnej
będzie naliczania wyższa opłata za odbiór
odpadów komunalnych.

Piłka nożna znana wszystkim
W okresie od sierpnia do października 2018 roku na terenie
Gminy Postomino był realizowany projekt przez Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej „AKTYWNI” Postomino pt. „Piłka nożna znana
wszystkim”. Projekt był skierowany do drużyny „JANTAR” ŁąckoKorlino , którzy rozgrywają swoje mecze w „B” klasie. W ramach
projektu zakupiono torby sportowe, odbyl się kurs pierwszej pomocy
i zakupiono wyposażenie torby medycznej. Projekt był realizowany ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach programu „SPOŁECZNIK”.

XVI Rajd Niepodległości
W dniach 9-10 listopada 2018 r.
w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowcu odbyła się szesnasta
edycja Rajdu Niepodległości Hufca
ZHP Sławno. Z uwagi na wyjątkowość
obchodzonych w 2018 roku jubileuszy 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz setnej rocznicy
utworzenia Związku Harcerstwa
Polskiego – patronat honorowy nad
wydarzeniem objęli hm. Eliza Gilewska
– komendant Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP
w Szczecinie, Pan Radosław
Nowakowski – wójt Gminy Malechowo
oraz Pani Barbara Chylewska –
dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowcu.
Rajd współorganizowany przez
7. Gromadę Zuchową „Kosmiczna
Gromada” i 27. Wielopoziomową
Drużynę Harcerską im. Jerzego
Kukuczki z Ostrowca, rozpoczęto
apelem i okolicznościowym
wystąpieniem Wójta Gminy
Malechowo, który przywitał liczne
grono przybyłych gości –
przedstawicieli władz samorządowych
i oświatowych, członków stowarzyszeń
i środowisk kombatanckich, przyjaciół
harcerstwa, rodziców oraz
mieszkańców Ostrowca, a także
zuchów, harcerzy, wędrowników
i instruktorów sławieńskiego hufca.
Dziękując wszystkim za obecność na
tej niezwykłej i radosnej uroczystości
patriotycznej, Pan Radosław
Nowakowski zwrócił się do
społeczności harcerskiej Związku
Drużyn ZHP Gminy Malechowo
i wyraził swoje uznanie za ogromny
wysiłek, jaki wkładany jest

w kształtowanie młodego pokolenia
i budowanie wspólnoty w oparciu
o najwyższe wartości. Z okazji
jubileuszu ZHP pamiątkowymi
statuetkami i dyplomami uhonorowano:
pwd. Annę Augustyniak-Sikorę, hm.
Michała Bieleckiego, pwd. Małgorzatę
Cichecką, pwd. Sylwię Hutman, pwd.
Mariusza Hutmana, pwd. Grażynę
Jarosz, phm. Marka Jarosza, pwd. Julię
Lisiecką, pwd. Dorotę Manijak, dh.
Małgorzatę Mierzejewską, dh. Lidię
Seweryn oraz pwd. Żanetę Strzelecką.
Następnie druhna komendant hm.

Barbara Sobczak i jej zastępca - hm.
Ryszard Sobczak podsumowali
hufcową propozycję programową pn.
„Odznaka Stulecia”. Jubileuszowy
projekt zrealizowało blisko stu zuchów,
harcerzy i instruktorów z: 6.
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Dzieci Neptuna” ze Sławna, 7.
Gromady Zuchowej „Kosmiczna
Gromada” z Ostrowca, 12. Leśnej
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Drzewianie” ze Sławna, 27.
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca oraz

II Instruktorskiego Kręgu Seniora
„Wiarusy” ze Sławna. „Odznaką
Stulecia” wyróżniono także gospodarzy
tegorocznego rajdu – Panią Barbarę
Chylewską, Pana Radosława
Nowakowskiego oraz dyrektorów
placówek oświatowych gminy
Malechowo. W dalszej części
uroczystości wystąpili uczniowie
G i m n a z j u m i m . m j r. R y s z a r d a
Markiewicza w Malechowie oraz zuchy
i harcerze z Ostrowca. Zaprezentowali
oni spektakl teatralny w oprawie
muzycznej przygotowanej przez Pana

Jarosława Górnego z Zespołu Szkół im.
Kopernika. Po wzruszającym
przedstawieniu, uczestnicy rajdu udali
się na świeczkowisko, na którym druh
Ryszard Sobczak wygłosił gawędę
o udziale ówczesnych środowisk
harcerskich w dążeniu do odzyskania
przez Polskę suwerenności. Ostatnim
punktem piątkowego programu była
nocna gra terenowa. Przemierzając
osiemnastokilometrową trasę,
rajdowicze wykonywali różnorodne
zadania tematycznie powiązane
z historią kraju i dziejami polskiego
harcerstwa. 10 listopada gromady
i drużyny udały się do kościoła pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego na
mszę świętą odprawioną w intencji
poległych o wolność Polski. Po mszy,
na cmentarzu komunalnym odczytano
Apel Poległych i uczczono pamięć
twórców państwa polskiego, zapalając
biało-czerwone znicze. XVI Rajd
Niepodległości Hufca ZHP Sławno
podsumowano apelem, na którym
komendant rajdu phm. Marek Jarosz
wręczając uczestniczącym jednostkom
pamiątkowe dyplomy oraz rajdowe
upominki, podziękował za ich radosny
patriotyzm, którym emanowali przez na
wszystkich przedsięwzięciach
organizowanych z okazji obu jubileuszy
stulecia. Projekt „XVI Rajd
Niepodległości Hufca ZHP Sławno”
sfinansowany został ze środków
Hufcowego Funduszu Grantowego
Chorągwi zachodniopomorskiej ZHP.
hm. Jacek Błaszczyk

