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Szczęśliwego Nowego Roku

Niech Nowy Rok obfituje w pozytywne relacje i emocje,
obdaruje wszystkich zdrowiem i miłością,
a przede wszystkim przyniesie zadowolenie
i satysfakcję z podjętych działań i wyzwań.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Dzień Babci
Dzień Dziadka
21 i 22 stycznia

Dziadku miły, dobrotliwy,
bądź wesoły i szczęśliwy,
niech Ci wszystko dobrze służy,
żyj spokojnie i bez burzy.

Już po raz kolejny gmina
Postomino gra wspólnie z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Szczegółowy program przedstawiamy
na stronie 11. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej zabawy oraz do wzięcia

udziału w dwudziestym siódmym
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

Babciu nasza ukochana, nie bądź nigdy zatroskana,
Niechaj wdzięcznych wnucząt koło, zawsze widzi Cię wesołą!
Niechaj w zdrowiu długie lata dni Twe płyną w pomyślności,
Niech Twe chwile radość splata pośród wnucząt swych miłości!
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na I Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 20 listopada br.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. W
sprawie
wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy
Postomino – stwierdza się wybór
Pana Daniela Pakosa na
Przewodniczącego Rady Gminy.
2. W
sprawie
wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Postomino – stwierdza się
wybór Pani Danuty Rąpalskiej na
Wiceprzewodniczącą Rady Gminy.
Na II Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 29 listopada br.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy
Postomino – stwierdza się wybór
radnego Jana Chabowskiego na
Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
2. W sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji –
stwierdza się wybór radnego
Mariusza Franczaka na
Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
3. W sprawie powołania stałych
komisji Rady Gminy Postomino –
powołano Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu, którego
Przewodniczącym jest Łukasz
Zięba oraz Komisję Spraw
Społecznych, którego
Przewodniczącym jest Paweł
Zdrzeniecki.
4. W s p r a w i e u s t a l e n i a
wynagrodzenia Wójta Gminy
Postomino.
5. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok –
zmniejszono wydatki bieżące
o kwotę 30 000 zł i wydatki
majątkowe o kwotę 30 000 zł. Po
dokonanych zmianach budżet
gminy na 2018 rok wyniesie
dochody ogółem 52 314 620,10 zł,

wydatki ogółem 80 428 373,10 zł.
6.

W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino - dostosowano zapisy
WPF do dokonanych zmian
w budżecie gminy.

Na III Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 28 grudnia br.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Postomino na 2019
rok.
2. W sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Postomino na 2019 rok.
3. W sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu oraz
Komisji Spraw Społecznych Rady
Gminy Postomino na 2019 rok.
4. Zmieniająca uchwałę Nr V/28/15
w sprawie wyboru metody
ustalania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty – ustala się
stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w wysokości 10,00 zł miesięcznie
od jednej osoby zamieszkującej
dana nieruchomość oraz
w wysokości 20,00 zł miesięcznie
od osoby zamieszkującej dana
nieruchomość, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.
5. Z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę N r
XXXIX/390/17 Rady Gminy
Postomino z dnia 29 grudnia 2017
r. w sprawie ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej
wysokości z nieruchomości, na
których znajdują się domki
letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez
część roku - ustala się stawkę
opłaty za pojemnik na odpady
komunalne zbierane i odbierane

Kolejne miliony

14 grudnia 2018 roku w Urzędzie
Gminy Postomino Wójt - Janusz
Bojkowski przy kontrasygnacie
Skarbnika - Doroty Bałukonis podpisał
umowę z Wicemarszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego
– Tomaszem Sobierajem na realizację
projektu pn.: „Stworzenie atrakcyjnych
warunków do życia rodziny poprzez

zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego w miejscowości
Pieńkowo”. Całkowita wartość projektu
to 4 590 604,86 zł zaś uzyskane
dofinansowanie w ramach działania
9.3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego wynosi
3 902 014,08 zł.

§
w sposób selektywny, w wysokości
17,00 zł za pojemnik o pojemności
140 l
6. Z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę N r
XXXIX/391/17 Rady Gminy
Postomino z dnia 29 grudnia
2017 r. w sprawie ustalenia
zryczałtowanej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki
letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez
część roku - ustala się
ryczałtowana stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, w wysokości:
250,00 zł, jeżeli odpady są
zbierane i odbierane w sposób
selektywny oraz 500,00 zł, jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
7. Z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę N r
XXXIX/392/17 Rady Gminy
Postomino z dnia 29 grudnia 2017
r. w sprawie wyboru metody
ustalenia
opłaty
za

gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty na
terenie gminy Postomino - ustala
się stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 14,00 zł
za 1 m ³.
8. W s p r a w i e r e g u l a m i n u
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Postomino.
9. W sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień dla Gminy Postomino
na 2019 rok.
10. W s p r a w i e p r z y j ę c i a
„Sprawozdania z realizacji w roku
2017 Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla
Gminy Postomino na lata 20142021”.
11. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2018 rok budżet gminy na 2018 rok wyniesie
dochody ogółem 51 649 108,10 zł,
wydatki ogółem 79 762 861,10 zł.
12. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino - dostosowano zapisy
WPF do dokonanych zmian
w budżecie gminy.
13. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino.
14. W sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Postomino na rok 2019 –
budżet gminy na 2019 rok wyniesie
dochody budżetu 58 756 342 zł,
wydatki budżetu 67 113 264 zł,
planowany deficyt budżetu
8 356 922 zł, przychody budżetu
17 572 466 zł, rozchody budżetu
9 215 544 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”)
informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
16. W s p r a w i e p o d w y ż s z e n i a
kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego – zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 20192023.
17. W sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 20192023.
18. W sprawie ustanowienia programu
osłonowego Gminy Postomino
„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2014-2020.
19. W sprawie ustalenia wysokości
diet przysługujących radnym
Gminy Postomino.

15. Z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę N r
XXXIII/331/17 w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Postomino,
szczegółowości projektu budżetu
oraz rodzajów materiałów

Zebranie Zarządu

Dnia 19 grudnia 2018 roku
odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Postominie.
Członkowie OSP i zaproszeni goście
spotkali się w Nacmierzu, by
podsumować rok 2018. Uczynili to
podczas tradycyjnego spotkania
opłatkowego.
Prezes ZOSP RP, a zarazem
Wójt - Janusz Bojkowski, przywitał
przybyłych gości, druhów strażaków,

a także przedstawił porządek obrad.
Podsumowując rok 2018,
stwierdzono iż był on bardzo owocny
dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
W roku tym pozyskano dodatkowe
środki finansowe, które umożliwiły
doposażenie jednostek OSP
w dodatkowy sprzęt. Ochotnicze
Straże Pożarne brały udział w 840
zdarzeniach, w tym w 93 pożarach.

Spotkanie zostało poprzedzone
szkoleniem w zakresie kierowania
działaniami ratowniczymi.
Z ogromną satysfakcją
i zadowoleniem kończymy rok 2018.
Mocno trzymamy kciuki, aby rok 2019
był jeszcze lepszy. Jednocześnie
zapraszamy i zachęcamy młodzież,
która ukończyła 18 rok życia, aby
wstąpiła do Ochotniczych Straży
Pożarnych.
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Kalendarium

Azbest - nabór
Wójt Gminy Postomino ogłasza
nabór wniosków o sfinansowanie
usługi usunięcia odpadów
zawierających azbest z terenu gminy
Postomino na rok 2019.
Właściciele budynków mogą
składać wnioski o sfinansowanie
usuwania wyrobów zawierających
azbest. Obejmuje ono koszty
kwalifikowane tj. demontaż, transport
i utylizację lub transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest
zdemontowanych we wcześniejszych
latach i składowanych dotychczas na
posesji.
Nabór wniosków będzie trwał od
dnia 2 stycznia do 18 stycznia 2019 r.
UWAGA! Wnioski złożone po
ww. terminie, pozostawione zostaną
bez rozpatrzenia. Wnioski należy

składać w siedzibie Urzędu Gminy, na
formularzu, który można otrzymać
w Biurze Obsługi Interesanta lub
pobrać ze strony internetowej
www.postomino.pl
Do wniosku należy dołączyć:
1. Z g o d a w s z y s t k i c h
współwłaścicieli nieruchomości na
wykonanie prac polegających na
demontażu, transporcie i utylizacji
wyrobów zawierających azbest
(w przypadku, gdy występuje więcej
niż jeden właściciel);
2. Kserokopia dokumentacji
zgłoszenia prac rozbiórkowych do
Wydziału Architektury, Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Sławnie
(w przypadku prac związanych
z demontażem pokrycia dachowego,

zawierającego azbest);
3. Informacja o uzyskanej
pomocy de minimis - w sytuacji, gdy
dotacja stanowić będzie pomoc de
minimis (dot. osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą, w tym rolniczą).
Warunkiem ubiegania się
o sfinansowanie usługi jest złożenie
Wójtowi Gminy Postomino corocznej
Informacji o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystania,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest do dnia 31
stycznia 2019.
Odbioru, transportu
i przekazania do utylizacji dokona
firma wybrana przez Wójta Gminy
Postomino w trybie zapytania
ofertowego bądź przetargu.
Wszelkie informacje
i wyjaśnienia związane z usuwaniem
azbestu z terenu Gminy Postomino
można uzyskać pod nr tel. 59 846-4447 oraz w pokoju 12.

Wyroby zawierające azbest
Zbliża się kolejny termin
składania przez osoby fizyczne
aktualizacji informacji o posiadaniu
wyrobów zawierających azbest (do 31
stycznia 2019 r.). Informacje te należy
składać na formularzu dostępnym na
stronie internetowej Gminy Postomino
lub w siedzibie Urzędu Gminy
Postomino (Biuro Obsługi
Interesanta).
Zgodnie z art. 162 ust. 4, 5
ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska
( D z . U . z 2 0 1 8 r. , p o z . 7 9 9 )
obowiązkiem osób fizycznych
niebędących przedsiębiorcami tj.
właścicieli, użytkowników
wieczystych, zarządców
nieruchomości - jest składanie

Wójtowi corocznych informacji
o wyrobach zawierających azbest
i miejscu ich wykorzystania.
Informacja powinna być
sporządzona w oparciu o przepisy
Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie
wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r.
Nr 8, poz. 31).
Informację należy sporządzić
w dwóch egzemplarzach:
ź jeden egzemplarz przedkłada się
w formie pisemnej do Urzędu

Gminy,
drugi egzemplarz przechowuje się
przez okres jednego roku, do
czasu sporządzenia następnej
informacji.
Informacja podlega corocznej
aktualizacji w terminie do dnia 31
stycznia każdego roku.

W związku z powyższym
zwracamy się ze szczególną prośbą
do mieszkańców, którzy posiadają na
swoich posesjach wyroby zawierające
azbest, aby niezwłocznie złożyli
w Urzędzie Gminy Postomino
stosowną informację.

