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Fabian pierwszy w roku 2019

Fabian jest pierwszym dzieckiem
narodzonym w roku 2019 roku
w Gminie Postomino, jak również
w Powiecie Sławieńskim. Chłopiec
przyszedł na świat 2 stycznia 2019 roku
o godz. 3.07 w Szpitalu Powiatowym
w Sławnie. Fabian w chwili narodzin
ważył 2910 gram i miał 53 cm wzrostu.
Tradycyjnie pierwszy

mieszkaniec powiatu sławieńskiego
pochodzący z terenu naszej gminy
zostaje w sposób szczególny witany
przez wójta. I tak oto w czwartek
10 stycznia 2019 roku do Pieńkówka
odwiedzić maluszka i jego rodzinę
wybrał się Janusz Bojkowski,
w towarzystwie Radnej – Małgorzaty
Dybiec oraz pracownika socjalnego

GOPS – Anity Mikołajczyk.
Wójt przekazał na ręce
szczęśliwej mamy gratulacje oraz
prezenty dla Fabiana w postaci:.
wanienki na stojaku, komody
z przewijakiem, krzesełka do
karmienia, leżaczka – bujaczka,
kompletu pościeli do łóżeczka
z baldachimem, śpiwora do wózka,

ręczników do kąpieli z kapturkiem,
pieluch flanelowych, butelek
antykolkowych, podgrzewacza do
mleka, niani elektronicznej, karuzeli do
łóżeczka, maty edukacyjnej, zapasu
pampersów „Pampers 1” oraz
rękawiczek „niedrapek”.
Rodzicom Sandrze Piątkowskiej
i Mateuszowi Maj oraz braciszkowi

Dominikowi serdecznie gratulujemy,
a maleństwu życzymy bajkowego
dzieciństwa, wielu sukcesów w latach
szkolnych oraz wszystkiego co
najlepsze w dorosłym życiu.

Wielkie serca naszych mieszkańców:
po raz kolejny padł rekord w zbiórce WOŚP

"Światełko Pamięci" w Postominie!

W niedzielę 20 stycznia 2019 roku o godz. 20:00 mieszkańcy naszej gminy z inicjatywy Postomińskiego
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Urzędu Gminy Postomino oraz Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, spotkali się na stadionie sportowym im. Z. Galka, aby w chwili zadumy zapalić Światełko
Pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Gestem tym okazali solidarność
z mieszkańcami Gdańska oraz rodziną.

2

Miesięcznik Gminy Postomino

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

luty 2019

strona

Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na IV Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 23 stycznia 2019 r.
radni podjęli następujące uchwały:
1. W s p r a w i e u c h w a l e n i a
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Łącko-Jezierzany
– zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Postomino nr XLIII/433/18 z dnia
18 kwietnia 2018 r. - opracowano
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego Łącko-Jezierzany
z przeznaczeniem terenu pod
zabudowę turystyczną, rekreację
indywidualną oraz zabudowę
mieszkaniową wraz z niezbędną
infrastrukturą.
2. W sprawie rozpatrzenia wniosku
o utworzenie gminnej rady
seniorów – Rada Gminy
Postomino postanowiła
uwzględnić
wniosek
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” o utworzenie
gminnej rady seniorów i przyjąć do
realizacji.

3. W sprawie rozpatrzenia wniosku
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Korlino, Łącko, Łężek Królewo
„Razem” w Korlinie o zwiększenie
dotacji na dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym
w prowadzonym przez
stowarzyszenie przedszkolu
i oddziale przedszkolnym – Rada
Gminy Postomino częściowo
uwzględniła
wniosek
Stowarzyszenia o zwiększenie
dotacji na dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym
w prowadzonym przez
stowarzyszenie przedszkolu
i oddziale przedszkolnym poprzez
podniesienie dotacji dla
Stowarzyszenia o 9%.
4. W sprawie określenia trybu
i szczegółowości kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej – określono tryb
i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej.

§
5. W sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie wyższej dotacji dla
niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy
Postomino – wyraża się zgodę na
udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Postomino dla niepublicznych
przedszkoli w wysokości 84%
podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli.

dla Modernizacji oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu. Niebawem zostaną
ogłoszone przetargi na budowę
stołówki przedszkola i żłobka przy
Szkole Podstawowej w Jarosławcu,
budowę budynku świetlicowoadministracyjnego w systemie
zaprojektuj i wybuduj wraz
z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Pieńkowo dla którego
zadania Gmina również otrzymała
dofinansowanie ze środków
zewnętrznych. Ponadto realizowana
będzie budowa ścieżki rowerowej po
nieczynnym torze kolejowym na
odcinku Postomino - Pieńkówko.

„Granty sołeckie 2019”
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego zaprasza do
udziału w konkursie „Granty sołeckie
2019”. Konkurs jest skierowany do
wszystkich gmin reprezentujących
sołectwa z terenu województwa
zachodniopomorskiego. Celem
Konkursu jest wspieranie rozwoju
demokracji lokalnej i społeczeństwa
obywatelskiego oraz wzmacnianie
tożsamości i integracji społeczności

lokalnej z inicjatywy sołectw
w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami
ujętymi w celu strategicznym nr 6
„Wzrost tożsamości i spójności
społecznej regionu” ujętym w Strategii
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”.
Pula środków w konkursie to
1.800.000,00 zł, co oznacza
możliwość uzyskania pomocy

7. W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – wyraża się
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej na
okres powyżej 3 lat nieruchomości,
tj. działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 76 o powierzchni
0,54 ha, położonej w miejscowości
Pałówko, w obrębie geodezyjnym
Pałówko.

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”)
8. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2019 rok budżet gminy na 2019 rok wyniesie
dochody ogółem 58 758 061 zł,
wydatki ogółem 67 114 983 zł.
9. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
WPF do zmian w budżecie gminy.
10. W sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność wójta – skargę uznano
za bezzasadną.

Zmiany w zwrocie
podatku akcyzowego

Inwestycje w gminie

Zimowe warunki za oknami
natomiast Gmina Postomino już
przygotowuje realizacje nowych
inwestycji. Aktualnie trwa procedura
sprawdzania ofert dla zadania
inwestycyjnego pn. „Odnowa
przestrzeni publicznej w miejscowości
Nacmierz” najtańszą ofertę złożyło
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. za kwotę 1.205.400,00 zł
brutto. Przypomnieć należy, że Gmina
otrzymała na to zadania
dofinansowanie w kwocie 500 000,00
złotych.
Również ogłoszone zostało
ponowne postępowanie przetargowe

6. W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej – wyraża
się zgodę na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości
gruntowej składającej się z działek
oznaczonej numerami
geodezyjnymi 167/2 o pow. 0,0134
ha i 168/1 o pow. 0,0049 ha
położonej w miejscowości
Jarosławiec w drodze
bezprzetargowej na rzecz
właściciela sąsiedniej
nieruchomości z przeznaczeniem
na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości
przyległej tj. działki nr 155/2.

Aktualnie trwają roboty
budowlane przy budowie budynku
socjalnego w miejscowości Pieńkowo.
Łączny koszt wykonania robót wynosi
1.880.297,06 zł brutto.
Niebawem również zostaną
otwarte oferty na budowę odcinka sieci
kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej w m. Pieńkowo.
Natomiast Centrum Kultury
i Sportu w Postominie rozstrzygnęło
przetarg na zagospodarowanie ternu
w m. Pałowo. Wykonawcą będzie
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. Postomino. Już niebawem
rozpoczęcie robót.
finansowej w wysokości do 10.000 zł
na sfinansowanie zgłoszonego do
realizacji projektu inwestycyjnego aż
przez 180 sołectw. Sołectwa mogą
zgłaszać swoje pomysły do dnia 28
lutego 2019 r. W ubiegłym roku
Sołectwa Staniewice i Nosalin
realizowały projekty w ramach
„Grantów Sołeckich”. Zachęcamy
Sołtysów do zapoznania się
z zasadami konkursu oraz zgłoszenia
swoich pomysłów podnoszących
jakość życia mieszkańców.

Wójt Gminy Postomino informuje,
że zbliża się pierwszy termin składania
wniosków o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na rok 2019. Producent
rolny, który posiada na obszarze Gminy
Postomino gospodarstwo rolne, może
w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28
lutego 2019 r. złożyć do tut. organu
odpowiedni wniosek o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na rok 2019 wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego
oznaczonego kodem CN 2710 19 43
do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826
000 w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do
31 stycznia 2019 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2019
rok.
Limit zwrotu podatku w 2019 r.
wynosić będzie:
100,00 zł * ilość ha użytków
rolnych. Ponadto ustalony został
dodatkowy limit dla hodowców bydła
30,00 zł *średnia roczna liczba dużych
jednostek przeliczeniowych bydła.
Jednocześnie informuje, że
zmieniły się druki wniosków, które
można pobrać w Biurze Obsługi

Interesanta tut. Urzędu.
Dodatkowo hodowcy bydła
muszą załączyć do wniosku dokument
zawierający informacje o liczbie
dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będących w ich posiadaniu,
w odniesieniu do każdej siedziby ich
stada, w ostatnim dniu każdego
miesiąca roku poprzedzającego rok,
w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku, ustalonej
z uwzględnieniem wartości
współczynników przeliczeniowych
sztuk bydła na duże jednostki
przeliczeniowe. Dokument taki, na
wniosek producenta rolnego wydaje
Kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
W przypadku złożenia wniosku
w/w terminie, pieniądze wypłacane
będą w dniach 1-30 kwietnia 2019 r.
gotówką w kasie Banku
Spółdzielczego o/Postomino, albo
przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Szczegółowe informacje oraz
procedura ubiegania się o zwrot
podatku akcyzowego w 2019 roku na
stronie Ministerstwa Rolnictwa:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwro
t-podatku-akcyzowego
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Kalendarium

