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8 marca - Dzień Kobiet
Drogie Panie
z okazji Dnia Kobiet przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia pomyślności,
zdrowia oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Oby każdy Wasz dzień wypełniony był radością i szczęściem, zarówno w życiu
prywatnym jak i zawodowym.
Wójt Gminy Postomino
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Bojkowski
Daniel Pakos

11 marca - Dzień Sołtysa

SOŁTYS
Szanowni Sołtysi
z okazji Waszego święta serdecznie dziękujemy za konsekwentne
działanie w realizowaniu planów i zamierzeń na rzecz swoich małych
społeczności lokalnych.
Życzymy, aby praca jaką wykonujecie spotykała się
z akceptacją społeczną, służyła kolejnym pokoleniom oraz była
wzorem do naśladowania.

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na V Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 27 lutego 2019 r.
radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielenia dotacji celowej
z budżetu Gminy Postomino na
finansowanie kosztów inwestycji
zmierzających do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego
związanych z ogrzewaniem
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych położonych na
terenie Gminy Postomino, poprzez
wymianę pieca węglowego na
źródło ogrzewania przyjazne
środowisku – regulamin określa
zasady udzielania dotacji celowej
osobą fizycznym, które są
właścicielem lokalu mieszkalnego,
będącego częścią budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego,
położonego na terenie Gminy
Postomino, posiadającego
niezależne źródło ogrzewania.

Celem dotacji jest ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego
związanych z ogrzewaniem lokali
mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych poprzez wymianę
starego źródła ciepła na nowe
źródło ciepła przyjazne
środowisku.

§

2. W sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Postomino na 2019 rok –
ustanawia się program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Postomino na 2019 rok.

111 o p o w i e r z c h n i 1 , 11 h a
położonej w obrębie Karsino,
działki nr 284 o powierzchni 0,56
ha położonej w obrębie Pieszcz
oraz nieruchomość gruntową
zabudowaną przepompownią
ścieków sanitarnych oznaczonej

3. W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – wyraża się
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej, na
okres powyżej trzech lat działki nr

Ulgi w spłacie
zobowiązań podatkowych

Zgodnie z art. 67a §1 organ
podatkowy na wniosek podatnika
w przypadkach uzasadnionych
ważnym interesem podatnika lub
interesem publicznym może:
1) Odroczyć termin płatności
podatku lub rozłożyć zapłatę podatku
na raty
2) Odroczyć lub rozłożyć na raty
zapłatę zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę
3) Umorzyć w całości lub
w części zaległości podatkowe,

odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną
Podatnik starający się o w/w ulgę
winien złożyć
ź wniosek
ź oświadczenie o stanie
majątkowym rodziny (do pobrania
na stronie postomino.pl)
ź kopie zeznań podatkowych (pit za
ostatnie 3 lata), w przypadku
emerytów i rencistów odcinek
emerytury za ostatni miesiąc
ź kopie decyzji o przyznanych

dopłatach z ARiMR za ostatni rok
(dotyczy rolników)
ź informacje o posiadanych
gruntach na terenie innych gmin
w kraju
ź oraz inne dokumenty
potwierdzające trudną sytuację
podatnika (kopie rachunków np.
za energię, wodę, zaświadczenia
lekarskie)

częścią działki o numerze
geodezyjnym 5/1, położonej
w miejscowości Marszewo,
nieruchomość gruntową
zabudowaną przepompownią
ścieków sanitarnych oznaczonej
działka o numerze geodezyjnym
90/26, położonej w miejscowości
Złakowo oraz przepompownię
zlokalizowaną na działce
o numerze geodezyjnym 64/5
w miejscowości Złakowo wraz
z siecią kanalizacji sanitarnej
tłoczonej.
4. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2019 rok budżet gminy na 2019 rok wyniesie
dochody ogółem 58 777 711 zł,
wydatki ogółem 66 052 498 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”)

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

Transmisja „sesji”
na żywo

Wraz z pierwszą sesją obecnej
kadencji Rady Gminy Postomino,
zgodnie z art. 20 ust 1b. ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym obrady rady gminy są
transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
Obraz z odbywającej się sesji
Rady Gminy Postomino oraz wszystkie
nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.postomino.bip.net.pl/?c=507)
i na stronie internetowej gminy.
W związku z powyższym dane
osobowe osób uczestniczących
w Sesji Rady Gminy, a w szczególności
ich wizerunek dostępne są dla

wszystkich zainteresowanych podczas
transmisji audio i wideo w czasie
rzeczywistym oraz jako nagrania
archiwalne za pośrednictwem witryny
internetowej:
www.postomino.bip.net.pl
Uwaga!
ź Ze względów technicznych
materiał "na żywo" jest emitowany
z opóźnieniem wynoszącym około
jednej minuty.
ź Materiały archiwalne są
publikowane po około 2-3 dniach
roboczych (np. jeśli sesja odbyła
się w dniu 1 stycznia 2019, to
nagranie zostanie udostępnione
po 4 stycznia 2019 r. itd.)