Formularz oraz projekt uchwały
dostępny jest na stronie Urzędu
Gminy w Postominie

www.postomino.pl, w BIP w zakładce
„organizacje pozarządowe”

ź

Zadania publiczne
Rozpoczynamy konsultacje
projektu uchwały określającej tryb
i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej.
Wójt Gminy Postomino
zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego,
wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania uwag
do załączonego projektu uchwały
w sprawie określenia trybu

szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej.
Uwagi proszę przesyłać na
formularzu zgłaszania opinii do dnia
18 stycznia 2019 roku w jednej
z poniższych wersji:
ź faksem pod numer: 59 810 85 84
ź mailem pod adres:
m.wojciechowska@postomino.pl
ź w Punkcie Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy w Postominie.
O zgłoszeniu decyduje data
wpływu do Urzędu Gminy
w Postominie.

Projekt „Wszedzień dawniej
i dziś” zgłoszony przez p. Marię
polega na wydaniu fotoksiążki
zawierającej wspomnienia
mieszkańców Wszędzina, o tym jak
kiedyś wyglądało życie tej niewielkiej
wsi, jak zmieniało się na przestrzeni
lat. Stare fotografie, które zostaną
udostępnione przez mieszkańców
nabiorą nowego znaczenia dla
młodszych pokoleń i będą obrazowały
życie lokalnej społeczności przed
dziesięcioleciami. Ponadto w ramach
projektu, na terenie wsi powstaną
tablice informacyjne o obiektach,
które kiedyś tutaj istniały, takich jak

styczeń

2019
Gdy w styczniu mrozy i śniegi,
będą stodoły po brzegi,
gdy styczeń mrozów nie daje,
prowadzi nieurodzaje.
Gdy w styczniu woda huczy,
to na wiosnę mróz dokuczy.
Styczeń rok stary z nowym styka,
czasem zimnem do kości przenika,
czasem w błocie utyka.
1 stycznia (wtorek)
Nowy Rok,
Światowy Dzień Pokoju,
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (niedziela)
Trzech Króli
(Objawienie Pańskie),
Dzień Filatelisty
8 stycznia (wtorek)
Dzień Sprzątania Biurka
9 stycznia (środa)
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia (piątek)
Dzień Wegetarian
17 stycznia (czwartek)
Dzień Dialogu z Judaizmem
(obchodzony przez Kościół Katolicki)
21 stycznia (poniedziałek)
Dzień Babci
22 stycznia (wtorek)
Dzień Dziadka
24 stycznia (czwartek)
Światowy Dzień
Środków Masowego Przekazu
25 stycznia (piątek)
Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia (sobota)
Światowy Dzień Transplantacji,
Światowy Dzień Celnictwa
27 stycznia (niedziela)
Dzień Pamięci
Ofiar Reżimu Hitlerowskiego,
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu,
Dzień Dialogu z Islamem
28 stycznia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji
przeciwko Wojnie Nuklearnej

„

Projekt „Wszedzień dawniej i dziś”
W dniu 28 listopada Pani Maria
Lech - Szajner oraz Aleksandra Kurek
uczestniczyły w uroczystej gali
inaugurującej realizację projektów
dofinansowanych w ramach konkursu
„Moje miejsce na Ziemi” Fundacji
Orlen- Dar Serca.
Gala miała miejsce
w Warszawie. Podczas uroczystości
wszyscy grantobiorcy, a było ich
niemal 300 otrzymali dyplomy
gratulacyjne. Dyplomy zostały
wręczone przez Prezesa Zarządu
PKN Orlen Daniela Obajtka oraz
Prezes Zarządu Fundacji Panią
Katarzynę Różycką.
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Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

„

Wisława Szymborska
kuźnia czym dom dróżnika. Dla
wszystkich mieszkańców będą
wydane magnesy okolicznościowe
przedstawiające wieś.

Realizacja projektu rozpoczyna
się w grudniu tego roku i potrwa do
czerwca 2019 roku.
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BUDŻET GMINY POSTOMINO NA 2019 ROK
Szanowni Państwo,
28 grudnia 2018 roku na III sesji Rada
Gminy Postomino przyjęła budżet na 2019
rok.
To kolejny rok rekordowego budżetu.
W 2019 roku zaplanowaliśmy dochody na
poziomie ponad 58 mln zł, a wydatki na
poziomie 67 mln zł.
Czyniliśmy przygotowania i starania
o pozyskanie środków unijnych (ponad 15
mln zł), które pozwoliły nam na realizację
kolejnych projektów. Dzięki temu udało nam
się w tegorocznym budżecie zwiększyć

środki m.in. na odnowienie przestrzeni
publicznej, infrastrukturę wodociągową
i kanalizacyjną, sport, oświatę, pomoc
społeczną.
Nowością tegorocznego budżetu jest
Budżet Obywatelski, który wraz
z kontynuacją inicjatyw lokalnych znacznie
podniósł zaangażowanie Państwa
w tworzenie nowej jakości życia w gminie.
Przed nami miesiące ważnych zmian
w p r z e s t r z e n i g m i n y, n a k t ó r e
przeznaczyliśmy blisko 27 mln zł (ponad 40%
planowanych wydatków budżetu) z czego

Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy?

4 911 605 zł

Lwia część pieniędzy pochodzących z dotacji unijnych 14 204 795 zł przeznaczona jest na
realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. 1 114 648 zł to dotacje na realizację projektów:
wsparcie rodziny w wychowaniu i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

6 599 335 zł

Pieniądze z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności
oświatowej w gminie: przede wszystkim szkół podstawowych i gimnazjów.

2 208 706 zł

dochody z mienia komunalnego

Większość dochodów z mienia komunalnego pochodzi: ze sprzedaży, opłat na trwały
zarząd, użytkowanie, służebność, opłat z najmu i dzierżawy oraz wpłat z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności.

615 513 zł

dochody jednostek budżetowych

8 816 716 zł

dotacje

Pieniądze z budżetu państwa przeznacza się na dofinansowanie działalności opieki
społecznej i wychowania przedszkolnego: 8 288 831 zł. Kwota 480 491 zł to środki
przeznaczone na realizację przedsięwzięcia związanego z budową mieszkań socjalnych.

Na co wydamy nasze pieniądze w 2019 roku?
kanalizacja i wodociągi

7 568 694 zł

7 532 844 zł - tyle kosztować będzie budowa nowych kanalizacji i sieci
wodociągowych oraz ich utrzymanie, 11 450 zł - tyle zamierzamy przekazać spółce
wodnej jako wkład własny do realizacji zadania melioracji rowów.

To dochody między innymi z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach,
rozliczenia podatku VAT oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

67 113 264
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 651 000 zł

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17 712 572 zł

Tyle kosztować będzie bieżące utrzymanie, remonty,
modernizacje i rozbudowa placówek oświatowych, dotacja dla
szkoły niepublicznej, pomoc materialna oraz wypoczynek zimowy
i letni dla uczniów, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,
inwestycje.
pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina

11 166 813 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, pomoc i wspieranie rodziny,
przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka zdrowotna.
gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 635 274 zł

Powyższe wydatki przeznaczone są na zapewnienie mieszkańcom dostępu do
usług komunalnych, sprzątanie i oświetlenie ulic i dróg gminnych, utrzymanie
zieleni, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Wydatki te obejmują także koszty
związane z rewitalizacją terenów gminy.

1 041 107 zł

Zaplanowane w budżecie gminy
wydatki pokryją koszty
działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej i Straży Gminnej oraz
wsparcie Policji.

Tyle w budżecie gminy zaplanowano wydatków na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami oraz remonty i nowe inwestycje w budownictwo społeczne.
oświata i wychowanie

1 680 903 zł

Z pieniędzy tych finansowana jest działalność Centrum
Kultury i Sportu oraz Biblioteka Publiczna, udzielane też jest
wsparcie na utrzymanie zabytków i działalność kulturalną
organizowaną przez stowarzyszenia.

Tyle gmina planuje wydać na bieżące utrzymanie,
remonty, modernizację i budowę dróg.
gospodarka mieszkaniowa

zł

tyle wynoszą ogółem wydatki
Gminy Postomino w 2019 roku

3 881 123 zł

drogi

zł

15 319 443 zł

dotacje z budżetu Unii Europejskiej

Do budżetu gminy wpływa także część podatku PIT płacona przez mieszkańców
gminy Postomino: 4 811 605 zł. Do budżetu trafia także część podatku dochodowego
płaconego przez firmy: 100 000 zł.
subwencja

58 756 342

20 285 024 zł

Największym źródłem dochodów budżetu gminy są podatki: od nieruchomości, rolny,
leśny i od środków transportowych, a też opłaty: skarbowa, targowa, miejscowa,
planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, opłata za wyżywienie w przedszkolach.
podatek dochodowy

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

tyle wynoszą łączne dochody
Gminy Postomino w 2019 roku

Największe źródła dochodów
podatki i opłaty lokalne

blisko 11 mln będą stanowić środki unijne.
Poniżej przedstawiamy na co
planujemy wydać pieniądze z budżetu
gminy.
Dziękuję Państwu za zaangażowanie
w prace nad tegorocznym budżetem. W ten
sposób mogłem lepiej przyjrzeć się
problemom oraz potrzebom poszczególnych
sołectw.

5 316 601 zł

sport i turystyka
Tyle kosztować będzie utrzymanie istniejących obiektów
sportowych i rekreacyjnych, modernizacja i budowa
nowych, organizacja wydarzeń sportowych, wsparcie
dla stowarzyszeń sportowych.
pozostałe wydatki
W kwocie tej mieszczą się między
innymi wydatki na:
- obsługę długu,
- plany zagospodarowania
przestrzennego,
- utrzymanie cmentarzy,

11 459 177 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy,
- funkcjonowanie Rady Gminy i sołectw,
- realizację zadań zleconych,
- wpłatę do budżetu państwa
tzw. „janosikowe”,
- rezerwy na nieprzewidziane wydatki.
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Planowane gminne inwestycje

26 958 968

zł

Tyle planujemy wydać w 2019 roku na projekty inwestycyjne.
Oznacza to, że prawie co druga złotówka wydana zostanie na inwestycje gminne.

Nowością w roku 2019 jest BUDŻET OBYWATELSKI
Realizacja Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
została zatwierdzona przez Radę Gminy Postomino uchwałą
Nr XLVI/455/18 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego jako części
budżetu Gminy Postomino na rok 2019 oraz wymagań, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
W terminie do 5 października 2018 r. wpłynęło 14
projektów, w tym na zadania społeczne 8 na zadania
infrastrukturalne 6. W wyniku prac Komisji oraz głosów
mieszkańców Gminy Postomino ostatecznie do realizacji
zakwalifikowało się 7 projektów społecznych i 4
infrastrukturalne.