Śmieci z kodem kreskowym
Od stycznia 2019 r. rozpoczęło
się na terenie Gminy Postomino,
wdrażanie systemu identyfikacji
pojemników na odpady zmieszane
oraz worków na odpady segregowane
etykietami z kodami kreskowymi.
Nowy system pozwoli monitorować
selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych na terenie Gminy
Postomino i usprawni
gospodarowanie odpadami.
System identyfikacji
pojemników będzie polegał na
oznakowaniu worka/pojemnika na
odpady naklejkami z kodami
kreskowymi. Na każdym pojemniku
na odpady zmieszane zostanie
umieszczona naklejka z kodem
kreskowym, który będzie sczytywany
przez firmę odbierającą odpady
podczas odbioru śmieci. Ponadto
każdy właściciel nieruchomości, który

zadeklarował selektywną zbiórkę
odpadów otrzyma naklejki
z indywidualnym kodem kreskowym
na odpady segregowane (metale
i tworzywa sztuczne oraz szkło).
Obowiązkiem właściciela
nieruchomości
b ę d z i e
oznaczenie
naklejkami
z kodem worków
z odpadami
komunalnymi
(żółtych oraz
zielonych), zanim
zostaną one przekazane do odbiorcy.
Worki bez kodów kreskowych nie
będą odbierane.
Pojemniki na odpady oznaczone
zostaną przez Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o. w Postominie. Naklejki

zawierające indywidualne kody
kreskowe dostarczone zostaną
mieszkańcom gminy również przez
pracowników GPK Sp. z o.o. Po
wyczerpaniu zapasu etykiet trzeba
będzie zgłosić się do GPK
w Postominie po nowe, które będą
wydawane nieodpłatnie.
Dzięki kodom
kreskowym będzie
można między
innymi:
ź potwierdzić, czy w
danym dniu
z konkretnej
nieruchomości zostały odebrane
odpady,
ź zweryfikować czy na danej
nieruchomości zgodnie ze
złożoną deklaracją odpady są
segregowane czy też nie. To
ważne, bo zgodnie z zapisami

luty
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, wysokość
opłaty za odpady zmieszane różni
się znacznie od wysokości opłaty
za odpady segregowane,
ź gromadzić dane potrzebne do
tworzenia zestawień, raportów,
analiz niezbędnych do
wypełnienia obowiązków
sprawozdawczych gminy
w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi.
Naklejki z kodami kreskowymi
służą jednoznacznej identyfikacji
posesji, z której odbierane są odpady
komunalne i dlatego nie należy ich
oddawać innym osobom, aby nie
zostały nam przypisane cudze śmieci.
PAMIĘTAJ! ZANIM WYSTAWISZ
WOREK PRZYKLEJ KOD!

Podpisanie umów z klubami sportowymi

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Urzędzie
Gminy Postomino podpisano umowy
o realizację zadań publicznych dotyczących
sportu z dwoma klubami sportowymi:
Uczniowskim Klubem Sportowym „Czarni”
Pieszcz na zadanie pn.: „Prowadzenie
i organizacja: sekcji modelarstwa, sekcji piłki
siatkowej, sekcji lekkiej atletyki i gier
zespołowych, sekcji piłki nożnej
w miejscowości Pieszcz oraz sekcji tenisa
stołowego w miejscowości Postomino
i Pieszcz” oraz z Klubem Sportowym „Wieża”
na zadanie pn.: „Prowadzenie i organizacja
sekcji piłki nożnej w miejscowości Postomino”.
Łączna wartość zawartych umów to 180 000 zł.
Realizatorom zadań oraz uczestnikom zajęć
sportowych życzymy wielu sukcesów.

Podsumowanie współzawodnictwa sołectw

W środę 23 stycznia br. podczas
sesji Rady Gminy Postomino
przeprowadzono dekorację wręczenia
nagród za udział w XXI
Współzawodnictwie Sportowo Rekreacyjnym Sołectw Gminy
Postomino. Miejscowości z naszej
gminy rywalizowały w 7 turniejach:
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Tenis Stołowy, Usportowione Dwa
Ognie Kobiet, Bieg na dystansie 2000
m, Piłka Nożna, Lekkoatletyka,
Warcaby Stupolowe, Siatkówka.
Warunkiem sklasyfikowania był udział
w minimum 2 turniejach. Wymagania
te spełniło 12 sołectw. Wójt Gminy
Postomino Janusz Bojkowski wraz

z Dyrektorem Centrum Kultury i Sportu
w Postominie Markiem Leśniewskich
dokonali wręczenia certyfikatów
i nagród.
Nagrodami finansowymi
wyróżniono pierwsze sześć sołectw:
1. Pieszcz, 2. Wszędzień,
3. Naćmierz, 4. Postomino, 5.

Wilkowice, 6. Nosalin.
Nagrodzono także
najaktywniejszych samorządowców,
którzy byli najbardziej zaangażowani
w konstruowaniu reprezentacji swoich
sołectw, a byli nimi: Zenon Morka,
M a r i a L e c h - S z a j n e r, E m i l i a
Rzeczkowska. Gratulujemy
wszystkim reprezentacjom.
Pamiętajcie, że nie zawsze wyniki są
najważniejsze. Wspólna rywalizacja
na rzecz własnej miejscowości oraz
integracja to główny cel
współzawodnictwa. Można to nazwać
„małym patriotyzmem", który jest
niezbędny do rozwoju i promocji
Naszych sołectw.

2019
Gdy ciepło w lutym,
zimno w marcu bywa,
długo trwa zima,
to jest niewątpliwa.
Kiedy luty puści,
to marzec wypiecze.
Gdy bez wiatrów luty chodzi,
w kwietniu wicher nie zawodzi.

2 lutego (sobota)
Ofiarowanie Pańskie
(Matki Boskiej Gromnicznej),
Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego,
Światowy Dzień
Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień
Handlowca
3 lutego (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
8 lutego (piątek)
Święto Służby Więziennej,
Dzień Bezpiecznego Internetu
9 lutego (sobota)
Międzynarodowy Dzień Pizzy
11 lutego (poniedziałek)
Światowy Dzień Chorych
14 lutego (czwartek)
Dzień Zakochanych (Walentynki)
15 lutego (piątek)
Światowy Dzień Młodzieży
Prawosławnej
17 lutego (niedziela)
Dzień Kota
20 lutego (środa)
Światowy Dzień Sprawiedliwości
Społecznej
21 lutego (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego
22 lutego (piątek)
Dzień Ofiar Przestępstw
23 lutego (sobota)
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
28 lutego (czwartek)
Tłusty czwartek

„

cytat

Kto nie ma odwagi starać się
o swoje szczęście, tym samym
udowadnia wyraźnie, że tego
szczęścia nie jest wart.

„

Carlo Goldoni
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019
50 wolontariuszy z puszkami plus
30 pomocników wolontariuszy, którzy
naklejali serduszka od rana jeżdżąc
basem i autobusem po terminie naszej
gminy zbierali datki. Odwiedzili niemal
wszystkie miejscowości, gdzie głośno
zachęcali mieszkańców do wspierania
WOŚP. Tu dziękujemy serdecznie Pani
Sołtys Królewa Danieli Igras, która
wszystkich wolontariuszy z autobusu
ugościła ciepłym posiłkiem.
Całej inicjatywie towarzyszyło
mnóstwo aktywności sportowej. Dzień
wcześniej rozegrano X Bieg Policz się
z Cukrzycą, w którym udział wzięło 63
zawodników. Na sali sportowej
w Pieszczu rozegrano turniej siatkówki,
w którym spotkali się sołectwo Pieszcz
i Jarosławiec.
W niedzielę w rekreacyjnym
cukrzycowym marszu Nordic Walking

na 3-kilometrowej trasie udział wzięło
9 uczestników. O godz. 14.00 nad
jeziorem Marszewskim była Kąpiel
Morsów, w której udział wzięło 34
śmiałków z Postomińskiego Klubu
„Wiking”, jednocząc się z wszystkimi
w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Poczęstunek dla
morsów i osób towarzyszących
przygotowała Rada Sołecka Marszewo
pod przewodnictwem Sołtysa Marcina
Plytty.
Część główna tegorocznej
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
rozpoczęła się w niedzielę 13 stycznia
o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej
przy Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
W czasie programu na scenie
zaprezentował się Zespół „Młodzi
Gitarzyści” działający przy CKiS oraz

grupa tańca Break Dance. Swój pokaz
sceniczny zaprezentowało również
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem
Lepiej”. Wspaniały koncert zagrała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Postomina, nagrodzona licznymi
brawami.
Podczas finału można było wziąć
udział w loterii fantowej za 400 groszy,
gdzie każdy los wygrywał. Dużym
powodzeniem cieszyła się „Kawiarenka
z serduszkiem”, którą przygotowali
członkowie Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem Lepiej”.
Świetny edukacyjny pokaz ratownictwa
medycznego wykonali strażacy OSP
z Karsina, wsparci Służbą Medyczną
z Ustki pod kierunkiem Komendanta
Gminnego OSP Daniela Pakosa.
Komendant Pakos na scenie otrzymał
podziękowanie od Państwa

Manuszewskich za udzielenie pomocy
podczas wypadku - od publiczności
otrzymał ogromne brawa.
W trakcie imprezy prowadzone
były licytacje różnych fantów
uzyskanych od darczyńców. Wśród
nich były między innymi: zaproszenia
na kolacje walentynkowe, obiady
i pobyty rodzinne, wymiany opon, bony
zakupowe, talony na wywóz szamba,
artykuły przemysłowe, gadżety
otrzymane ze Sztabu WOŚP
z Warszawy. Licytacje poprowadzili
Maria Lech-Szajner oraz Maciej
Pominkiewicz. Tegoroczna kwota
uzyskana z samych licytacji to 16 280
złotych, gdzie najwyżej zlicytowano
srebrne serduszko przekazane od
Radnych Rady Gminy Postomino za
kwotę 2.000,00. Za kwotę 1200
wylicytowano trzy razy jeden tort
wykonany przez Annę Borek
z Rusinowa. Specjalny tort
powstał w związku
z jubileuszem 10- lecia grania
P o s t o m i n a z W O Ś P. N a
zakończenie licytacji torty od

Państwa Jakubowskich ze Sławna
i P a ń s t w a Ta m a z J a r o s ł a w c a
tradycyjnie zostały rozczęstowane
wśród wszystkich uczestników WOŚP,
którzy do puszki wrzucali datki – w tym
roku „za torty” uzyskano kwotę 1350,00
złotych.
W przerwach licytacji
występowały zespoły Disco Polo TWO
BOYS i JUSTYNA & KRIS, gromadząc
pod sceną liczne grono rozbawionych
uczestników.
Całe popołudnie funkcjonowała
Pracownia Sztuk Pięknych GAMMA
pod okiem Pani Jadwigi Czerwińskiej.
Każdy z uczestników i wolontariuszy
mógł skonsumować „Ogniową
Grochówkę” i kiełbaskę na gorąco,
które zostały przygotowane przez OSP
Wilkowice.
Znaczący udział w uzyskaniu
świetnego wyniku tegorocznej zbiórki
WOŚP miała licytacja w Szkole
Podstawowej w Pieszczu, którą
prowadził Pan Artur Struś. W szkole
pozyskano 5387 zł.
Po raz kolejny mieszkańcy naszej
gminy pokazali, że ich serca są wielkie.
Postomiński Sztab zebrał rekordową
kwotę 38.630,00 zł. Po raz pierwszy
w tym roku utworzyliśmy wirtualną Eskarbonkę, gdzie można było wpłacać
środki bezpośrednio do skarbonki,
w tym roku zebraliśmy 390 zł.
Wszystkim sponsorom,
darczyńcom i ludziom dobrej woli bez
których impreza w takim okazałym
kształcie nie mogła by się odbyć,
składamy serdeczne podziękowania.
Ogromne podziękowania za
pomoc w organizacji finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy na
terenie Gminy Postomino, składamy
wszystkim zaangażowanych osobom,

pracownikom Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, Ochotnikom Staży
Pożarnej w Wilkowicach, Karsinie oraz
licznej ekipie wolontariuszy, którzy
w tym dniu zbierali datki do puszek.
Szczególne podziękowania kierowane
są do Dyrektora Centrum Kultury
i Sportu w Postominie Pana Marka

Leśniewskiego oraz Pani Marii LechSzajner, którzy w całości kierowali
i zarządzali sztabem i czuwali nad
przebiegiem wszystkich finałowych
imprez.
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Darczyńcy
XXVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13.01.2019 r.