235 000

35 000 zł

zł

Tyle wyniosą nasze wydatki na zadania społeczne
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Ze środków tych sfinansowane zostaną zadania:

Taka kwota przeznaczana jest na Budżet Obywatelski

200 000 zł
Tyle wyniosą nasze wydatki na zadania infrastrukturalne
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Ze środków tych sfinansowane zostaną zadania:
Przebudowa alejek na cmentarzu w Postominie,
Rewitalizacja centrum wsi Wilkowice poprzez modernizację
terenu dookoła boiska sportowego,
ź Zagospodarowanie rekreacyjne obszaru północnego gminy
Postomio - Grupa II,
ź Klasa na Świeżym Powietrzu
ź
ź

Kurs ratownictwa przedmedycznego,
Festyn Parafialny w Pałówku,
Festyn z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Pałówko,
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i wyjazd integracyjny
do ogrodów Hortulus Dobrzyca oraz profilaktyka zdrowotna,
ź Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne – Święto
Rodziny z udziałem pierwszych osadników Górska,
Marszewa i Złakowa,
ź Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Chudaczewa, Ronina,
Masłowic, Bylicy, Karsina i Królewa,
ź Organizacja festynów okolicznościowych
w miejscowościach: Dzierżęcin, Kanin, Wszedzień i Korlino

ź
ź
ź
ź

Wydatki związane z różnymi aspektami życia społecznego
Na inicjatywy lokalne przeznaczamy

Na gospodarkę odpadami przeznaczamy

50 000 zł
ź

Planowany termin naboru wniosków na inicjatywy lokalne to
wiosna 2019 roku
Na organizacje pozarządowe przeznaczamy

1 527 436 zł
ź
ź
ź
ź
ź
ź

1 007 436 zł - oświata i wychowanie (ZSS Korlino),
60 000 zł - ochotnicze straże pożarne,
10 000 zł - Gminna Spółka Wodna
50 000 zł - działania na rzecz kultury,
200 000 zł - ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
200 000 zł - wspieranie i upowszechnianie sportu
Na drogi przeznaczamy

797 072 zł
486 500 zł - roczne wydatki na remonty dróg,
104 000 zł - zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg,
wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym
ź 50 000 zł - konserwacja rowów i przepustów,
ź 116 672 zł - zatrudnienie pracowników
do pracy przy drogach
i konserwacji rowów
i przepustów
oraz wycince krzewów,
ź 39 900 zł - sieć szerokopasmowa.
ź
ź

Na oświetlenie przeznaczamy

1 916 489 zł
1 446 489 zł – odbieranie i unieszkodliwianie
odpadów od mieszkańców, właścicieli
nieruchomości wykorzystywanych przez część
roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
i hotelarskie oraz z terenu gminy,
ź 70 000 zł – utrzymanie i monitoring nieczynnych
składowisk odpadów i PSZOK-u
ź 400 000 zł – roczny koszt
oczyszczania gminy

856 700 zł
450 000 zł – roczny koszt konserwacji 1 262 szt. punktów
świetlnych
ź 406 700 zł – roczny koszt oświetlenia ulic i dróg gminnych

ź

ź

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania punktu
świetlnego wynosi 679 zł.
Na oświatę przeznaczamy

17 712 572 zł
12 071 398 zł – bieżące utrzymanie szkół i realizacja zadań
oświatowych
ź 5 641 174 zł – inwestycje w obiekty oświatowe
ź

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania odpadów z 1 gospodarstwa
domowego wynosi 365,73 zł.
Czy wiesz, że roczny koszt odbierania i unieszkodliwiania
odpadów z 1 nieruchomości wykorzystywanej przez część roku
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i hotelarskie wynosi
731,34 zł.
Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania m3 odpadów z terenu gminy
wynosi 139,79 zł.

!

!

2+7=
3*9=

SZKOŁA
Utrzymanie ucznia szkoły podstawowej – 1 158 zł/m-c
Utrzymanie dziecka w przedszkolu – 715 zł/m-c
Utrzymanie gimnazjalisty – 700 zł/m-c
Czy wiesz, że gmina finansuje dodatkowe zadania
oświatowe 318 080 zł, w tym:
ź język niemiecki – 70 280 zł/rok
ź doradztwo zawodowe – 16 000 zł/rok
ź etyka – 8 000 zł/rok
ź nauka pływania – 57 550 zł/rok
ź stypendia naukowe – 20 000 zł/rok
ź organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla
uczniów – 140 000 zł/rok
ź stypendia socjalne – 6 250 zł/rok

!

Na pomoc społeczną i politykę społeczną przeznaczamy

11 166 813 zł
Na zieleń i cmentarze przeznaczamy

ź

251 964

zł

162 102 zł – roczne utrzymanie 9 cmentarzy gminnych,
200 000 zł – roczny koszt utrzymania zieleni: koszenie
trawy, nasadzenia, pielęgnacja
ź 31 800 zł – zakup kwiatów i krzewów,

ź

ź
ź

ź
ź
ź
ź

!

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania 1 m2 zieleni na
terenie gminy wynosi 1,20 zł.
Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania jednego
cmentarza wynosi 18 011 zł.

!

!

669 357 zł - wspieranie rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu i wychowaniu,
701 539 zł - wspieranie osób pozostających bez pracy
wykluczonych społecznie w aktywnym
poszukiwaniu pracy,
30 000 zł - profilaktyka zdrowotna,
50 000 zł, - inicjatywy lokalne,
1 780 921 zł - dziania w ramach pomocy
społecznej
7 934 996 zł - świadczenia społeczne

Średnie stypendium naukowe – 206 zł
Średnie stypendium socjalne – 121 zł
Największe inwestycje oświatowe:
Termomodernizacja budynków oświatowych - 756 174 zł
Budowa stołówki, przedszkola i żłobka w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu – 4 500 000 zł
ź Modernizacja sal gimnastycznych w szkołach
- 335 000 zł.
ź
ź

!

Czy wiesz, że uprawniona
rodzina średnio otrzymuje
świadczenie w wysokości
463 zł/m-c.
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XVIII Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy
"Powitanie Zimy 2018"

W pierwszą sobotę grudnia
w Jarosławcu odbyła się kolejna XVIII
edycja Ogólnopolskiego Biegu
Mikołajkowego. Mimo, że pogoda tuż
przed rozpoczęciem biegów „oblodziła"
t r a s y, s ł u ż b y p o r a d z i ł y s o b i e
z problemem, a biegacze zaszczycili
swoją obecnością. Łącznie we
wszystkich biegach na linii startu
stanęło 590 „aktywnych". Bieg cieszy
się coraz większym zainteresowaniem.
Zapisy z powodu osiągnięcia limitu
zostały zamknięte na 2 tygodnie przed
biegiem i mimo oblodzonych dróg 90%
zawodników dotarło do Jarosławca.
Wszystkie biegi rozpoczynały
i kończyły się tuż obok pomnika
„Jarosławieckiego Rybaka" przy latarni

morskiej. Biuro zawodów jak co roku
znajdowało się na sali sportowej
w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
W stołówce w Ośrodku
Wypoczynkowym „BARKA" biegacze
mogli skosztować przepysznej,
pachnącej grochówki. W rolę Mikołajów
wcieliły się Panie: Renata Zarzycka,
Daniela Igras, Jadwiga Krakowska oraz
Alicja Kukowska, które wręczały
medale oraz czekolady wszystkim
uczestnikom. W rolę starterów
poszczególnych biegów wcielili się:
Janusz Bojkowski - Wójt Gminy
Postomino, Jan Huruk - polski
olimpijczyk, Barbara Madejczyk polska oszczepniczka, Dominika Gil przedstawiciel Parku Wodnego „JAN"
w Darłówku, Piotr Grzeszczak - Prezes
Zarządu Laminopol, Piotr Żuchowski sołtys sołectwa Jarosławiec, Elżbieta
Safaryn - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu, Daniel Pakos Przewodniczący Rady Gminy

600 m chłopców – rocznik 2008
i młodsi:
1. FLOREK IGOR - LKS
PRZECHLEWO
2. BUZY IGOR - SP 3 SŁAWNO
3. GAŁEK MATEUSZ - LKS FENIKS
SŁUPSK
4. ROMANOWSKI JAKUB - ZSP
SMOŁDZINO
5. ŁUSZCZYŃSKI WIKTOR - SP
WŁYNKÓWKO
6. CICHY JAKUB - POSTOMINO

Postomino, Roman Tama - właściciel
piekarni „TAJA" w Naćmierzu, Dariusz
Draczyński - specjalista ds. Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Zachodniopomorskiego,
Łukasz Zięba - Radny Gminy
Postomino.

Zimowe święto biegania
o godzinie 11.00 rozpoczęły biegi
młodzieżowe. Trasy biegów na
dystansach: 600m, 800m, 1000m,
1200m wytyczone były na „Osiedlu
Południe" za latarnią morską. Łącznie
biegi te zgromadziły 313 uczestników
ze szkół z całego Pomorza. Dystanse
poszczególnych biegów dostosowane
były do grup wiekowych zawodników.
Rozegrano łącznie 8 biegów na 4
dystansach.
Zwyciężyli:
600 m dziewcząt – rocznik 2008
i młodsze:
1. POBUDKIEWICZ ZUZANNA GMINA WICKO
2. WIECHOWSKA ZUZANNA KOSZALIN
3. GONDEK MAJA - MKS ŚWIĘC
SŁAWNO
4. SMAGOŃ KAROLINA - ZSP
SMOŁDZINO
5. DRIWA WERONIKA - SP ROKITY
6. CZARNIAK OLGA - KORLINO

800 m dziewcząt - rocznik 20062007:
1. CZEPIEL MILENA - AML SŁUPSK
2. KOWAL VICTORIA - PIESZCZ
3. KRASOWSKA NIKOLA - LKS
PRZECHLEWO
4. DZIURLA KORNELIA - LKS
JANTAR USTKA
5. NAPIÓRKOWSKA OLIWIA - LKS
PRZECHLEWO
6. KALINOWSKA MILENA - LKS
PRZECHLEWO
800 m chłopców – rocznik 20062007:
1. NURKOWSKI ALEKSANDER - LKS
JANTAR USTKA
2. WILCZEWSKI JAKUB - MKS
ŚWIĘC SŁAWNO
3. BOROWIAK OLIWIER - LKS
PRZECHLEWO
4. ZIELIŃSKI TYMOTEUSZ -ZSP
SMOŁDZINO
5. KRAWCZUK BŁAŻEJ - LKS

PRZECHLEWO
6. KUREK MICHAŁ - POSTOMINO
1.000 m dziewcząt 2004-2005
1. KSIĄŻEK DARIA - AML SŁUPSK
2. KOZINA PATRYCJA - LKS JANTAR
USTKA
3. STODOŁA ANNA - LKS JANTAR
USTKA
4. STROIKE MARIA - LKS
PRZECHLEWO
5. WĄSICKA WIKTORIA - AML
SŁUPSK
6. STENKA MONIKA - ROKITY
1.000 m chłopców – rocznik 20042005:
1. SROKA GRACJAN - MKS ŚWIĘC
SŁAWNO
2. GOSTOMCZYK JAN - MKS ŚWIĘC
SŁAWNO
3. BIKOWSKI ŁUKASZ - LKS
JANTAR USTKA
4. STROJNOWSKI BARTOSZ GMINA WICKO
5. KUREK KACPER - KORLINO
6. BORSUK ANDRZEJ - LKS
PRZECHLEWO
1.200 m dziewcząt - rocznik 2003:
1. CISZEK WIKTORIA - BCM
DARŁOWO
2. ZIELONKA AMANDA - PIESZCZ
3. PONA MILENA - ZSP SMOŁDZINO
4. KOŹLIŃSKA ZUZANNA - SP
JAROSŁAWIEC
5. GRACZYK WIKTORIA - ZSP
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Kolegium Sędziowskiego Lekkiej
Atletyki: Artur Struś, Marek
Domżałowicz, Krzysztof Ugorski,
Łukasz Strzała i Mariusz Wilawer oraz
wysokiej klasy sędziowie z Białogardu.
Trasę biegu przygotowali pracownicy
CKiS i GPK w Postominie,
a zabezpieczali funkcjonariusze
Straży Gminnej z Postomina wraz ze
strażakami PSP w Sławnie i OSP
z terenu gminy Postomino. Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji
w Sławnie oraz funkcjonariusze
Placówki Straży Granicznej
w Darłowie zadbali o newralgiczne
skrzyżowania w Jarosławcu. Całość
zabezpieczenia koordynował
Komendant Straży Gminnej
w Postominie Jarosław Kwiatek.
Obsługę medyczną sprawowali
SMOŁDZINO
6. GODAU WIKTORIA - ZSP
SMOŁDZINO
1.200 m chłopców - rocznik 2003
1. PICZAK DAMIAN - GMS UTO
USTKA
2. NOWAK OSKAR - LKS JANTAR
USTKA
3. SZCZĘCH SZYMON - SP
JAROSŁAWIEC
4. PAKOS SZYMON - PIESZCZ
5. KORDYL MATEUSZ POSTOMINO
6. KASIŃSKI JAKUB - KORLINO
Wszyscy uczestnicy biegów
młodzieżowych przy zapisach
otrzymali mikołajową czapkę, napój
izotoniczny, baton energetyczny, bon
na grochówkę, a na mecie na każdego
czekał okolicznościowy medal oraz
tabliczka czekolady. Zwycięzcy
biegów podczas ceremonii otrzymali
Puchary Wójta Gminy Postomino, za
miejsca I-VI nagrody rzeczowe
i wejściówki do Parku Wodnego „Jan"
w Darłówku.
O godzinie 12.20 na linii startu
stanęli miłośnicy Nordic Walking.
W X Mikołajkowych 2 Milach Morskich
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Nordic Walking „Powitanie Zimy 2018"
na dystansie 3.704 m udział wzięło 49
zawodników w tym 19 kobiet i 30
mężczyzn. Pierwszy na mecie zjawił
się Piotr Brzozowski z klubu „Aktywni
Postomino", na drugim miejscu
finiszował jego kolega Robert Jaworski
reprezentujący Klub Bryza Postomino.
Najlepszą trójkę uzupełnił Leonard
Naczk z Lęborka. Wśród kobiet
zwyciężyła Wiktoria Naczk
reprezentująca klub braci Petk
z Lęborka, następne pozycje zajęły:
Rudnik Janina i Tur Irena.
Wszyscy zawodnicy startujący
w zawodach Nordic Walking oprócz
pakietów sponsorskich otrzymali
również mikołajowe czapki, koszulki,
pamiątkowe kubki oraz
okolicznościowe medale. Podczas
dekoracji pierwsze trójki w klasyfikacji
kobiet i mężczyzn otrzymały Puchary
Wójta Gminy Postomino oraz nagrody
rzeczowe.
Punktualnie o godzinie 13.00 Jan
Huruk, polski olimpijczyk, który
również był uczestnikiem biegu
głównego strzałem z pistoletu
startowego rozpoczął rywalizację na
dystansie 10 km. Na linii startu stanęło
228 zawodników w tym 74 kobiety

SPONSORZY I PARTNERZY
XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO
BIEGU MIKOŁAJKOWEGO
„POWITANIE ZIMY 2018"
ź
ź

ź
ź
ź

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

i 154 mężczyzn. Wśród kobiet
najlepsza okazała się EWELINA
PA P R O C K A z O b l i w i c p r z e d
KATARZYNĄ POBŁOCKĄ z Lęborka.
Trzecia na metę dobiegła
MAGDALENA WITKIEWICZ
z Białogardu.
W kategorii mężczyzn zwyciężył
ADAM GŁOGOWSKI wyprzedzając
TA D E U S Z A Z B L E W S K I E G O
z Lęborka oraz trzeciego PATRYKA
BŁASZCZYKA z Ustki. Najlepszą
zawodniczką powiatu Sławieńskiego
zostały Kamila Łagutko z Darłowa oraz
Katarzyna Żylis ze Sławna, natomiast
z gminy Postomino Justyna Macias
z Jezierzan. Wśród mężczyzn
w powiecie sławieńskim jak i w gminie
Postomino najlepszy okazał się
Tomasz Szopiński zawodnik Klubu
Biegacza Bryza Postomino.
Najwcześniej urodzoną zawodniczką
była Lucyna Bogacka, a najwcześniej
urodzonym zawodnikiem Wiktor
Parwanicki.
Pierwszych trzech zawodników
w kategorii open kobiet i mężczyzn
otrzymało puchary Wójta Gminy
Postomino oraz nagrody finansowe,
ponadto zajmujący miejsca IV-X
otrzymali wartościowe nagrody
rzeczowe.
Obsługę sędziowską zawodów
zapewnili sędziowie Postomińskiego

ratownicy z grupy „BusMed". Pracę
w sekretariacie sprawnie
przeprowadzili pracownicy Urzędu
Gminy Postomino i Centrum Kultury
i Sportu w Postominie, natomiast
z mikrofonem nie rozstawał się znany
w całej Polsce speaker Roman Toboła.
Imprezę udało się przeprowadzić
dzięki ogromnemu wysiłkowi
włożonemu przez pracowników
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Postominie, którzy
„obficie" posypali trasę solą oraz
piaskiem przez co zapewne
uratowaliśmy wiele „kostek".
Nieoceniony jest też wkład
i pomoc Elżbiety Safaryn – Dyrektora
oraz pracowników Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu, w tym pań
sprzątaczek oraz konserwatorów,
którzy od początku do końca byli
w gotowości do jakiejkolwiek pomocy.
Tego dnia pomagało nam również
wielu wolontariuszy. Wszystkim Wam
serdecznie dziękujemy. Bez Was
impreza ta nie mogłaby się odbyć.
Adrian Pawłowski

ź
ź

ź

ź

ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
Ciastkarnia, Wytwórnia Lodów
„TAJA" - Roman Tama Jarosławiec
Decathlon Słupsk
Głos Koszaliński
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp z o. o.
w Postominie
Gospodarstwo Agroturystyczne
u MARZENY - Rusinowo
Gospodarstwo Rolne - Joanna
i Zenon Lech - Wszędzień
Jackowo Jarosławiec –
Katarzyna, Mieczysław Zawada
KRÓL PLAZA SPA & WELLNESS
- Jarosławiec
LAMINOPOL Sp. z o. o. - Słupsk
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Sławno i Nadleśnictwo Ustka
Lokalna Grupa Działania w
Darłowie
Ministerstwo Sportu i Turystyki
w Warszawie
OSHEE Kraków
Ośrodek KolonijnoWypoczynkowy „RAFA" - Sylwia
i Igor Kwiatkowscy - Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny
„BARKA" - Ewelina i Stefan
Kwiatkowscy - Jarosławiec
Ośrodek WczasowoRehabilitacyjny „ARKA" - Stefan
Kwiatkowski - Jarosławiec
Park Wodny JAN w Darłówku
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Specjalistycznego „OLSZEWSKI
I SYNOWIE" - Włodzimierz
Olszewski – Sławno
Radny Rady Gminy Postomino –
Łukasz Zięba
Redakcja Dziennik Bałtycki
Redakcja Obserwator Lokalny
Sklep Sportowy „PUMA" Krystyna Grabowska - Sławno
Sołtys Sołectwa Jarosławiec Piotr Żuchowski
Strauss Cafe Poland Sp. z o. o.
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
TVP3 Szczecin
UKS Czarni Pieszcz
Urząd Gminy Postomino
Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
Zakład Uboju i Przetwórstwa
Mięsnego SENDECKI - Maria,
Grzegorz Sendeccy - Bobrowiczki
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Wyjazd harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Pieszczu
Uczniowie klas: VI, VII i VIII SP
oraz harcerze z 3. Wielopoziomowej
Drużyny „Promyki” odwiedzili 27
listopada Rodzinny Dom Opieki
w Jarosławcu „Leśny Dworek” oraz 29
listopada Dom Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza” w Słupsku. Nasi
uczniowie pod kierunkiem Pani
Lubomiry Łyczko, Pani Małgorzaty
Banasiak i Pani Agnieszki Dyrcz
przygotowali występ z okazji 100-lecia
niepodległości państwa polskiego.
Przedstawienie to wraz z wierszami
i piosenkami o tematyce
niepodległościowej zostało
wystawione przed pensjonariuszami
Domów Seniora. Nie kryli oni
wzruszenia i radości z przypomnianych
im fragmentów historii -im bardziej

Dziewczęta z Pieszcza
w finale mistrzostw

Drużyna dziewcząt w składzie
Nikola Dziwisz i Amanda Zielonka
reprezentujące Szkołę Podstawową
w Pieszczu zajęły I miejsce
w Regionalnym Turnieju Tenisa
Stołowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Zawody zostały rozegrane 28 listopada
w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Koszalinie i uczestniczyły w nich
zespoły wyłonione w eliminacjach
powiatowych. W kategorii dziewcząt
o awans do finałów wojewódzkich
walczyło pięć drużyn: SP nr 9
w Koszalinie, SP Barwice, SP Pieszcz,
SP Dobrzyca, SP nr 1 w Połczynie

Zdroju. Turniej rozgrywany był tzw.
systemem rosyjskim, czyli do dwóch
przegranych meczy.
Nikola i Amanda w pierwszym
spotkaniu pokonały 3 : 0 drużynę
z Barwic i w meczu o I miejsce
rywalizowały z dziewczętami
z Dobrzycy. Mecz zakończył się
zwycięstwem dziewcząt z Pieszcza
3 : 1. W meczu o II miejsce zespół
z Dobrzycy pokonał dziewczęta
z Barwic 3 : 0. Na czwartym miejscu
turniej zakończyły zawodniczki
z Połczyna Zdroju a na piątej pozycji
uplasował się zespół z Koszalina.