Licytacja w Pieszczu

14 stycznia 2019 r. w Szkole
Podstawowej w Pieszczu odbył się
2 7 f i n a ł W O Ś P. L i c y t a c j ę
poprowadził jak zwykle pan Artur
Struś. W tym roku zbieraliśmy na
zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych. Licytowano
zabawki, ciasta, torty i wiele innych
rzeczy. W tym dniu wszyscy
byliśmy zjednoczeni, wszyscy
pomagaliśmy i wszyscy spisaliśmy
się na medal. To pokazuje jak

ważne jest niesienie pomocy
innym.
Chcielibyśmy bardzo
podziękować uczniom, rodzicom,
nauczycielom i wszystkim osobom
zaangażowanym w licytację.
Drodzy Rodzice Wasze ciasta były
przepyszne.
Razem zebraliśmy 5387 zł
(puszki wolontariuszy - 1679 zł,
aukcja - 3708 zł). Do zobaczenia za
rok.
Marzena Juszczyk

X Bieg "Policz się z Cukrzycą" w ramach WOŚP
W sobotę, 12 stycznia o godz.
14:00 w Postominie wystartował
X Bieg "Policz się z Cukrzycą"
organizowany w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był
to również Bieg Podsumowujący
I Festiwal Biegowy Powiatu
Sławieńskiego. Pięciokilometrową
trasę przebiegło 49 zawodników, 15
kobiet i 34 mężczyzn, którzy
w ramach uczestnictwa w biegu
w s p a r l i W O Ś P. W ś r ó d P a ń
zwyciężyła AGNIESZKA KĘSIK
(Świat Płytek u Kryspina) przed
KSENIĄ MOTYKOWSKĄ (Sławno)
i KATARZYNĄ KULCZYK (Bryza
Postomino). W kategorii mężczyzn

najszybciej trasę pokonał
PRZEMYSŁAW KURKUL,
wyprzedzając TOMASZA
SZOPIŃSKIEGO i brata JANKA
KURKULA.
Każdy z uczestników otrzymał
unikatową koszulkę i medal. O godz.
15:15 na sali wielofunkcyjnej w CKiS
w Postominie odbyła się ceremonia
dekoracji biegu "Policz się
z Cukrzycą" oraz Biegowego
Festiwalu Powiatu Sławieńskiego.
Serdecznie dziękujemy za
uczestnictwo oraz gratulujemy
wyników.

1. Agencja Muzyczno Artystyczna "Silent" - Paweł
Cichy - Postomino
2. Anna Borek - Rusinowo
3. Artur, Jerzy Bogus - Pieńkowo
4. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Sławno
5. Bank Spółdzielczy - Postomino
6. Bistro „U Sylwii” - Staniewice - Sylwia
Wojciechowska
7. Bogdan Szlawski - Staniewice
8. Centrum Kultury i Sportu Postomino
9. Cukiernia i Wytwórnia Lodów "Taja" - Janina i
Roman Tama - Jarosławiec
10. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
11. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Postomino
12. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Postomino
13. Gospodarstwo Agroturystyczne "U Marzeny" Marzena i Tadeusz Kurzyńscy - Rusinowo
14. Gospodarstwo Ogrodnicze - Beata i Paweł Hoppe Radosław
15. Gospodarstwo Rolne - Anna i Adam Kaczorek Wszedzień
16. Gospodarstwo Rolne - Joanna i Zenon Lech Wszedzień
17. Grupa taneczna Break Dance Postomino Team
18. Health Resort & Medical SPA Aquapark Panorama
Morska - Danuta i Leszek Haratyk - Jarosławiec
19. Hotel Szlak Bursztynowy -Maksymilian Kwiatkowski
20. J-Art Galeria Sztuki Jadwiga Czerwińska Postomino
21. Jubiler - Marzena Dresler - Sławno
22. Kapela Ludowa „Pieńkowianie”
23. Karczma u Ola - Andrzej Dastig - Jarosławiec
24. Katarzyna i Marek Czerwińscy - Tawerna Maltańska
Jarosławiec
25. KAWI Pieszcz
26. Komenda Powiatowa Policji w Sławnie - Rewir
Dzielnicowych w Postominie
27. Konserwacja i Naprawa Pojazdów Mechanicznych Mirosław Gąbka - Pieńkowo
28. Król Plaza SPA& WELLNESS - Sabina i Ryszard
Król - Jarosławiec
29. Lucyna Ludwicka - Pieńkowo
30. Młodzi Gitarzyści przy Centrum Kultury i Sportu
31. Młodzieżowa Orkiestra Dęta im. Zbigniewa Galka Postomino
32. Mrówka - Iwona Mrowińska - Ronino
33. Ochotnicza Straż Pożarna Chudaczewo
34. Ochotnicza Straż Pożarna Karsino
35. Ochotnicza Straż Pożarna Marszewo
36. Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowice
37. Ośrodek Wczasowo Kolonijny "Rafa" , Restauracja
„WITTA” Igor Kwiatkowski Jarosławiec
38. Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Marysieńka" Anna i
Wojciech Gajewscy Jarosławiec
39. Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Barka” - Stefan
Kwiatkowski
40. Park Wodny „Jan” Janina Kroplewska - Darłówko
41. Zespół Szkół Społecznych Korlino
42. Pasieka Jadwiga i Jerzy Krakowscy - Łącko
43. Pasieka miody Rusinowskie „MAJA” - Paweł Olzak
44. Piekarnia „JAKUBOWSCY” Wanda i Tadeusz
Jakubowscy Sławno
45. Postomiński Klub Morsów „WIKING”
46. Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej”
47. Pracownia Sztuk Pięknych "Gamma" Postomino
48. Przewozy Autokarowe - Alojzy Niewiadomski Sławno
49. Radni Rady Gminy Postomino
50. Restauracja „Jackowo” - Katarzyna i Mieczysław
Zawada - Jarosławiec
51. Salon Urody „KOLIBER” - Anna Studzińska - Słupsk
52. Sklep ABC - Bogumiła i Jacek Wituszyńscy Postomino
53. Sklep ABC - Gabriela i Adam Pruske - Pieńkowo,
Staniewice
54. Sklep Sportowy „PUMA” - Krystyna Grabowska Sławno
55. Sklep Wielobranżowy - Monika i Robert
Szczepańscy - Postomino
56. Skład Opałowy Adam Ostrowski - Pieńkowo
57. Sołtys Marszewa - Marcin Plytta
58. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej AKTYWNI
Postomino
59. Straż Gminna Postomino
60. STUDZIŃSKI TEAM - Studio Tatuażu - Leszek
Studziński - Słupsk
61. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
62. Szkoła Podstawowa w Pieszczu
63. Szkoła Podstawowa w Postominie
64. Szkoła Podstawowa w Staniewicach
65. Teresa i Józef Rysztak - Pieńkowo
66. Urząd Gminy Postomino
67. Wolontariusze z terenu Gminy Postomino
68. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego - Wiesław
Gawęda - Ronino
69. Zakład Mechaniki Pojazdowej- Marcin GrzejszczakPieńkowo
70. Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego Maria i
Grzegorz Sendeccy Bobrowiczki
71. Zakład Usług Leśnych - Eugeniusz Hutman - Mazów
72. Zakład Usług Leśnych - Jarosław Gawlista Jarosławiec
73. Zbigniew Jakuszczonek - Radosław
74. Zdzisław Wilk- SIEDLISKO
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Gala z okazji 15-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
dzieci, które tego wieczoru zasiadały na
scenie.
Swoje wyrazy wdzięczności
wyraziła również orkiestra, która
wręczyła na ręce Wójta, Dyrektora
Centrum Kultury i Sportu oraz Pana
Stanisława Poprawskiego upominki za
szczególną pracę na rzecz rozwoju
i i s t n i e n i a o r k i e s t r y. U p o m i n e k
w ramach podziękowania otrzymała
również Pani Maria Lech-Szajner, za
wyjątkowe zaangażowanie
w organizację gali.
Na podsumowanie uroczystości
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Postomina zagrała drugą część
koncertu. Zwieńczeniem spotkania był
ogromny tort urodzinowy dla
wszystkich obecnych. Po gali mogliśmy
Dnia 6.01.2019 r. odbyła się
uroczysta gala z okazji obchodzonych
piętnastych urodzin Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Postomina. Cała
uroczystość odbywała się w sali
widowiskowej w Centrum Kultury
i Sportu w Postominie. Dokładnie
o godzinie 18.00 przybyło na miejsce
wielu znakomitych gości, mieszkańców
gminy a także osób, które są wyjątkowo
związane z orkiestrą. Między innymi na
widowni można było zobaczyć Pana
Stanisława Poprawskiego kapelmistrza, który 15 lat temu wraz
z ówczesnym wójtem gminy Panem
Zbigniewem Galkiem zakładali ten
zespół. W pierwszych rzędach
zasiadały najważniejsze osoby
w gminie, a więc obecny wójt Pan
Janusz Bojkowski oraz
Przewodniczący Rady Gminy Pan
Daniel Pakos. Resztę honorowych
miejsc wypełniła rodzina oraz
zaproszeni goście.
Całą uroczystość otworzył
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Pan
Marek Leśniewski, który przywitał
wszystkich zgromadzonych,
a następnie głos przekazał obecnemu