bliższych. Po rozmowach
z pensjonariuszami my dostrzegliśmy,
że najważniejszy był jednak fakt, że
pamiętamy o Nich . Jesteśmy dumni
z naszej młodzieży, ze ma świadomość
pielęgnowania tradycji i uroczystości
państwowych, ale przede wszystkim,
że ma szacunek i empatię do osób
starszych, schorowanych, czasem
samotnych. Dzięki przychylności Pani
Dyrektor Renaty Mazur
Wojciechowskiej mogliśmy te dwa dni
spędzić na spotkaniu niezwykłych
ludzi, tych którzy potrzebowali naszej
obecności i poczucia, że są dla nas
ważni.
M.Banasiak

Piernikowe Mikołaje

Tradycją stało się wypiekanie
świątecznych pierniczków przez
uczniów klasy drugiej ze Szkoły
Podstawowej w Postominie. W tym
roku zrobiliśmy te warsztaty
w Mikołajki, żeby poczuć nastrój

Andrzejki z babcią i dziadkiem
Uczniowie klasy II ze Szkoły
Podstawowej w Postominie zaprosili do
wspólnej zabawy andrzejkowej rodziców
a także swoje babcie i swoich dziadków.
Była to doskonała okazja żeby poznać
zwyczaje związane z andrzejkami od
najstarszych członków rodzin. To oni
przecież pamiętają dawne wróżby
i zabawy. Było bardzo wesoło. Każdej
wróżbie towarzyszyło mnóstwo śmiechu.
Najbardziej podobało się dzieciom lanie
wosku przez wielki klucz i odczytywanie
ulanego przeznaczenia. Było ustawianie
butów, serca z imionami, karteczki
z przeróżnymi znakami i ciasteczka
z wróżbą. Wspaniale udały się konkursy
i zabawy taneczne.

świąteczny. Zapachy roznosiły się po
całej szkole co innym klasom
przypomniało, że święta zbliżają się
wielkimi krokami. Pierniczki udały się
znakomicie i będą gościły na stole
podczas klasowej Wigilii.

Niespodzianką była wizyta Mikołaja,
który niezauważenie podrzucił nam
upominki w dniu swojego święta.
Dziękujemy
Krystyna Gąsiorowska

Wieœci
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Pasowanie na czytelnika Mikołajkowy wyjazd

W dniu 12 grudnia uczniowie
klasy I zostali pełnoprawnymi
czytelnikami szkolnej biblioteki. Pani
Lidia Safader - Nędzusiak
opowiedziała dzieciom jak należy
zachowywać się w bibliotece, jak ona
funkcjonuje oraz co trzeba zrobić, żeby

móc wypożyczyć nową książeczkę.
Pierwszaki zaprezentowały swoje
umiejętności czytelnicze, dostały
w prezencie książeczki, zakładki do
książek i dyplomy oraz wypożyczyły
swoje pierwsze książeczki.

Andrzejki w klasach I-III

W dniu imienin świętego Mikołaja
dzieci z przedszkola, oddziału
przedszkolnego, klasy I, II, III i V
wybrali się do kina „Bajka” w Darłowie.
Naszym celem było obejrzenie historii
zrzędliwego, cynicznego stwora
o imieniu Grinch, który marzy tylko
o jednym – by ukraść święta Bożego

Narodzenia. Zabawna, pełna ciepła,
uniwersalna, oszałamiająco
sfilmowana historia świąteczna
z olbrzymią dawką optymizmu
zachwyciła wszystkich widzów – i tych
małych, i tych troszkę większych
Miłym zaskoczeniem była loteria
zorganizowana przez darłowskie kino,

w której jeden z wylosowanych
numerków okazał się szczęśliwy dla
Kuby Frańczaka.
Dziękuję wszystkim opiekunom
za bezpieczny powrót dzieci do szkoły.
Anna Dąbrowska

Spotkanie wigilijne w klasie drugiej

W dniu 30 listopada dzieci z klas
młodszych hucznie obchodziły
imieniny świętego Andrzeja.
Uczniowie spędzili ten dzień na
wróżbach, zabawie tanecznej,
konkursie z balonami. Według
tradycyjnej wróżby z butami pierwsi na
ślubnym kobiercu mają stanąć
Natasza Kęsy z klasy I oraz Dominik

Zięba z klasy II. Natomiast najlepszymi
tancerzami okazały się dwie pary:
Amelia Szlaużys i Wiktor Winiarski
oraz Sandra Lenczewska i Dominik
Zięba.
Dziękujemy Rodzicom za
przygotowanie słodkiego poczęstunku.
B. Ansel, A. Dąbrowska

Tradycją stały się spotkania
wigilijne organizowane w klasie drugiej
Szkoły Podstawowej w Postominie.
Zawsze rozbrzmiewają wspólnie
z rodzinami śpiewane kolędy
i pastorałki. Dzielimy się opłatkiem,
składamy życzenia i spożywamy

wigilijne potrawy, głównie pierniczki
własnej produkcji. Jest to wspaniała
okazja do wspólnej zabawy
i nawiązywania bliższych relacji
w dużym gronie oraz poszanowania
tradycji związanych ze świętami
Bożego Narodzenia. Żeby nasze

spotkania były ciekawe staramy się
wprowadzać nowe elementy. W tym
roku dzieci przedstawiły rodzicom
legendę związaną z tradycją
przynoszenia do domów rośliny
znanej pod nazwą„Gwiazda
betlejemska”.
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Zapobiegajmy pożarom

20 grudnia 2018 r. Komisja
konkursowa w Starostwie Powiatowym
w Sławnie przeprowadziła eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Zapobiegajmy
Pożarom”. Z terenu Gminy Postomino
do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowały się prace
następujących osób:
I grupa wiekowa- przedszkole
ź Nikola Buze- miejsce 1
ź Laura Czerwonka-miejsce2
II GRUPA WIEKOWA -KLASY I-III
Julia Kurz- miejsce 2
Filip Mielczarek-miejsce 3
Aleksander Sikora-wyróżnienie

ź
ź
ź
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Miłosz Stachowski- miejsce 1
Angelika Lacka- wyróżnienie

IV GRUPA WIEKOWA -KLASY-VIIVIII
ź Mariola Żakowska-wyróżnienie
V GRUPA -SZKOŁY
PONADPODSTAWOWE
ź Zofia Kaśków - miejsce 1
VI GRUPA WIEKOWA- DOROŚLI
Honorata Łomża- miejsce 1
Renata Jędrzejewska-miejsce 2
Andrzej Bartkowiak-miejsce 3

ź
ź
ź

Gratuluję wszystkim i życzę
powodzenia na etapie wojewódzkim.
Maria Lech-Szajner

III GRUPA WIEKOWA-KLASY IV-VI

XV Bieg Noworoczny
Jarosławiec-Darłówko

W niedzielę 30 grudnia 2018 r.
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
wraz z Parkiem Wodnym "JAN"
w Darłówku oraz Klubem Biegacza
"Bryza" przeprowadziło XV
Integracyjny Biegu Sylwestrowy Parku
Wodnego "JAN" z Jarosławca do
Darłówka i tym samym zakończyli
sezon biegowy 2018. Udział w biegu
wzięły 63 osoby, w tym 19 kobiet.
Trasa biegu o długości ok 15 km
prowadziła pasem nadmorskim (nowo
wybudowaną ścieżką rowerową oraz
nadgranicznym pasem nadmorskim),
temperatura powietrza tego dnia
wynosiła około 5 stopni Celsjusza.
Najszybciej ten dystans pokonał
ADRIAN KĘPKA– Decathlon Koszalin
w czasie – 57:32 min., drugim
zawodnikiem był TOMASZ
SZOPIŃSKI – KB "Bryza" Postomino –

58:46 min, trzecim MIŁOSZ
SZKOŁUDA - Decathlon Koszalin.
Wśród kobiet z czasem 1:10:35
godz. zwyciężyła LUCYNA
KUKLIŃSKA-NURKOWSKA z USB
U s t k a – p r z e d K ATA R Z Y N Ą
LEMAŃSKĄ również z USB Ustka –
1 : 11 : 2 9 g o d z . T r z e c i ą b y ł a

ZAWIEROWSKA EWELINA – 1:24:20
godz. – Słoń Team Ustka.
Zwycięzcy otrzymali puchary
Dyrektora Parku Wodnego "JAN"
w Darłówku, a zwyciężczynie puchary
Wójta Gminy Postomino. Po biegu
każdy uczestnik dzięki gościnności
Parku Wodnego "JAN" mógł
skorzystać z dwugodzinnej kąpieli
w Darłowskim Aquaparku, podczas
której tradycyjnie rozegrano zawody
pływackie stylem dowolnym na
dystansie 50m. Najszybciej dystans
ten przepłynęli w kategorii kobiet:
MARTYNA CHODOR (Koszalin)
PRZED LUCYNĄ KUKLIŃSKĄNURKOWSKĄ (Ustka), i trzecią
IZABELĄ CHODOR (Koszalin). Wśród
m ę ż c z y z n z w y c i ę ż y ł TO M A S Z
KOSICKI (Słupsk), kolejnymi byli
ŁUKASZ STRZAŁA (Pieńkowo) i trzeci
DARIUSZ DIESZUK (Koszalin). Po
dekoracji nagradzania wzniesiono
noworoczny toast.

Dziękuję, ja się nie truję

To wielkie święto profilaktyki.
IV Gminny Przegląd Profilaktycznych
Form Artystycznych „Nie dla
uzależnień”, zorganizowany przez
Wójta Gminy i Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, za nami. W sali Centrum
Kultury i Sportu zgromadziło się 14
zespołów i 4 solistów, reprezentujących
placówki edukacyjne, wychowawcze
i stowarzyszenia.
Otwarcia dokonał Wójt Gminy
Janusz Bojkowski, życząc zebranym
nie tylko doznań artystycznych, ale
także poszerzenia wiedzy na temat
szkodliwości nadużywania wszelkich
używek i wyciągnięcia wniosków dla
siebie. Całość prowadziły Teresa
Rysztak i Mirosława Lemtis-Gawęda.
Według oceny jury w osobach:
p. Renata Zielonka – dyrektor Gminnej
Biblioteki, p. Magdalena
Skrzeczkowska – z Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej oraz
p. Ewa Borowiec z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej poziom występów
poszczególnych grup był bardzo
wysoki. Przekaz wysyłany przez
wykonawców piosenek, scenek
darmowych czy etiud był
jednoznaczny: uzależnienia kradną
zdrowie, niszczą rodzinę, powodują
upadek. Z podobnym wnioskiem
wystąpiła sławieńska policjantka
młodszy aspirant Kinga Warczak.
Przykłady nadużywania środków
psychoaktywnych, które przedstawiła
w swym wystąpieniu, zrobiły duże
wrażenie na słuchaczach. Czy
młodzież zaakceptuje treści spektakli
w swoim bardziej dojrzałym życiu? Czy
zaniosą to do domów, gdzie często są
biernymi palaczami? To my jesteśmy
kowalami swego losu i od nas w dużym
stopniu zależy jak wyglądać będzie
nasze życie.

Jury – po burzliwej i rzeczowej
dyskusji – postanowiło nagrodzić:
w kategorii teatr wiek do 12 lat:
I m. SP Postomino za spektakl „Babciu,
dziadku nie pal” -w reżyserii p. Marioli
Bukowskiej, II m. SP Pieszcz za
spektakl „Planeta Nadziei” w reż.
Joanny Stempień i III m. Świetlica
Środowiskowa w Pieszczu „Papieroswróg czy przyjaciel” w reż. p. Krystyny
Gąsiorowskiej i Marioli Bukowskiej”.
Teatr wiek od 13 – 16 lat: I m. SP

w Staniewicach i Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej” za
spektakl pokoleniowy „XXI wiek bez
uzależnień” pod opieką Edyty Dubert
i Teresy Rysztak, II m Postomińskie
Coraz Bardziej Śliczne Seniorki za
prezentację bajki profilaktycznej pt.
„Ciepłe i puchate”- reż. Teresa Rysztak
i III m. Pracownia „Gamma” z CKiS
Postomino za spektakl pt. „Godzina
wychowawcza” w reż. Jadwigi
Czerwińskiej.

Postomino – spektakl „Co to będzie”
przygotowany przez Teatr Trzecia
Klasa (wiele samodzielnego tekstu)
pod opieką p. Katarzyny Grygorcewicz
i Katarzyny Sochackiej, II m. Placówka
Wsparcia Dziennego w Królewie
„Razem” za spektakl „Alkoholowi NIE”
pod opieką p. Joanny Dobak
i Wojciecha Stępnika.
Teatr wiek pow. 16 lat I m.
Świetlica Środowiskowa

W kategorii piosenka
uhonorowano:
wiek do 12 lat: I m. SP Staniewice
– „Bez nałogu” - opiekunowie p.
Magdalena Woropaj-Stępień
i Sławomir Sroka, II m. SP Postomino
„Ananasy z drugiej klasy” „Nałogom
mówimy nie” pod opieką p. Krystyny
Gąsiorowskiej, III m. Świetlica
Środowiskowa w Staniewicach
Martyna Kotowicz – „Czekolady ach” –

op. Edyta Dubert;
wiek 13-16 lat: I m. SP Pieszcz
Małgorzata Łukasik „Tato nie pij” op.
Małgorzata Banasiak;
wiek pow. 16 lat: I m. CKiS
Pracownia Sztuk Pięknych Gamma –
Zofia Kaśków – Piosenka
antynarkotykowa, II m. Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej” Coraz
Bardziej Śliczne Seniorki za piosenki:
„Nie pij Kuba” oraz „Trzeźwo myśl” – op.
Teresa Rysztak, III m. CKiS –
Pracownia „Gamma” – „Dziękuję, ja się
nie truję” – w wykonaniu Rafała
Bartkowiaka, w opracowaniu Agnieszki
Bartkowiak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
podziękowanie za uczestnictwo, za
pierwsze miejsca wręczono
okolicznościowe statuetki oraz za
wszystkie miejsca I-III nagrody
finansowe. Ponadto Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – doceniając
zaangażowanie wszystkich
uczestników i opiekunów zorganizuje
wycieczkę profilaktyczną w okresie
wiosennym, na którą pojadą wszyscy,
którzy pracowali nad prezentacjami
teatralnymi. Gratulujemy zwycięzcom
(a zwyciężyli wszyscy), gratulujemy
odwagi, siły i talentu. Dziękujemy
Rodzicom, wychowawcom, opiekunom
za zaangażowanie w przygotowanie
się do „Przeglądu”. Oby treści tu
przekazane sprawdziły się w dalszym
życiu.
Teresa Rysztak

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

ź aukcja orkiestrowych fantó w
ź zajęcia plastyczno-manualne dla duż ych

11:00-15:00 – SOŁECTWA GRAJĄ RAZEM Z NAMI przejazd przez teren Gminy Postomino busami
z wolontariuszami, muzykantami kapeli
ludowej „Pień kowianie” i zespołu
„Pieszczanki”– zbió rka datkó w wg
orkiestrowego rozkładu jazdy
12:00 – SIATKARZE GRAJĄ RAZEM Z WOŚP - Pieszcz
Hala
14:00 – ORKIESTROWA KĄPIEL MORSÓW
w jeziorze Marszewo
15:00 – X REKREACYJNY MARSZ NORDIC WALKING
„Policz się z cukrzycą” na dystansie ok. 2.000 m
(trasa w około Postomina) – zapisy od 14:30
CKiS Postomino

ź loteria przekazanych fantó w za 400 groszy;
ź „KAWIARENKA z SERDUSZKIEM”

i małych w małej sali CKiS

14:45 – OFICJALNE OTWARCIE XXVII FINAŁU WOŚP
na terenie Gminy Postomino - sala
wielofunkcyjna przy CKiS Postomino
ź rozpalenie integracyjnego ogniska
ź ogniowa grochó wka i kiełbaska

przygotowana przez członkó w
Postomiń skiego Stowarzyszenia „Razem
Lepiej”
15:00 – Występ zespołu Młodzi Gitarzyś ci oraz BREAK
DANCE;
15:20 – Występ Postomiń skiego Stowarzyszenia
„Razem Lepiej”;
15:30 – Licytacja I;
16:00 – występ Młodzież owej Orkiestry Dętej
im. Z. Galka w Postominie;
16:35 – Pokaz ratownictwa medycznego wykonany
przez członkó w OSP;
17:00 – Licytacja II;
17:40 – koncert zespołu disco polo TWO BOYS;
18:20 – Licytacja III
- pierwsza próba PODSUMOWANIA ZBIÓRKI;
19:15 – Koncert zespołu disco polo „Justyna&Kris”;
20:00 – Światełko do nieba;

Rozkład jazdy autobusów
ORKIESTROWY AUTOBUS
Muzykanci i Wolontariusze
10.30 – zbiórka w Centrum Kultury i Sportu w Postominie
„odprawa” wolontariuszy,
przekazanie identyfikatorów i puszek
10.50-11.10 – Marszewo – plac przy kościele
11.15-11.30 – Złakowo – boisko wiejskie
11.35-11.40 – Górsko – przy świetlicy wiejskiej
11.45-12.00 – Królewo – przy świetlicy wiejskiej
12.05-12.15 – Korlino – boisko wiejskie
12.20-12.35 – Nacmierz – plac przy sklepie GS
12.40-12.50 – Wszędzień – centrum wsi przy krzyżu
12.55-13.10 – Masłowice - centrum wsi, plac przy kapliczce
13.15-13.25 – Ronino – centrum wsi, przy przystanku PKS
13.30-13.45 - Pieńkowo – „nowe” bloki
13.50 – Centrum Kultury i Sportu w Postominie

Wolontariusze z puszkami
9.45-10.00 – Łącko – plac przy kościele
10.10-10.25 – Jezierzany – plac przy sklepie, ul. Rolników
11.00-11.15 – Rusinowo – plac przy kościele
12.30-12.50 – Jarosławiec – plac przy latarni morskiej
i kościele
12.35-12.45 – Chudaczewo – plac przy kościele
ORKIESTROWY BUS
Kapela „Pieńkowianie” i Wolontariusze
10.30 - zbiórka w Centrum Kultury i Sportu w Postominie –
„odprawa” wolontariuszy,
przekazanie identyfikatorów i puszek
10.50-10.55 – Kłośnik – plac przy przystanku PKS
11.00-11.10 – Pieńkówko – boisko wiejskie
11.15-11.20 – Tyń – plac przy sklepie

11.30-11.35 – Nosalin – przy świetlicy wiejskiej
11.40-12.00 – Staniewice – plac przy kościele
12.05-12.15 – Wilkowice – przy świetlicy wiejskiej
12.20-12.25– Mazów – centrum wsi
12.30-12.35 – Chudaczewko – przy fermie strusi
12.45-12.55 – Kanin – przy świetlicy wiejskiej
13.00-13.10 – Karsino – plac przy remizie OSP
13.15-13.25 – Dzierżęcin – przy świetlicy wiejskiej
13.35 – Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Wolontariusze z puszkami
9.45-10.00 – Pieńkowo – parking przy kościele
12.10-12.30 – Pałowo – parking przy kościele
12.40-13.00 – Postomino – plac przy kościele
13.20-13.40 – Pieszcz – parking przy kościele
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Spotkanie Wigilijne
w Pieszczu

15 grudnia 2018 roku przy stole
wigilijnym, przy wspólnym śpiewaniu
kolęd dzieleniu się opłatkiem, miłej
życzliwej i wesołej atmosferze odbyło
się spotkanie wigilijne z mieszkańcami
Pieszcza.
Zespół „Pieszczanki” i Rada
Sołecka bardzo dziękują wszystkim,

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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którzy zawsze zaszczycają nas swoją
obecnością i chcą dzielić się swoimi
wspomnieniami.
Dziękujemy wszystkim , którzy
pomogli przygotować to spotkanie
„Pieszczanki” i Rada Sołecka

Koła Gospodyń Wiejskich
W ostatnim czasie głośno było
o nowych zasadach zakładania Kół
Gospodyń Wiejskich. Na terenie
Powiatu Sławieńskiego w grudniu
2018 roku założono 11 Kół Gospodyń
Wiejskich, w tym 2 koła na terenie
Gminy Malechowo, 1 na terenie
Gminy Darłowo i aż 8 na terenie
Gminy Postomino. Duże
zainteresowanie założeniem kół
powodowała możliwość pozyskania
dofinansowania jeszcze w roku 2018
na działalność koła. Z terenu gminy
Postomino pierwszym Kołem jakie

zostało założone to KGW
„Łężkowianie” z Korlina, następnie
KGW „AKSAMITKI” z Wszędzienia,
Nadmorskie KGW z Rusinowa, KGW
z Naćmierza, KGW z Nosalina, KGW
z Karsina, KGW z Kanina oraz KGW
ze Złakowa.
Wszystkie te koła otrzymały
dofinansowanie na rozwój Koła
Gospodyń Wiejskich, które do końca
kwietnia 2019 muszą rozliczyć.
Gratulujemy i życzymy
wspaniałych inicjatyw.
MLSZ