kapelmistrzowi Panu Marcinowi
Rąpalskiemu. Rozpoczęła się
kilkunastominutowa przemowa, która
miała na celu podziękowanie
wszystkim za przybycie, przybliżenie
tego co działo się przez te ostatnie 15lat oraz przedstawienie wszystkich
członków orkiestry. Następnie jubilaci
zagrali pierwszą z dwóch części
koncertu, które były zaplanowane na
ten wieczór. Koncert spotkał się
z dużym entuzjazmem, a można było to
poznać po żywiołowych reakcjach
publiczności po każdym wykonywanym
utworze.
Po zakończeniu rozpoczęła się
część oficjalna. Na wstępie Andrzej
Kaczyński- były instruktor i kapelmistrz
orkiestry przedstawił dokładną historię
powstania zespołu. Następnie głos
zabrał Wójt Gminy Postomino Pan
Janusz Bojkowski, który w samych
superlatywach wypowiadał się na
temat funkcjonowania orkiestry
w Gminie oraz wyraził nadzieję na
dalszą współpracę i dalszy rozwój
grupy w przyszłych latach. W tym
momencie z rąk Wójta oraz Dyrektora
Centrum Kultury i Sportu listy

gratulacyjne oraz upominki otrzymali
osobiście wszyscy członkowie
orkiestry. Na ręce kapelmistrza został
też wręczony wyjątkowy prezent dla
całej grupy, ufundowany przez Gminę
Postomino, a był to voucher na
nagranie własnej płyty
w profesjonalnym studiu nagrań. Jest to
na pewno prezent, który po jego
realizacji będzie niesamowitą pamiątką
dla każdego członka zespołu. Podczas
całej gali nie zapomniano również
o osobach, które czynnie należały do
orkiestry oraz czynnie przyczyniły się
do rozwoju zespołu, lecz z przyczyn
zawodowych musieli zrezygnować
z dalszej gry bądź współpracy. Osoby
te otrzymały również z rąk Wójta oraz
Dyrektora pamiątkowe statuetki oraz
listy gratulacyjne za włożoną pracę na
rzecz rozwoju kulturalnego gminy.
Kolejnym bardzo ważnym momentem
na uroczystości było pojawienie się na
scenie Pana Stanisława
Poprawskiego, który wręczył
obecnemu kapelmistrzowi Marcinowi
Rąpalskiemu bukiet złożony z piętnastu
róż na piętnaste urodziny i podkreślił,
że to dopiero początek. Pan Stanisław,
również skorzystał z możliwości
podzielenia się z całą zebraną
publicznością, historią, jak w ogóle
doszło do pomysłu oraz realizacji
założenia Młodzieżowej Orkiestry oraz
jakie były największe trudności
w początkowym jej funkcjonowaniu.
Głos tego wieczoru zabierali jeszcze
radny powiatu sławieńskiego Pan
Adrian Pawłowski, który będąc
jednocześnie czynnym członkiem
orkiestry wyraził swoją wdzięczność
i entuzjazm dla prowadzących oraz
wszystkich kolegów i koleżanek

z orkiestry. Głos zabrał również Paweł
Wielgat były członek zespołu, który
wyraził w kilku zdaniach jak
fantastyczne warunki stwarza Gmina
Postomino do muzycznego rozwoju
młodych ludzi w gminie, gdzie jest to
wielką rzadkością .
Przemawiała również
wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Postomino Danuta Rąpalska, która
będąc jednocześnie mamą obecnego
kapelmistrza podziękowała
i pogratulowała wszystkim rodzicom

podziwiać przepiękny występ
Słupskiego Chóru Nauczycielstwa
Polskiego „Academia Musica”.
Było uroczyście i bardzo
rodzinnie. Dla takich chwil warto przez
piętnaście lat poświęcić się jednej
rzeczy, żeby wystąpić na takiej
uroczystości. Dla całej orkiestry wielkie
gratulacje za tak fantastyczny jubileusz
i wszelkie życzenia pomyślności
w dalszym rozwoju i zdobywaniu
następnych sukcesów.
Kapelmistrz Marcin Rąpalski
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Przekaż 1% swojego podatku
Rozpoczął się okres składania
rocznych zeznań podatkowych. Każdego
roku podatnik może przeznaczyć 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz wybranej przez siebie organizacji
pozarządowej, która posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego. Od lutego
2019 r. Gmina Postomino przystąpiła do
projektu „Wspieraj Lokalnie”, w którym
Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych (IWOP) łączy promocję

kampanii przekazywania 1% dla lokalnych
organizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie
danej jednostki samorządu. Przekazanie
jednego procenta podatku nic nie kosztuje,
a może przynieść wiele korzyści dla naszej
społeczności. Mieszkańcy wspierający
organizacje pożytku publicznego, które
działają na terenie gminy działają nie tylko
na swoją korzyść, ale na korzyść wszystkich
mieszkańców. Zebrane w ten sposób środki
powinny służyć wzmocnieniu działań

Wiking zaprasza
Zapraszamy wszystkie kluby
morsowe do Jarosławca, aby z Nami
świętowały nasze urodziny. W niedzielę
24 lutego 2019 roku uroczystą kąpiel Nr
413 od zarania powstania klubu na
Neptunowskich włościach w Jarosławcu.
Tradycyjnie morsowi nowicjusze zostaną
ochszczeni. Bardzo prosimy zatem

o potwierdzenie swojego udziału
i zgłoszenie uczestników chrztu. Ułatwi
nam to przygotowania,
a okolicznościowy upominek i znaczek
czeka. Podczas morsowej biesiady
królować będą Jarosławieckie
przysmaki. Więcej szczegółów poniżej.
Z. Ludwikowski

organizacji. Ważne jest, aby robić to
świadomie.
Zachęcamy mieszkańców naszej
gminy do rozliczenia swoich zeznań
podatkowych oraz do przekazywania 1%
swojego podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego za pośrednictwem
strony www.postomino.pl
Na stronie Gminy Postomino szukaj
ikony z tym znakiem:

Mikołajkowe karate

W dniu 25.01.2019 w Centrum
Kultury i Sportu w Postominie odbyła
się piąta już edycja Mikołajkowego
Turnieju Karate Kyokushin o Puchar
Wójta Gminy Postomino.
W zmaganiach najmłodszych
adeptów sztuki karate
z postomińskiego klubu udział wzięło
ponad dwudziestu karateka, którzy
dzielnie walczyli w poszczególnych
kategoriach prezentując bardzo duże
umiejętności. Zmaganiom toczącym
się przy aplauzie zgromadzonych
kibiców przyglądali się Dyrektor

Gmina

Postomino

Centrum Kultury i Sportu Pan Marek
Leśniewski oraz Pani Maria LechSzajner - prezes Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej "Aktywni"
Postomino. Za swoje występy
wszyscy zawodnicy otrzymali medale
oraz dyplomy a także małe podarunki
od Świętego Mikołaja a najlepsi
w kategoriach pamiątkowe Puchary.
Na pierwszych stopniach podium
stawali: Kaja Sobków, Amelia
Szymańska, Marika Uljanicka, Oliwia
Kamyszek, Jakub Świstek, Jakub
Cichy, Fabian Jakubek, Patryk

Świstek oraz Mateusz Uljanicki. Na
podium stawali także Matylda
Sobków, Maja Świstek, Wiktoria
Jakubek, Damian Dorochowicz,
Mirosław Dorochowicz oraz Krystian
Ostrowski. Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Przypominamy także, że
na zawodników postomińskiego
klubu można głosować w plebiscycie
Dziennika Sławieńskiego na
najpopularniejszego sportowca
powiatu sławieńskiego w 2018 roku.

Przegląd Amatorskiego
Ruchu Artystycznego
2019

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Mały Konkurs Recytatorski
Etap Gminny - Gminy Postomino
1 marca 2019 r., godz. 9.00
Sala Wielofunkcyjna Centrum Kultury i Sportu w Postominie
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Aktywne tablice trafiły do szkół

Zgodnie z zapowiedzią
o przystąpieniu Gminy Postomino do
realizacji programu „Aktywna tablica”,
informujemy, że w grudniu 2018 r.
sfinalizowany został zakup i montaż
nowoczesnych pomocy dydaktycznych
w naszych szkołach. Program
obejmował również przeszkolenie
nauczycieli z zakresu stosowania
technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) w nauczaniu
oraz wykorzystaniu TIK na zajęciach
edukacyjnych prowadzonych
w każdym oddziale szkoły
uczestniczącej w Programie. Nasze

szkoły zostały wyposażone
w następujące pomoce dydaktyczne:
1. Szkoła Podstawowa
w Jarosławcu – monitor interaktywny
AVTEK TOUCHSCREEN 5 CONNECT
65”, tablica interaktywna MY BOARD
S I LV E R 9 5 " z p r o j e k t o r e m
ultrakrótkoogniskowym EPSON EB;
2. Szkoła Podstawowa
w Pieszczu – dwa monitory
interaktywne AVTEK TOUCHSCREEN
5 CONNECT 65”;
3. Szkoła Podstawowa im. ppor.
Emilii Gierczak w Postominie – dwa
m o n i t o r y i n t e r a k t y w n e AV T E K

Sukces w Jarosławcu

Zakończyły się właśnie etapy
rejonowe konkursów przedmiotowych,
w styczniu podano ostateczne wyniki.
Pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu zostało finalistami i będą
reprezentować szkołę i gminę na
etapie wojewódzkim. Są to: Kinga
Kowalska- język polski i geografia,

Natalia Dydyna- język polski, Igor
Bojkowski- geografia i Adam Gawlista
również z geografii. Przypominam, że
tytuł laureata zwalnia ucznia z części
egzaminu i otwiera drzwi do
wymarzonych szkół.

TOUCHSCREEN 5 CONNECT 65”;
4. Szkoła Podstawowa
w Staniewicach – dwa monitory
interaktywne AVTEK TOUCHSCREEN
5 CONNECT 65”.
Pozyskane multimedia od
momentu ich przekazania wspierają
proces uczenia się dzieci i młodzieży
w naszych szkołach, umożliwiając im
rozwijanie własnych kompetencji.
Uczniowie przenoszą się w świat
interaktywnej przygody z nauką, co
czyni proces uczenia się bardziej
skutecznym.

„Praca z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej stała się czymś
normalnym i codziennym. Tablica
interaktywna z powodzeniem zastąpiła
tradycyjną, dzięki niej nauczyciele
wykorzystują wiele możliwości
urozmaicania zajęć. Dzięki możliwości
uruchomiania dowolnego programu
edukacyjnego, podręczników
multimedialnych, wybranych stron
internetowych, filmów, map itp. praca
z tablicą interaktywną jest atrakcyjna
nie tylko dla nauczycieli, ale przede
wszystkim dla uczniów. Uczniowie
chętnie pracują na lekcji, szybko uczą
się korzystania z tablicy interaktywnej.
Istotną cechą tablicy interaktywnej jest
wykorzystanie TIK w procesie
dydaktycznym bez konieczności
przechodzenia do pracowni
komputerowej” – opowiada Pani
Elżbieta Safaryn Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu. W Szkole
Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak
w Postominie nowymi interaktywnymi
pomocami posługują się najchętniej
nauczyciele biologii, języka
niemieckiego oraz języka angielskiego.
„Wiele radości sprawiło uczniom
pierwsze zapoznanie się z monitorem
i możliwość pisania palcem lub
wskaźnikiem. Takie lekcje w znaczący
sposób uatrakcyjniają lekcje
i przyczyniają się do łatwiejszego

przyswajania wiedzy i umiejętności
przez uczniów” – komentuje Pani Anna
Kreft nauczycielka biologii i języka
niemieckiego.
Łączna wartość pomocy
zakupionych dla wszystkich czterech
szkół Gminy Postomino to 67.950,10 zł,
w tym: kwota dofinansowania –
53.174,50 zł, wkład własny – 14.775,60
złotych.
Zgodnie z założeniami projektu
szkoły zobowiązane są do podjęcia
szeregu dalszych działań dotyczących
wdrożenia stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
w procesie nauczania m in. dzielenia
się przyjętymi rozwiązaniami
i doświadczeniami z innymi
nauczycielami przez udostępnianie
opracowanych scenariuszy zajęć
edukacyjnych oraz przykładów dobrych
praktyk w międzyszkolnej sieci
współpracy nauczycieli, czy też na
organizowaniu lekcji otwartych
z wykorzystaniem multimediów.
Korzystanie z technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
powinno w przyszłości wpłynąć na
trwałą zmianę metodyki nauczania, ze
szczególnym naciskiem na cyfryzację
tego procesu.

Oskar i Pani Róża
Strach przed odejściem jest ,dla
nas ludzi, trudnym tematem do
rozmów. Zdecydowanie wolimy mówić
o rzeczach radosnych, wywołujących
uśmiech na naszej twarzy. Z racji tego
nasuwa się pytanie. Jak zachowamy
się w momencie, kiedy staniemy oko
w oko ze śmiercią, a kontrola nad
własnym losem zostanie utracona?
Jest to zagwozdka, na którą każdy
sam musi znaleźć odpowiedź.
Niestety nawet najdojrzalsi ludzi mają
z tym problem. Zamiast zmierzyć się
z tą kwestią, unikają jej. Czy jest to
dobry sposób? Zdania bywają
podzielone.
Uczniowie najstarszych klas
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu,

wybrali się do Słupskiego Inkubatora
Technologicznego na spektakl. Mieli
okazję obejrzeć sztukę pt. „Oskar
i Pani Róża". Spektakl był niezwykle
poruszający i z pewnością wzbudził
wzruszenie u każdego. Aktorzy swą
grą ukazali nam jak konfrontacja
z przemijaniem potrafi przerazić nawet
tych najsilniejszych. Głównym
bohaterem był młody chłopiec, którego
dni były policzone ze względu na
chorobę. W przeciągu krótkiego czasu

jego domem stał się odział
o n k o l o g i c z n y . Ta m p o z n a ł
wolontariuszkę, której celem stała się
walka o godność i życie umierającego
dziecka. ,,Oskar i Pani Róża" to sztuka
teatralna, która poprzez swoja
tematykę jest dosyć trudna. Natomiast
niesie ona nadzieję. Jak najbardziej
spektakl jest godny polecenia.
Przejście przez tą emocjonalną
historię jest niezapomnianym
przeżyciem.
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Hospicjum
19 stycznia wolontariusze
z naszej szkoły odwiedzili pacjentów
Domu Hospicyjno- Opiekuńczego
w Darłowie. Specjalnie dla nich
młodzież przygotowała
i zaprezentowała montaż słownomuzyczny pt. „Boże Narodzenie”.
Program składał się z kolęd, piosenek
bożonarodzeniowych i tekstów
mówiących o wartościach, którymi
warto kierować się w życiu. Choć
miejsce szczególne i skłaniające do
refleksji, to zadanie zostało wykonane
profesjonalnie. Wykonanie zachwyciło
wszystkich zgromadzonych w kaplicy.
Po mszy świętej i odwiezieniu chorych
do sal zostaliśmy zaproszeni na słodki

W dniu 23 stycznia uczniowie
klas I-III zorganizowali uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci
powiedziały swoim bliskim wierszyki,
zaśpiewały piosenki. Swój występ
zakończyły gromkim „Sto lat!” na cześć
zaproszonych gości oraz wręczeniem
własnoręcznie wykonanych
upominków.
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poczęstunek. W tym czasie ks.
Krzysztof Sendecki (dyrektor
hospicjum), opowiedział o zasadach
i rytmie dnia jaki panuje w hospicjum.

Serdecznie dziękujemy
babciom, dziadkom i ciociom za tak
liczne przybycie, rodzicom za
przygotowanie słodkiego poczęstunku
oraz pani Oli Lubońskiej za pomoc
w dekorowaniu sali, fotografowanie
oraz sprawnym przebiegu
uroczystości.
B. Ansel, B. Gofryk, A. Dąbrowska

O codzienności ludzi terminalnie
chorych, na którą składa się cierpienie,
bezsilność i utrata godności. Dla
większości wolontariuszy była to
pierwsza wizyta w hospicjum, a mimo
to pokazali swoją otwartość na
drugiego człowieka. W czasie kazania
ks. Krzysztof powiedział „taki gest
dobroci, jaki dzisiaj uczyniliście
odwiedzając naszych pacjentów
i ofiarowując im swój czas i talent
pomnaża sercach wrażliwość”.
Dziękuję młodzieży za
zaangażowanie w działania
wolontariatu, za dzielenie się swoim
czasem i talentem z innymi.
Dziękuję rodzicom p. Agacie
Gawlikowskiej, p. Magdalenie
Kondras, p. Dorocie Skrzeczkowskiej
oraz p. Łukaszowi Skrzeczkowskiemu
za pomoc w transporcie dzieci.
M. Walczak- Sadowska

Konkurs recytatorski
u pierwszaków

Szkolne wierszowanie
W dniu 21 stycznia uczniowie
klasy I wzięli udział w Klasowym
Konkursie Recytatorskim. Wszyscy
zaprezentowali się świetnie. Na
pierwszym miejscu uplasowała się
Michalina Matyjek, na drugim Filip

Świetlak, natomiast trzecie miejsce ex
aequo zajęła Agata Garlin i Jakub
Luboński.
Serdecznie gratuluję i życzę
powodzenia w następnym etapie!
Anna Dąbrowska

W dniu 24 stycznia uczniowie
z klasy I, II i III, wyłonieni podczas
eliminacji klasowych, wzięli udział
w Szkolnym Konkursie Recytatorskim.
Z klasy I zaprezentowali się: Michalina
Matyjek, Filip Świetlak, Agata Garlin
i Jakub Luboński, z klasy II: Jakub
Kołodziejczyk i Dominik Zięba, z klasy
III: Wiktor Winiarski, Michał Sówka
oraz Jacek Piaseczny.
Jury jednogłośnie wybrało
zwycięzców. I miejsce ex aequo zajęła
Michalina Matyjek i Michał Sówka,
którzy będą reprezentowali Społeczną
Szkołę Podstawową w Korlinie
podczas Gminnego Konkursu
Recytatorskiego w Postominie. W tym
samym konkursie wezmą udział
Wiktor Winiarski i Dominik Zięba,

którzy zajęli ex aequo drugie miejsce
i będą reprezentowali Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek,
Królewo „Razem” w Korlinie.

Gratulujemy i trzymamy kciuki!
B. Ansel, B. Gofryk,
A. Dąbrowska
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Młodzieżowy i senioralny
łyk samorządności

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” realizuje projekt
partycypacyjny pod wyżej wymienioną
nazwą z Gminą Postomino, Szkołą
Podstawową Postomino,
Stowarzyszeniem „Polites” oraz
Fundacją im. Stefana Batorego
w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz
głos”.
Celem projektu jest zachęcenie
młodzieży i seniorów do udziału
w lokalnym życiu społecznym.
W trakcie realizacji planowane są
spotkania młodych i seniorów
z przedstawicielami samorządu gminy,
będą oni też gościem na komisji i sesji
RG, natomiast seniorzy postanowili
powołać Gminną Radę Seniorów.
W końcowej części projektu zarówno
młodzież, jak i starsi opracują swoistą
diagnozę potrzeb środowiskowych
i obmyślą drogi rozwiązań tych
potrzeb.
Nagrodą za intensywną pracę
w ramach projektu będzie wielka
niespodzianka.
Ty l e t y t u ł e m s t r e s z c z e n i a
projektu, a poniżej już częściowa
realizacja działań.
Stowarzyszenie złożyło do biura
RG wniosek o utworzenie Gminnej
Rady Seniorów i w dn. 23.01. podczas
sesji został przyjęty do realizacji. Teraz
będzie czas na dopracowanie statutu

i wybory do Gminnej Rady Seniorów.
SUKCES!!!
Również w tym samym dniu
odbyło się spotkanie młodzieży trzech
klas siódmych SP Postomino z wójtem
Januszem Bojkowskim oraz zarządem
stowarzyszenia.
Młodzież z zainteresowaniem
uczestniczyła w spotkaniu,
przedstawiając swoje problemy, ale
przede wszystkim poznając podstawę
wiedzy o samorządzie, którą przekazał
im wójt gminy.
Wójt zachęcał również młodzież
do uczestniczenia w zebraniach
wiejskich – wkrótce wybory sołtysówwe wspólnych działaniach na rzecz
lokalnego środowiska. Zebrani
otrzymali od prezes Stowarzyszenia
Te r e s y R y s z t a k b r o s z u r ę p t .
„Narzędziownik obywatelski”, która
przybliża tematykę inicjatywy lokalnej
i budżetu obywatelskiego oraz innych
form aktywności.
Wydaje mi się, że wszyscy
zmierzamy w dobrym kierunku i istnieje
nadzieja, że po tym łyku
samorządności zachłyśniemy się
wiedzą, jak wiele od nas samych
zależy.
TU i TERAZ.
Teresa Rysztak

Informacja
Informujemy, że dnia 08 lutego
2019 r. o godz. 19.00 w świetlicy
wiejskiej we Wszedzieniu odbędzie się
spotkanie informacyjne dotyczące
konkursów, ofert, umów i sprawozdań
w zlecaniu zadań publicznych na
podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z tym, serdecznie
zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich
z naszej gminy oraz inne uprawnione
podmioty i zainteresowane osoby.
Na Państwa pytania i wątpliwości
odpowiedzi będą udzielać Pani
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Aleksandra Kurek- zastępca wójta oraz
Pani Małgorzata Wojciechowskazajmująca się inicjatywami
społecznymi w Urzędzie Gminy
w Postominie.