Spotkanie opłatkowe

W dniu 11 grudnia 2018 r.
postomińskie stowarzyszenie „Razem
lepiej” wspólnie z sołectwem
Wszedzień zorganizowało spotkanie
opłatkowe w miejscowej świetlicy.
Grudniowy wieczór szybko
zapada i jest to dobry czas, by spędzić
go w gronie życzliwych osób,
sąsiadów, przyjaciół. Kolejny już raz –
piąty raz – ta grupa ludzi spotyka się,
by wspólnie przeżywać magię
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, by złożyć sobie życzenia,
by cieszyć się, że jesteśmy razem. Na
spotkanie przybyli zaproszeni goście:
ks. Andrzej Bagiński, p. wicewójt
Aleksandra Kurek oraz p. Sylwia
Bugowska.
Dzieci i młodzież ze świetlicy
Wszedzieńskiej pod kierunkiem
p. Agnieszki przygotowały montaż
poetycki o świętach oraz wręczyły
samodzielnie zrobione bombki.
W trakcie spotkania panie ze
Stowarzyszenia (Marylka

Zdrzeniecka, Ewa Bylczyńska Safader
oraz Stanisława Krajewska) ustroiły –
własnoręcznie wykonanym szalikiem
– drzewko marzeń, które zostało
zasadzone przy Sali wiejskiej.
Prezes Stowarzyszenia „Razem
lepiej” wręczyła uczestnikom piękną
publikację, która nawiązuje do tradycji
kulinarnych, a która powstała w wyniku
współpracy z Gminą Postomino, jako
efekt realizacji zadania publicznego
pn. „Multi kulti z Razem lepiej”.
Sołtys Wszedzienia – dziękując
za organizację spotkania opłatkowego

– podzieliła się marzeniem, by
stworzyć książkę pamiątkową o swojej
miejscowości.
Było to ostatnie spotkanie
tegoroczne Stowarzyszenia „Razem
lepiej”, które spotkało się 67 razy
w roku i przepracowała ok. 250 godz.
Wesołych, rodzinnych, zdrowych
i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Wszelkiej
Pomyślności w Nowym 2019 Roku
życzy prezes Stowarzyszenia „Razem
lepiej” Teresa Rysztak wspólnie
z Zarządem.

Wygraliśmy w konkursie Świetlicowy turniej mikołajkowy
kolejne książki

Drodzy Czytelnicy, pragnę
poinformować, że nasza biblioteka
wygrała po raz kolejny książki
w konkursie organizowanym przez

portal novaedita.com. Dziękuję
serdecznie za ogromne Państwa
zaangażowanie.
Renata Zielonka

W Świetlicy Środowiskowej
w Pieszczu Mikołajki urządzamy na
sportowo. To już nasza tradycja.
Zadanie wynika z naszego planu
rocznego. Grupy dobierane są
losowo, starsi mieszają się
z najmłodszymi. Każdy dopinguje
i pomaga słabszym. Jest wesoło
i barwnie. Zabawa podoba się
wszystkim. Na koniec uczestnicy gier
i zabaw otrzymują upominki. Dzień
kończą zadania plastyczne. W tym
roku wykonywaliśmy prace na
konkursy świąteczne organizowane
przez Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
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Zmiana stawki opłaty
za odbiór odpadów

W dniu 28 grudnia 2018 r. Rada
Gminy Postomino podjęła Uchwałę Nr
III/12/18 zmieniającą uchwałę Nr V/28/15
Czasopochłaniacz zamyka przeszłość
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
pożera sekundy.
za gospodarowanie odpadami
poplątały się ścieżki życia
Pomimo patyny jest ciągle młody
komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty,
wędrując przez pory roku
zarodkiem wieczności jest miłość
zakochany
w części dotyczącej wysokości stawki
przez lata długie
początek życia
z uśmiechem patrzy w przyszłość.
opłaty za gospodarowanie odpadami
dnie i noce bez końca
kropka na mapie nieskończoności
komunalnymi, Uchwała Nr III/15/18
jej doskonałość ulega metamorfozom
Raz do roku o północy
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/392/17
w wędrówce przez pustynię
chodzi
różnymi drogami
witają go szampanem
Rady
Gminy Postomino z dnia 29 grudnia
zabrakło mi wody
po mapie świata
kanonadą fajerwerków
2017
r.
w sprawie wyboru metody ustalenia
czy jeszcze zdążę do oazy życia
patrzą w niebo i cieszą się
opłaty za gospodarowanie odpadami
pragnienie miłości
nieobca jej pycha i zawiść
że przyszedł nowy
komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie
ma tyle odcieni...
zachłanność obłuda i świętość
chociaż winien jest
Jadwiga Michalak gminy Postomino oraz Uchwałę Nr III/14/18
tylko w objęciach miłości
przejścia z życia po życiu.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/391/17
wieczność ma sens
I temu co w proch się obraca
Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia
gdy Mojry przędą jego nić.
2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej
początek i koniec embrion i materia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
współistnieją we wszechświecie
To on-pan życia i śmierci
komunalnymi dla nieruchomości, na
w czasoprzestrzeni
których znajdują się domki letniskowe lub
Tempus fugit,aeternitas manit.
tworzy układanki dla homo sapiens.
innych nieruchomości wykorzystywanych
Jadwiga Michalak
Jadwiga Michalak
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie
przez część roku wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie
przez część roku.
W związku z powyższym od dnia
1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki
opłaty za odbiór odpadów.
W przypadku nieruchomości
zamieszkałych opłata wynosi:
ź 10,00 zł miesięcznie od jednej osoby
w przypadku zbierania odpadów

Czasopochłaniacz

Wieczność

!

w sposób selektywny,
20,00 zł miesięcznie od jednej osoby
z przypadku zbierania odpadów
w sposób nieselektywny.
W przypadku nieruchomości na
których prowadzone są usługi hotelarskie
opłata wynosi:
ź 7,00 zł za 1 m 3 zużytej wody
w przypadku zbierania odpadów
w sposób selektywny,
ź 14,00 zł za 1 m 3 zużytej wody
w przypadku zbierania odpadów
w sposób nieselektywny.
W przypadku nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku
opłata wynosi:
ź 250,00 zł rocznie od 1 domku
letniskowego w przypadku zbierania
odpadów w sposób selektywny,
ź 500,00 zł rocznie od 1 domku
letniskowego w przypadku zbierania
odpadów w sposób nieselektywny.
Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy uiszczać bez
wezwania, miesięcznie, w terminie do
ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy
obowiązek ponoszenia opłaty.
ź

Podziękowania

Dziękuję wszystkim uczestnikom za miłe chwile spędzone wspólnie podczas zabawy
sylwestrowej we Wszędzieniu. Na nowy 2019 rok mieszkańcom i znajomym życzę
szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i dużoooooo zdrowia.
Życzenia śle sołtys Maria Lech-Szajner.

Harmonogram
wypłat
Przedstawiam harmonogram
wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia
wychowawczego 500+ w Banku
Spółdzielczym w Postominie na 2019 r.:
ź
ź
ź
ź
ź

22-24 styczeń 2019 r.
20-22 luty 2019 r.
20-22 marzec 2019 r.
17-19 kwiecień 2019 r.
21-23 maj 2019 r.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

24-26 czerwiec 2019 r.
23-25 lipiec 2019 r.
20-22 sierpień 2019 r.
24-26 wrzesień 2019 r.
22-24 październik 2019 r.
20-22 listopad 2019 r.
17-19 grudzień 2019 r.
Krystyna Ślebioda

Gabinet neurologopedyczny
I n f o r m u j e m y, ż e w s t y c z n i u 2 0 1 9 r.
neurologopeda – Beata Bartnik przyjmuje w czwartki
w godz. 13:00 - 17:00 w Centrum Aktywności
Społecznej w Postominie (Postomino 85a).
Kontakt telefoniczny:
609-137-132.
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Integracja w PAL

W ramach Programu Aktywności
Lokalnej w Pałowie mieliśmy wiele
ciekawych zajęć, spotkań oraz
uroczystości. Oprócz przewidzianych
programem zajęć z terapeutami
i t r e n e r a m i c z ł o n k o w i e PA L u
zorganizowali spotkanie integracyjne.
Na poczęstunek zostali
zaproszeni uczestnicy programu
„Zróbmy to razem” w ramach
kontraktów socjalnych oraz
przedstawiciele GOPS w Postominie
który jest realizatorem obydwu
programów społecznych. W ramach
poczęstunku działacze programu
przygotowali obiad oraz przekąski. Na
stole nie zabrakło kotletów, gołąbków

była też ryba i gołąbki,oraz swoiski
chleb. W przyjaznej atmosferze
uczestnicy obydwu projektów
nawiązywali nowe znajomości,
wymieniali się doświadczeniami. Po
poczęstunku przy kawie i herbacie oraz
domowym cieście uczestnicy wspólnie
ćwiczyli taniec po czujnym okiem pań
Małgosi i Gosi z ZDZ w Słupsku.
Dzięki spotkaniu integracyjnemu
zostały nawiązane nowe znajomości,
nastąpiła wymiana doświadczeń które
mogą zaowocować w przyszłości
ciekawymi inicjatywami.
Wojciech Stępnik

Andrzejkowy zawrót głowy

Mikołajki

Do Placówki Wsparcia
Dziennego w Postominie , jak co roku
- do grzecznych dzieci, przyszedł
Święty Mikołaj. Niestety nie
spotkaliśmy go, lecz zostawił on

podopiecznym Placówki wspaniałe
prezenty. Każdy otrzymał paczkę
łakoci i radość z tego powodu była
ogromna. Wcześniej jednak musiały
podziękować „Mikołajowi” w formie

Nasz mały teatr
Dla podopiecznych Placówki
Wsparcia Dziennego w Królewie
listopad upłynął pod hasłem
przygotowań do przeglądu spektakli
profilaktycznych w ramach IV
Gminnego Przeglądu
Profilaktycznych Form Artystycznych
„Nie dla uzależnień”, zorganizowany
przez Wójta Gminy i Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Czekała nas ciężka
praca, która wymagała
samodyscypliny, zaangażowania,
długich ćwiczeń i wielokrotnych
powtórzeń. Wystawiliśmy sztukę
zatytułowaną „ Dziękuję nie!”, a cały
przekaz zawarliśmy w tańcu. No
i okazało się, że wszystkim bardzo się

podobało i był to nasz wielki sukces.
Zajęliśmy bowiem drugie miejsce
w kategorii wiekowej 13-16 lat. Były
gratulacje, dyplomy dla każdego

W Wigilijnym nastroju
W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie nie brakuje
okazji do wspólnej zabawy. Andrzejki
są wspaniałą okazją do dobrej zabawy,
a jednocześnie źródłem szacunku dla
tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby
pobudzają wyobraźnię dziecięcą,
pozwalają oderwać się od
rzeczywistości i przenieść w świat
marzeń i fantazji. Podopieczni
wywróżyli sobie nazwy przyszłych
zawodów, imiona koleżanek i kolegów

wyrecytowanego wiersza,
zaśpiewanej piosenki lub innej
umiejętności. Dzieci zapoznały się
również z legendą o św. Mikołaju,
a później
rozegrały
„Mikołajkowy Turniej Szachowy”,
którego zwycięzcą okazała się
Oktawia Chrobak.
Uśmiechy z twarzy dzieci nie
schodziły! Dziękujemy!

oraz poznały znaczenie, wybranych
przez siebie, przedmiotów. Tradycyjne
wróżby przeplatały się
z nowoczesnymi, a wszystkie
„przepowiadały” bliższą lub dalszą
przeszłość. Były talerzyki, buciki,
gwiazdy – zawody, kostki szczęścia
i oczywiście przekłuwanie serca
z imieniem wybranka. Wszystkiemu
towarzyszyło dużo śmiechu, bo każdy
miał świadomość, że to tylko zabawa.