Wędrujące, czytające Babcie…

spotkały się z dziećmi
z zaprzyjaźnionych placówek
oświatowych. Styczniowy czas, to
dobra chwila, by uraczyć dzieci
mądrymi, dobrymi opowieściami.
Z takim przesłaniem wyruszyły
panie Ewa Bylczyńska-Safader
i Teresa Rysztak do Przedszkola „Na
Wydmie” w Ustce, by porozmawiać
o roli babci i wnuków we

współczesnym świecie, by przeczytać
piękne bajki i wspólnie upiec babcine
ciasteczka „z miłością”. Przedszkolaki
były zachwycone swoimi
czarodziejskimi umiejętnościami.
W Szkole Podstawowej nr 3
w Sławnie czytające babcie miały
trudniejszy temat – niepełnosprawność i widownię 80 osobową.
Temat tolerancji i pomocy wyszedł

w trakcie dyskusji nad bajkami
„O pajączku” i „O ciepłym i puchatym”.
Tu również dzieci wykazały się dużą
wiedzą, empatią i chęcią współpracy.
W obu placówkach seniorki –
lektorki spotkały się z wielką
życzliwością i sympatią.
Teresa Rysztak
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Karnawałowe szaleństwo w CKiS

W dniu 19.01.2019 odbył się Bal
karnawałowy dla wszystkich dzieci
z terenu Gminy Postomino. Na bal
przybyło około 190 uczestników. Dla
dzieci wystąpił teatrzyk „Władca Lalek”
ze Słupska z interaktywną bajką. Każde
dziecko otrzymało z rąk baloniarza
wymyśloną figurę z balonu. Było
mnóstwo zabaw i gier przy muzyce
w wykonaniu Pana Pawła Cichego. Dla

wszystkich uczestników czekał słodki
poczęstunek. Nagrodzono dzieci
przebrane w fantastyczne stroje. Buźka
każdego milusińskiego mogła zostać
przyozdobiona cudownymi rysunkami
Pani Jadzi i Pani Agnieszki.
W czasie balu odbyło się również
wręczenie nagród za konkursy jakie
organizowało Centrum Kultury i Sportu
w ostatnich miesiącach roku.

Wyprawka dla 3-latka

Biblioteka Publiczna
w Postominie kontynuuje projekt dla
trzylatków realizowany w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka
- wielki człowiek". Każdy trzylatek,
który przyjdzie do Biblioteki Publicznej
w Postominie, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze wiersze dla..."
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice. „Książką
połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka" to broszura informacyjna,
przypominająca o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz
podpowiadająca, skąd czerpać nowe
inspiracje
czytelnicze. Dzięki
akcji dziecko pozna
ważne miejsce na
czytelniczej mapie
dzieciństwa
(bibliotekę)
i zostanie
pełnoprawnym
uczestnikiem życia
kulturalnego.

Nieodłącznym elementem
czytania dzieciom w wieku
przedszkolnym jest obecność
rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela
się w książkowych bohaterów, ale staje
się przewodnikiem w nowej przygodzie
przeżywanej wspólnie z dzieckiem,
budując tym samym relacje, które
z całą pewnością zaowocują
w przyszłości.
Projekt jest finansowany ze
środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator:
Instytut Książki
Patronat Honorowy:
Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak
Partnerzy:
Polska Sekcja IBBY,
Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny:
Ryms, CzasDzieci.pl
Do udziału zapraszamy dzieci
urodzone wyłącznie 2016 roku wraz
z Rodzicami. Do projektu zapraszamy
również 3 latków zapisanych już do
naszej biblioteki.
Rozpoczęcie projektu od
1 stycznia 2019 r. - serdecznie
zapraszam (ilość wyprawek
ograniczona).
Renata Zielonka

Na zakończenie wszyscy
uczestnicy balu przeszli na Stadion
Sportowy im. Z. Galka w Postominie,
aby wspólnie z mieszkańcami okazać
sprzeciw jakimkolwiek przejawom
przemocy i agresji oraz wyrazić
wsparcie dla Jerzego Owsiaka
i Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

Najaktywniejszy czytelnik 2018 r
Biblioteka Publiczna
w Postominie jest organizatorem
corocznego konkursu czytelniczego
„Najaktywniejszy Czytelnik Roku.
Konkurs skierowany jest do
wszystkich czytelników Biblioteki
Publicznej w Postominie. W 2018 roku
w konkursie wzięło udział 546
pasjonatów czytania. Dnia
16.01.2019r. Jury wytypowało
najaktywniejszych czytelników naszej
biblioteki w pięciu kategoriach
wiekowych:
Ty t u ł N a j a k t y w n i e j s z e g o
Czytelnika 2018 roku uzyskali:
I Kategoria- 0-5 lat
ź I miejsce – Mikołaj Korejwo
(142 książki)
ź II miejsce –Hanna Ruchniak (82
książki)
ź III miejsce – Jakub Kępa (62
książki)
Wyróżnienie
ź Ewelina Sobczak (57 książek)
II Kategoria – od 6-9 lat
ź I miejsce ex aequo: – Oliwia
Kijanka (432 książki),
Marta Rybak (392 książki)
ź II miejsce – Iga Bartosik (172
książki)
ź III miejsce ex aequo – Maja
Górnik (145 książek), Amelia
Kryszczak (142 książki)
Wyróżnienia uzyskali:
ź Aleksandra Plytta (104 książki)
ź Antonina Mielczarek (94 książki)
III Kategoria –od 10- 13 lat
ź I miejsce – Maja Mielczarek (94
książki)
ź II miejsce – Igor Piorunowski (66
książek)
ź III miejsce – Rafał Ruchniak (59
książek)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W POSTOMINIE

Wyróżnienie
Kaja Kalemba –(56 książek)

ź

IV Kategoria –od 14-17 lat
ź I miejsce- Paulina Górczewska
(57 książek)
ź II miejsce –Zofia Kaśków (53
książki)
ź III miejsce – Wiktoria
Czernikowska (20 książek)
V Kategoria 18+
ź I miejsce- Wiesława Dankowska
(196 książek)
ź II miejsce –Grażyna Letkomiller
(171 książek)
ź III miejsce – Beata Kryszczak
(134 książki)

Wyróżnienia uzyskali:
ź Alina Pawlik – (133 książki)
ź Anna Nowak-(104 książki)
Czytelnikom serdecznie
gratulujemy, informujemy, że rozdanie
nagród dla zwycięzców oraz osób
wyróżnionych odbędzie się dnia
12.02.2019r. (wtorek) w Bibliotece
Publicznej w Postominie o godz.
14:00.
Serdecznie zapraszamy
i zachęcamy do udziału w kolejnym
konkursie „Najaktywniejszy Czytelnik
2019 Roku".
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Dzień Babci i Dziadka
w Nacmierzu

W sobotę 26 stycznia 2019 roku
na świetlicy w Nacmierzu został
zorganizowany przez Sołectwo Dzień
Babci i Dziadka. Rozpoczęło się od
miłego przywitania i recytowania
wierszy przez dzieci. Następnie każda
obecna Babcia i Dziadek zostali
obdarowani laurkami i kwiatkami
przygotowanymi na zajęciach
świetlicowych. Na sali ukazał się
ogromny tort przygotowany przez
naszą Agatę. Swoją małą uroczystość

95 urodziny obchodziła pani Kozak,
której cała sala odśpiewał głośne 100
lat. Do późnych godzin nocnych trwała
zabawa przerywana licznymi
konkursami.
Chcielibyśmy podziękować za
organizację w szczególności Agacie,
Emilii, Renacie R., Renacie K., Gosi,
Patrycji i wszystkim, którzy przyczynili
się do przygotowania tak miłej i udanej
zabawy.

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

Koło Gospodyń Wiejskich w Nacmierzu

Dnia 10.01.2019 na świetlicy w Nacmierzu odbyło się
pierwsze zebranie Koła Gospodyń Wiejskich w Nacmierzu.
Zebranie otworzyła p. Sołtys Emila Rzeczkowska wraz
z p. Prezes Koła Ewą Piaseczną. Ustalono plan działania na
najbliższe miesiące. Już w lutym kolejne spotkanie.
Dominik Ciemny

Zebranie KGW w Złakowie

03.02.2019r. w Złakowie spotkały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Celem spotkania było ustalenie planu
działania koła na bieżący rok.

Życzenia

Ferie z Centrum Kultury i Sportu

40 lat
minęło...

... jak jeden
dzień!

KOCHANI RODZICE!
Od wielu lat się kochacie, ósemkę dzieci macie.
Wnuków dziesiątka już jest więc na pewno wesoło też jest.
Z okazji RUBINOWYCH GODÓW najserdeczniejsze gratulacje
i życzenia z każdego nowego dnia przeżytego w szczęściu
i zdrowiu. Dziękujemy Wam za uśmiech, zadowolenie i zwykłe
sprawy, a także za Wasze szlachetne Serce, w którym rodzina
ma pierwsze miejsce. Za wszystkie Wasze starania składamy
Wam serdeczne podziękowania.
Dzieci i Wnuki.

W dniu 1 lutego 2019 odbył się integracyjny wyjazd.120 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych z terenu
Gminy Postomino najpierw wybrało się do Rędzikowa na lodowisko, a następnie do Słupska do Multikina na jeden z filmów:
„Mia i biały lew”, „Chłopiec z burzy” lub „Asteriks…”. Dziękujemy serdecznie za wspaniały wyjazd Uczestnicy

luty 2019

Mój szyper

Kącik
poetycki

pokochał morze krajobraz
wpięty w pory roku egzystencji rybaka

strona

Przedświąteczne
spotkanie

o świcie na przystani
mróz szczypie dokuczliwie

Czas
Najmądrzejszy jest Czas.
Biegnie wolno rytmicznie
zawsze do przodu.

przy swoim kutrze czeka na rybaków
plan wypływu w morze tam gdzie siatki
trzeba zebrać rybę

Sztormowe dni
w bukiecie marzeń talizman szczęścia
zabiera w rejs myśl niespełnioną
wzburzone fale biją o statek
piętrzą pragnienia rozkołysane

Nie przystaje ani na chwilę
w swym dążeniu do celu.
Zna dokładnie swą drogę
i biegnie po niej
mijając losy ludzkie
uwikłane w historię dziejów.
Czy się kiedyś zatrzyma
i spojrzy za siebie
żeby wzrokiem ogarnąć przeszłość
tę daleką i zupełnie bliską?

w bezkresie morza namiętne fale
smagają biczem burty kajuty
okrutny Neptun w sztormowej złości
tarmosi statkiem przeraża straszy
piętnem topielców szaleństwem wód

Ogłoszenie

jak błyskawice ich białe grzbiety
mkną by rozpryskać się gdzieś na klifie
roztłuc się zgubić by znów na nowo
Czy też zatrzyma się w miejscu i powie: skacząc przez molo z hukiem z wigorem
rozbić się w drobne sine kropelki
-Stań chwilo jesteś piękna!
I wzruszy się widokiem
okręt widmo pomimo sztormu
rajskiego krajobrazu?
walczy z żywiołem chociaż brzeg blisko
jeśli łaskawie Neptun pozwoli
A może widzi coś doskonalszego
dobić do portu w szkwale i mgle
w tej nieznanej przyszłości
Jadwiga Michalak
i do niej tak niestrudzenie dąży?
Jadwiga Michalak

potrzebne mocne ramiona
żyły napięte jak masztowe liny
sieć kaleczy ręce ściera skórę do krwi
ląduje na pokładzie z zawartością
dorsza śledzia i fladry
mija godzina za godziną
zanim do brzegu w Jarosławcu
dobije szyper z załogą
liny trzeba rzucić na brzeg
przymocować kuter na przystani
na klifie rybaczka wzruszona
jej szyper z załogą dobił do brzegu
sieć pełna-udał się połów
trzeba rozładować rybę...
w salonie ciepło od kominka
ogrzewa zmarzniętą twarz
pokochał to morze jak kobietę
na dobre i złe w zdrowiu i w chorobie
na zawsze...
Jadwiga Michalak

Stowarzyszenie na rzecz pomocy
rodzinom wiejskim „Nasza Przyszłość”
zorganizowała spotkanie opłatkowe
w dniu 20 grudnia 2018 roku. Przybyły
23 osoby. Zaproszeni goście: Wójt, Ks.
Proboszcz, Sołtys Postomina, Dyrektor
CKiS oraz przedstawicielki GOPS
w Postominie.
Ucztę rozpoczęliśmy
przywitaniem oraz życzeniami od
każdego z gości. Podzieliliśmy się
opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy.

Skrzętnie przygotowane potrawy
b a r d z o w s z y s t k i m s m a k o w a ł y.
Rozmawialiśmy o mijającym roku
i sprawach codziennych.
Wszyscy byli zachwyceni nasza
choinką, która w tym roku była ubrana
w piękne ozdoby wykonane ręcznie.
Każdy z uczestników zajęć otrzymał po
kilka prezentów.
Na zakończenie życzyliśmy sobie
szczęśliwego spotkania w przyszłym
roku.

Chętnie kupię
Stare motocykle, samochody, części i literaturę.
Stan obojętny. Również części zardzewiałe, stare i niepotrzebne.
Do pojazdów wyprodukowanych przed 1990 r. Również bez dokumentów.
Rzetelnie wyceniam, płacę gotówką, odbieram własnym transportem.
WSK, WFM, Komar, Jawa, MZ, Ryś, Żak, Junak, Osa, DKW, NSU, BMW,
Motorynka, Syrena, Fiat, Wartburg, Trabant, VW
oraz wszelkie inne stare pojazdy.
Silniki, Lampy, Koła, Ramy, Części blacharskie, Siedzenia itp.
Tworzę kolekcję zabytkowej motoryzacji (Minimuzeum)
tel 606 422 003

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
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20-22 marzec 2019 r.
17-19 kwiecień 2019 r.
21-23 maj 2019 r.
24-26 czerwiec 2019 r.

ź
ź
ź
ź
ź
ź

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
Informujemy, że w lutym 2019 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.

Podziękowanie
Marek Bujnowski z mamą dziękują za zaproszenie na spotkanie wigilijne w dniu
15 grudnia 2018 roku w Pieszczu zorganizowane przez sołectwo i zespół
„Pieszczanki”.
Marek Bujnowski
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

PAL remontuje...

W nowym roku uczestnicy
p r o g r a m u PA L p o s t a n o w i l i
przeprowadzić remont świetlicy
w Pałowie. W ramach działań grupy
samopomocowej zostały zakupione
farby i artykuły malarskie. Po pięciu
dniach ciężkiej pracy część świetlicy
nabrała nowego blasku. Zostały
odmalowane ściany i boazeria

sufitowa. Nowe firanki nadały
pomieszczeniu domowy charakter, nie
zapomniano również o stworzeniu
tablicy rysunkowo magnetycznej
przydatnej w trakcie zajęć. Poczyniony
wysiłek całej grupy przełożył się na
wygląd sali, co można zobaczyć na
zdjęciach. Na wiosnę grupa planuje
odnowienie drugiej części świetlicy.

Gotowanie jest super!

Ciastka
Jak nakazuje tradycja w styczniu
obchodziliśmy Święto Babci
i Dziadka. Ta ważna uroczystość stało
się okazją, aby przypomnieć sobie
historię tego święta. Po raz pierwszy
Dzień Babci odbył się bardzo
skromnie w 1964 roku w Poznaniu za
sprawą tygodnika „Kobieta i Życie”.
Jednakże ideea ta została szybko
rozpowszechniona i w 1966 roku 21
stycznia został ogloszony Dniem
Babci. Jeśli chodzi o Dzień Dziadka, to
świeto to przyjęło się dopiero w 1981
i zostało ustalone na następny dzień
po Święcie Babci tj. 22 stycznia. O tym
właśnie podopieczni Placówki
Wsparcia Dziennego w Królewie
rozmawiali przygotowując drobne
prezenty i laurki dla swoich
ukochanych babć i dziadków.

Postanowili także popisać się przed
nimi swoimi umiejętnościam
ciastkarskim i na zajęciach
kulinarnych, pod nadzorem Bożenki
wypiekali sercowe ciasteczka

w dwóch smakach, a następnie
pięknie je ozdabiali. Wszyscy
podopieczni zanieśli więc swoim
„Dziadkom” słodkości własnego
wypieku.

Nowe odsłony PWD w Królewie

Wraz z nowym rokiem
podopieczni Placówki Wsparcia
Dziennego w Królewie postanowili
zadabać o zmianę wystroju swojej
ś w i e t l i c y. P r z e d e w s z y s t k i m
otrzymaliśmy w prezencie stację do
segregacji śmieci, co niezmiernie
ucieszyło wszystkich uczestników

placówki. Aby jednak segregacja
śmieci miał sens, konieczne jest
wrzucanie śmieci do pojemników
o odpowiednim kolorze. Wychowawcy
przeprowadzili więc zajęcia, podczas
których przypomniano, jaki kolor
pojemnika powiązany jest
z odpowiednim rodzajem śmieci.

Dyskutowano o tym, co wolno,
a czego nie wolno wrzucać do
poszczególnych pojemników. Nowy
nabytek sprawił, że naszym udziałem
stała się dbałość o środowisko
naturalne. Ponadto wspólnie
podjęliśmy decyzję o odnowieniu
mebli w pomieszczeniu
przeznaczonym do nauki.
Wyczyszczone, pomalowane szafki
tworzą przyjazne i ciepłe miejsce,
w którym dziś znacznie milej jest
rozwiązywać trudne zadania
z matematyki. Dla najmłodszych, za
pomocą specjalnej farby tablicowej,
stworzyliśmy na ścianie tablicę do
pisania kredą. Teraz można nie tylko
swobodnie pisać, rysować na ścianie
kredą, ale także przyklejać do niej
zdjęcia, rysunki, a także magnesy
ścienne.

Święto Babci i Dziadka

W ramach zajęć kulinarnych
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Postominie dzieci mogą nie tylko
skosztować różnorodnych potraw (tym
razem była to sałatka z czerwoną
fasolą i dla łasuchów smakowite
obwarzanki), ale przede wszystkim
uczestniczą w ich przygotowywaniu.
Są to zapewne bardzo przydatne
umiejętności, przygotowujące do
samodzielności i dbałości o własne

zdrowie. Dzieci mają możliwość
poznania wartości odżywczych
poszczególnych produktów, uczą się
jak powinien wyglądać jadłospis
dostosowany do ich wieku. Dzięki
pozyskanym informacjom zwiększa się
ich świadomość dotycząca odżywiania
i być może zaczną dbać o zdrowe
nawyki żywieniowe, co niewątpliwie
jest priorytetem zajęć kulinarnych.

Dzień Babci i Dziadka to
szczególny dzień w roku. W Placówce
Wsparcia Dziennego w Postominie
dzieci bardzo się cieszyły na to święto
i chciały się do niego należycie
przygotować, najlepiej jak potrafią, bo
to dla ich ukochanych babć
i dziadków. Z wielkim zapałem zabrały
się więc do pracy i wykonały
okolicznościowe laurki, serduszka,
kolorowe dzbanuszki z kwiatkami z
bibuły. Pomysłów było co niemiara, a
przy tym również dużo dobrej zabawy.
Niewątpliwie przydały się różnorodne
umiejętności, a najbardziej zmysł
plastyczny i zdolności manualne.
Wszystkie prace oceniliśmy na 5+,
a dzieci, wyposażone w przygotowane
własnoręcznie upominki z uśmiechem

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

na ustach i gorącymi od uczuć sercami
powędrowały do swoich ukochanych
Babć i Dziadków, aby złożyć im
serdeczne życzenia, do których my

także się dołączamy, mówiąc:
wszystkiego najlepszego!

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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Nie święci będą garnki lepić…
tylko my!
Kolejny raz miło nam
poinformować, że Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej”
zakwalifikowało się do II etapu V edycji
programu „Decydujesz… Pomagamy”
zorganizowanego przez Fundację
Tesco.
Projekt stowarzyszenia
nawiązuje do pięknej tradycji lepienia
garnków i innych wyrobów z gliny.
Jesteśmy gminą, w której znajdują się
pokłady gliny. Chcemy stworzyć coś
pięknego, chcemy się zaprzyjaźnić
i aktywnie spędzać czas i oczywiście
będziemy tym się chwalić.