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

„aktora” oraz nagroda pieniężna, którą
na pewno przeznaczymy na nasz
dalszy rozwój.

21 grudnia 2018 r. w Placówce
Wsparcia Dziennego w Królewie
poczuliśmy świąteczny nastrój. Tego
dnia bowiem odbyła się, jak co roku,
uroczysta Wigilia. Podopieczni
nakryli biały obrus na stół, pod
obrusem sianko, a na stole świeczki
i własnoręcznie wykonane pierniczki.
Odświętnie ubrani, uśmiechnięci,
wspólnie usiedliśmy do jednego stołu,
Przy pięknym zapachu żywej choinki,
popijaliśmy ciepły czerwony
barszczyk, przegryzając go pysznym
pasztecikiem. Były też tradycyjne
pierogi z kapustą i grzybami w dwóch
odsłonach oraz kluski na słodko.
Śpiewaliśmy kolędy i składaliśmy
sobie życzenia świąteczne.
Wesołych Świąt.

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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Wieża Postomino rok 2018 z planem minimum
W 2018 roku w Klubie Sportowym
Wieża Postomino oprócz sekcji
seniorów grającej w Klasie Okręgowej
działają drużyny juniorów, trampkarzy
i orlików. W sumie w klubie szkoli się ok.
60 zawodników, w tym 20 w grupie
seniorów. Od września do grupy
seniorów dołączyło 7 zawodników
z grupy juniorów i w związku z tym
przestała istnieć grupa juniorów.
Niestety nie znaleźli się następcy
w sekcji juniorów.
Seniorzy to drużyna, która jest
młoda i perspektywiczna, średnia
wieku to 21 lat. Trenerem zespołu przez
większość sezonu był Marek
Godlewski a od listopada zastąpił go
Damian Kotłowski.
W rundzie wiosennej
uczestnicząc w rozgrywkach KKO
drużyna rozegrała 15 meczy (jeden
mecz uznany za nieodbyty) i uzyskała
23 punkty. Na wynik ten złożyło się
7 zwycięstw, 2 remisy i 6 porażek.

W sumie Wieża zdobyła 47 bramek i 23
straciła, co dało jej 8 pozycję w tabeli na
17 zespołów.
Trenerem trampkarzy i orlika jest
Artur Wierzbowski, który posiada
kwalifikacje instruktora piłki nożnej,
licencję trenerską PZPN B oraz UEFA
B. Zawodnicy trampkarza z rocznika
2004 i młodsi trenują dwa razy
w tygodniu na hali (w okresie zimowym)
i na orliku (w okresie letnim). Treningi
odbywają się w każdy wtorek i czwartek

o godz. 17:00. Ponadto uczestnicząc
w Koszalińskiej Lidze, Trampkarz
Grupa 3 rozegrała mecze mistrzowskie
oraz mecze towarzyskie w okresie
przygotowawczym. Kadra w obecnym
roku liczy 21 zawodników, w tym trzy
dziewczyny. Frekwencja treningowa
nie spada poniżej 12-15 zawodników
na każdym treningu.
W rozgrywkach ligowych sezonu
2017/2018 KS Wieża Postomino
występowała również w kategorii

trampkarz i rozegrała 12 spotkań
wygrywając 2 i przegrywając 10.
Ostatecznie zajęła 6 miejsce w tabeli
rozgrywek.
W rundzie jesiennej rozgrywek
ligowych sezonu 2018/2019 KS Wieża
Postomino rozegrała 6 spotkań:
wygrywając 2, przegrywając 3 oraz
jeden remis i zajęła 5 miejsce w tabeli
rozgrywek.
Celem na rundę wiosenną jest
utrzymanie dobrej atmosfery

w drużynie oraz wygranie jak
największej ilości meczy.
Drużyna Orlika to zawodnicy
z rocznika 2008 i młodsi. Grupa trenuje
dwa razy w tygodniu na hali (w okresie
zimowym) i na orliku (w okresie letnim).
Treningi odbywają się w każdą środę
i piątek o godz. 15:30. Ponadto drużyna
uczestniczy w Lidze Bałtyckiej Orlik
2012, gdzie turnieje rozgrywane są
w soboty lub niedziele. Kadra w tym
roku liczy 16 zawodników, a frekwencja
treningowa nie spada poniżej 10 - 13
zawodników na każdym treningu.
Realizacja zadania
współfinansowana jest ze środków
finansowych otrzymanych od Gminy
Postomino w ramach realizacji zadania
publicznego pt.: „Prowadzenie
i organizacja sekcji piłki nożnej
młodzików, juniorów i seniorów
w miejscowości Postomino” zgodnie
z umową nr PW.01/2018.
Marek Leśniewski

Mikołajki

Wszędzień uczestniczki z instruktor Klaudią Krupa
To już tradycja, iż na „Mikołajki” w grudniowe popołudnia Panie uczestniczące
w zajęciach aerobiku – zumby wykonują wspólne zdjęcia w strojach mikołajowych.
Zajęcia odbywają się w Postominie organizatorem jest Centrum Kultury i Sportu
oraz we Wszędzieniu organizator - sołectwo.

Postomino uczestniczki razem z instruktorką Martą Wachholz

Spotkanie opłatkowe w Pieszczu

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 8.01.2019 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.

Uczestnicy Świetlicy
Środowiskowej w Pieszczu zakończyli
rok pracy podczas spotkania
opłatkowego. Podsumowane zostały
wyniki Świetlicowej Akademii
Umiejętności. Najaktywniejsi
świetliczanie otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu

sportowego , gier towarzyskich i puzzli.
Przy wspólnym odświętnym stole
dzielono się opłatkiem i kolędowano.
Wspaniale smakowały wigilijne
tradycyjne potrawy jak drożdżowe
pierożki z kapustą i grzybami, makowiec
a zwłaszcza samodzielnie
przygotowany barszczyk.

16

Miesięcznik Gminy Postomino

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

styczeń 2019

strona

Harmonogram wywozu odpadów
Luty 2019

Styczeń 2019
metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

14

odpady
zmieszane
pojemniki

21

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

15

22

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

16

23

17

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane

4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14

21

8

15

22

szkło

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

papier

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

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

metale
i tworzywa
sztuczne

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

24

18

25

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 9 i 30 styczeń.

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 13 i 27 luty.

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

Ogłoszenie

Tenis stołowy
ocenić jako bardzo udany i dobrze
rokujący na przyszłość. Ze
szkoleniowego punktu widzenia
osiągnięte miejsca były mniej
ważne. W turnieju tym razem
najlepiej zagrała Hania Gastół
zajmując czwarte miejsce.
Wewnętrzny pojedynek o miejsca
7-8 zagrały koleżanki klubowe,
w którym Natalia Chabros
pokonała Marysię Pieniążek.
Wśród chłopców w mocnej stawce
rywali Maciek Pieniążek zajął
szóste miejsce.

II WTK juniorek i juniorów
Drugi już w tym sezonie
rozgrywkowym wojewódzki turniej
klasyfikacyjny juniorek/ów
rozegrany został w Stepnicy.
Znakomicie w turnieju zagrała
Samanta Muca zajmując czwarte
miejsce. Nie powiodło się w tych
zawodach Wiktorowi
Kwiatkowskiemu, który
ostatecznie został sklasyfikowany
w drugiej dziesiątce.
II WTK kadetek i kadetów
Drugi wojewódzki turniej
klasyfikacyjny kadetek/ów, który
został rozegrany w Sianowie,
a start w tych zawodach należy
zaliczyć do bardzo udanych.
Startujący tym razem w swojej
kategorii zawodnicy Czarnych
Pieszcz Samanta Muca i Wiktor
Kwiatkowski oboje zajęli drugie
miejsca. Żałować należy tylko
straconej szansy na start

w ogólnopolskim Grand Prix
w Jastrzębiu Zdroju do których to
zawodów klasyfikowani są tylko
zwycięzcy turniejów
wojewódzkich.
II WTK żaczek i żaków
W drugim już w sezonie
wojewódzkim turnieju
klasyfikacyjnym żaków po raz drugi
wystartowali w starszej kategorii
nasze skrzaty. Start ten należy

I WTK skrzatek i skrzatów
Pierwsze w tym sezonie
zawody w najmłodszej kategorii na
poziomie wojewódzkim rozegrane
zostały również w Sianowie. I tym
razem Sianów był szczęśliwy dla
pingpongistów Czarnych Pieszcz.
Nasze skrzatki zagrały wręcz
znakomicie dominując w turnieju.
Mecz finałowy po świetnym
i niezmiernie wyrównanym
pojedynku stosunkiem setów 3:2
wygrała Marysia Pieniążek z Hanią
Gastół. Mecz o trzecie miejsce
nieznacznie bo 2:3 przegrała
Natalia Chabros zajmując
ostatecznie czwarte miejsce.
W ś r ó d
c h ł o p c ó w
bezkonkurencyjny był Maciek
Pieniążek wygrywając wszystkie
pojedynki. Z osiągniętych wyników
zadowoleni kibicujący rodzice
trener no i oczywiście sami
zawodnicy.
Ugorski Andrzej

Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mazowie ogłasza pierwszy
przetarg na sprzedaż działki rolnej o numerze ewidencyjnym 42 położonej
w obrębie ewidencyjnym Mazów. Dla w/w działki prowadzona jest Księga
Wieczysta KOIE/00000420/8 w Sądzie Rejonowym w Sławnie. Cena działki według
operatu szacunkowego wynosi: 17,724 zł (siedemnaście tysięcy siedemset
dwadzieścia cztery złote). Wadium w kwocie 1.700 zł (tysiąc siedemset złotych)
należy wpłacić na rachunek bankowy RSP Mazów w likwidacji najpóźniej 3 dni
przed terminem przetargu. Nr konta RSP Mazów:20 9317 0002 0000 2223 2000
0010.
Przetarg odbędzie się 26.01.2019 r. (sobota) w świetlicy wiejskiej
w Wilkowicach. Pytania proszę kierować pod nr tel. 660 159 309.