Ale póki co… prosimy o wsparcie
w realizacji tego projektowego celu.
Prosimy mieszkańców naszej gminy
i mieszkańców Sławna – róbcie przez
najbliższy miesiąc zakupy w Tesco
(potem też). Będą tam wystawione
(tuż przy wyjściu) specjalne pojemniki
na żetony. Każdy kupujący otrzyma

taki żeton. Proszę – wrzucajcie do tuby
z napisem „Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej”.
To od Was drodzy klienci Tesco
zależy teraz, kto z trzech
zakwalifikowanych kandydatów
zdobędzie I, II czy III miejsce. Bardzo
serdecznie zachęcamy do głosowania
(czyli wrzucenia żetonu) na lokalną
organizację pozarządową wspierającą
seniorów i osoby niepełnosprawne.
O wartości otrzymanego grantu
decydują mieszkańcy – kupujący
w Tesco.
Dziękujemy za każdy żeton.
Teresa Rysztak

Tu mieszkam tu zmieniam
Miło poinformować, że
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” pozyskało grant
z Fundacji Santander Bank Polska
S.A. im. Ignacego Paderewskiego na
realizację projektu pt. „Niezwykli
zwykli, czyli ludzie z pasją z Gminy
Postomino”. Głównym celem projektu
jest poszerzenie wiedzy o ludziach,
którzy wywierają pozytywny wpływ na
lokalne środowisko i których dorobek
jest żywy w lokalnej świadomości.
Ponadto celem tego projektu jest
budowanie wspólnot
międzypokoleniowych i pogłębianie
więzi lokalnych poprzez promocję
ludzi aktywnych – pasjonatów z gminy
Postomino.
Działaniami zasadniczymi w tym
projekcie będzie odkrycie ludzi, którzy
są niezwykli poprzez swoje pasje.
Członkowie stowarzyszenia, sołtysi,
radni dopomogą w tym odkrywaniu.
Pasjonaci pokażą swoje pasje,
zostanie stworzona publikacja, która
będzie swoistym przewodnikiem po
niezwykłych miejscach i ludziach.
Zaplanowane jest też spotkanie z tymi
„niezwykłymi”, i stworzenie wystawy
z ich dziełami. Zaplanowana jest też
wycieczka do innych pasjonatów
w celu wymiany doświadczeń.

Podpisana została już umowa
z przedstawicielem grantodawcy
Fundacją Santander Bank Polska
S.A.. W imieniu Stowarzyszenia
podpisały ją Teresa Rysztak – prezes
i Ewa Bylczyńska – Safader
wiceprezes Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”,
a Fundację reprezentował dyrektor
Banku Santander Bank Polska S.A.
I Oddziału w Słupsku.
W ramach tego projektu chcemy
pokazać naszych mieszkańców
„niezwykłych zwykłych” ludzi, którzy
często w zaciszu czterech ścian

tworzą niesamowite rzeczy, a tym
samym zmieniają naszą szarą
rzeczywistość.
Postomińskie Stowarzyszenie
zwraca się z prośbą o pomoc
w „odkrywaniu” niezwykłych,
ponieważ często nie znamy ich.
Prosimy też samych pasjonatów, aby
nawiązali kontakt z członkami
stowarzyszenia – osobą
odpowiedzialną za kontakt jest Teresa
Rysztak. Można też zostawić
informację w bibliotece gminnej.
Teresa Rysztak
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Dzień Babci i Dziadka
w Staniewickiej Świetlicy

Miłe są spotkania, których celem
jest docenienie i uhonorowanie osób
nam bliskich. Dzieci ze Staniewickiej
Świetlicy Środowiskowej postanowiły
zaprosić nie tylko własne babcie
i dziadków, ale także starszych
mieszkańców Staniewic, którzy nie
mają już małych wnuków.
Dzieci przygotowały imienne
zaproszenia i ruszyły od domu do
domu. Na uroczyste spotkanie
przybyło więc sporo osób, w tym
również p. sołtys Bronisława Siwiuk
i świetlicowa babcia p. Zosia
Długońska.
W trakcie spotkania „przy babce
i herbatce” był czas na wspólne

r o z m o w y, w s p o m n i e n i a z a b a w
dziecięcych sprzed 50 i więcej lat.
Dużym talentem aktorskim wykazała
się p. Edyta, która zaprezentowała
scenkę rodzajową z lat 60 minionego
wieku, ale był też czas na wspólne
śpiewy i deklaracje na następne
wioskowe spotkania. Skoro już się
p o z n a l i ś m y, w y r a z i l i ś m y w o l ę
współpracy – to pewnie kolejne
spotkanie odbędzie już
w rozszerzonym składzie.
D z i e c i a k i o b i e c a ł y, ż e
zapamiętają adresy. Wszystkiego
najlepszego dla kochanych seniorów.
Teresa Rysztak

Zachodniopomorski
Rolnik Roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie
poszukuje
Wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego.

GOPS
Postomino

Wszelkie informacje pod numerem telefonu:
59-846-44-63
lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Postomino.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 5.02.2019 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.

3 grudnia 2018 r. ruszył konkurs
organizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego. Jest to
pierwszy tego typu konkurs w naszym
województwie, a jego ideą jest
wyłonienie i promowanie najlepszych
rolników działających w regionie. Mogą
w nim uczestniczyć rolnicy
indywidualni, spółdzielnie, fundacje
czy stowarzyszenia prowadzące
działalność na terenie Pomorza
Zachodniego przez okres co najmniej
2 lat.

Zgłoszenia przyjmowane są do
29 marca 2019 r.
Jeśli chciałbyś wziąć udział
w konkursie skontaktuj się z Urzędem
Gminy Postomino (pok. 14), Zarządem
Powiatu Sławieńskiego, Izbą Rolniczą,
ODR, rolniczym związkiem
branżowym albo lokalną grupą
działania.
Szczegółowe informacje
i regulamin konkursu dostępne są na
stronie internetowej
www.rolnikroku.wzp.pl.
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Harmonogram wywozu odpadów
Luty 2019
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

Marzec 2019
MIEJSCOWOŚCI

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14

21

8

15

22

szkło

papier

i DZIEŃ TYGODNIA

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
wielkogabarytowe

4

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

WTOREK

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

elektrośmieci

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 6 i 20 marzec.

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)

Straż Gminna przypomina!

Informacja ZUS

Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość
i porządek chodnika położonego wzdłuż nieruchomości.
Odśnieżanie chodnika to
obowiązek, który wynika z ustawy z 13
września 1996r. o utrzymaniu
porządku w gminach oraz uchwały
Rady Gminy. Według zapisów
właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do uprzątnięcia
błota, śniegu oraz innych
zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości.
Obowiązek ten powinien być
realizowany przez odgarnięcie

i spryzmowanie zgarniętego błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
w miejsce niepowodujące zakłóceń
w ruchu pieszych lub pojazdów,

umożliwiając ich zebranie przez
przedsiębiorstwo wywozowe.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone
jest karą grzywny. Ponadto należy
mieć na uwadze to, że jeśli na takim
nieodśnieżonym chodniku zdarzy się
wypadek to poszkodowana osoba
może żądać na drodze cywilnej
zadośćuczynienia.

Właścicielom i opiekunom psów przypominamy o obowiązkach wynikających
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Postomino:
zabezpieczeniu nieruchomości,
na której swobodnie przebywają
zwierzęta, w sposób
uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się zwierzęcia poza jej
obszar
ź umieszczeniu tabliczki
informującej o obecności psa
ź niepozostawiania ich bez dozoru
ź w miejscach użyteczności
publicznej psy należy prowadzić
na smyczy, a w przypadku psa
ź

rasy uznawanej za agresywną
z nałożonym kagańcem
ź zwolnienie psa ze smyczy

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

w godzinach: od 1545 do 1845.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
ź 13 lutego 2019r.
ź 06 marca 2019r.
ź 03 kwietnia 2019r.
ź 08 maja 2019r.

zmiany w okresie
przechowywania akt
pracowniczych
• komunikat dla firm
zewnętrznych, np. biur
rachunkowych, które obsługują
płatników składek
Więcej informacji na stronie
www.e-akta.gov.pl

Indywidualne konsultacje
z radcą prawnym

dozwolone jest pod warunkiem, że
opiekun ma możliwość
sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem
ź usuwania zanieczyszczeń
pozostawianych przez te
zwierzęta
W okresie zimowym prosimy o
zwrócenie szczególnej uwagi na
warunki, w jakich przebywają nasze
zwierzaki.

Indywidualne konsultacje
psychologiczne
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie informuje, iż
w okresie od stycznia 2019 r. do
grudnia 2019 r. istnieje możliwość
skorzystania z bezpłatnych,
indywidualnych konsultacji
psychologicznych zorganizowanych
w formie dyżurów dla osób
potrzebujących pomocy
zamieszkałych na terenie powiatu
sławieńskiego.
Spotkania z psychologiem
odbywać się będą w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie przy ul.
Sempołowskiej 2a w pokoju nr 1,

Od stycznia 2019 r.
weszła w życie ustawa
związane ze skróceniem
okresu przechowywania
akt pracowniczych i ich
elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. Nr 357)
Ważne informacje dla firm
i przedsiębiorców znajdują się na
stronie www.zus.pl:
•
komunikat do przedsiębiorców -

05 czerwca 2019r.
03 lipca 2019r.
28 sierpnia 2019r.
04 września 2019r.
02 października 2019r.
06 listopada 2019r.
04 grudnia 2019r.

Jeśli chcecie Państwo wiedzieć
więcej lub potrzebujecie pomocy
psychologicznej, zapraszamy do nas.
W przypadku pytań proszę
o kontakt z pracownikiem Centrum
pod nr tel. 59 810 64 01, e-mail:
sekretariat@pcprslawno.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie informuje, iż
w okresie od stycznia 2019r. do grudnia
2019r. istnieje możliwość skorzystania
z bezpłatnych, indywidualnych
konsultacji z radcą prawnym. Pomoc
prawna zorganizowana w formie
dyżurów kierowana jest do
mieszkańców powiatu sławieńskiego.
Spotkania z radcą prawnym
odbywać się będą w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie przy ul.
Sempołowskiej 2a w pokoju nr 63,
w godzinach od 900 do 1300 .
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
ź 06 lutego 2019r.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

06 marca 2019r.
03 kwietnia 2019r.
08 maja 2019r.
05 czerwca 2019r.
03 lipca 2019r.
07 sierpnia 2019r.
04 września 2019r.
02 października 2019r.
06 listopada 2019r.
04 grudnia 2019r.

Jeśli chcecie Państwo wiedzieć
więcej lub potrzebujecie pomocy
prawnej, zapraszamy do nas.
W przypadku pytań proszę
o kontakt z pracownikiem Centrum pod
nr tel. 59 810 64 01, e-mail:
sekretariat@pcprslawno.pl.