Podatek akcyzowy
ZMIANA TERMINU przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Zgodnie z przyjętą zmianą do
ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego, w 2019 roku został
wydłużony termin składania wniosków
do dnia 31 marca. Do wniosku należy
dołączyć faktury na zakup oleju
napędowego za okres od 01 sierpnia
2018 r. do 31 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z przyjętą zmianą zwrot
będzie przysługiwał do oleju
napędowego oznaczonego kodem
CN27101943 do 27101948, kodem
CN 27102011 do 27102019 oraz
kodem CN 382600.
Wypłata zwrotu podatku
akcyzowego nastąpi w terminie od
dnia 01 kwietnia do 31 maja –

w przypadku wniosków złożonych
w pierwszym półroczu.

Sołectwo Nacmierz informuje o akcji poboru krwi
w miejscowości Nacmierz
w dniu 30.03.2019 w godzinach 11.00 - 15.00.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc naszą akcję.
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Kalendarium

Jubileusz 50-lecia

marzec

Przeżyłeś 50 lat w jednym związku małżeńskim?
Znasz takie pary? – złóż wniosek
Odznaczenie „Medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
nadawane jest osobom, które przeżyły
50 lat w jednym związku małżeńskim.
Odznaczenia nadaje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydentowi przedstawiają wnioski
wojewodowie, natomiast do
Wojewody z wnioskiem występuje
Wójt.
Aby małżeństwo,
zamieszkujące na terenie naszej
gminy zostało uhonorowane medalem

2019

należy złożyć wniosek o nadanie
odznaczeń do Urzędu Stanu
Cywilnego w Postominie, dokonać
tego może każdy.
Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla
osób, które przeżyły 50 lat w jednym
związku małżeńskim.
Czas oczekiwania na
przyznanie medali przez Prezydenta
RP wynosi ok. 3-4 miesiące.
Rola urzędu stanu cywilnego
w zakresie przyznania medalu polega

na sporządzeniu odpowiedniego
wniosku, następnie po uprzednim
ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej
małżeństwa, przesłaniu wniosku do
U r z ę d u
W o j e w o d y
Zachodniopomorskiego, jako organu
wnioskującego do Prezydenta RP

o nadanie odznaczenia za długoletnie
pożycie.
O terminie i szczegółach
organizacji uroczystości wręczenia
medali jubilaci zostają powiadomieni
w przesłanym listownie przez tut.
Urząd Stanu Cywilnego zaproszeniu.

Przykre akty wandalizmu

Na zdjęciu skradziona kamera
wraz z urządzeniem nadawczym

Na początku lutego nieznani
dotąd sprawcy zniszczyli 12 sztuk
opraw oświetlenia drogowego przy ul.
Letniskowej w Rusinowie na odcinku
leśnym. Zostały wybite oprawy
lampowe. Wyrządzone zniszczenia
wiążą się z kosztami, które musi
ponieść Gmina. Naprawa jednej lampy
sięga co najmniej kilku tysięcy złotych.
Szacowany koszt wymiany
uszkodzonych opraw wynosi ok.
25 000 zł.
Koniec lutego to kolejny niemiły
incydent widok plaży przy zejściu
numer 3 zniknął z sieci internet. Tym
razem kamera się nie popsuła. Obrazu

nie ma, gdyż obrotowa kamera
z możliwością zoom'u wraz
z osprzętem została skradziona.
Pozostały jedynie odcięte kable.
Apelujemy do mieszkańców
o zwracanie uwagi na podejrzane
zdarzenia oraz alarmowanie
odpowiednich służb o zaistniałych
sytuacjach.
Dzięki sygnałom od
mieszkańców, służby będą mogły
szybciej reagować i znajdować
sprawców. Wszelkie zauważone akty
wandalizmu należy zgłaszać pod nr
997.

Aktualności inwestycyjne
Wiosenna aura sprzyja realizacji
inwestycji na terenie Gminy
Postomino. W wyniku postępowania
przetargowego wyłoniono wykonawcę
zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa
przestrzeni publicznej w miejscowości
Nacmierz” najtańszą ofertę złożyło
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
Niestety nie udało się wyłonić
wykonawcy dla zadania pn.:
„Modernizacji oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu” – złożona oferta była
blisko dwukrotnie wyższa niż
zabezpieczone w budżecie Gminy
środki przeznaczone na ten cel.
W wyniku przetargu
nieograniczonego zostały złożone
4 oferty na budowę budynku
świetlicowo - administracyjnego
w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz
z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Pieńkowo, na
wykonanie tego zadania Gmina
otrzymała dofinansowanie ze środków
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zewnętrznych. Aktualnie trwa
sprawdzanie ofert. Ponadto w ramach
otrzymanego dofinansowania już
niebawem realizowana będzie
budowa ścieżki rowerowej po
nieczynnym torze kolejowym na
odcinku Postomino - Pieńkówko.
Aktualnie sprawdzane są
również oferty na budowę odcinka
sieci kanalizacji deszczowej
i kanalizacji sanitarnej w m. Pieńkowo.
Już niebawem zostaną otwarte
oferty dla postępowania
przetargowego na budowę stołówki,
przedszkola i żłobka przy Szkole
Podstawowej w Jarosławcu.
W ramach zadania powstanie nowy
obiekt połączony za pomocą łącznika
z budynkiem głównym Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu. Nowy
obiekt będzie posiadał kuchnię wraz
z salą stołówki, 3 sale przedszkolne
oraz 2 sale żłobkowe wraz
z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą. Zadanie realizowane

Wizualizacja budynku stołówki, przedszkola i żłobka w Jarosławcu

będzie w latach 2019 - 2020.
Wciąż trwają roboty budowlane
przy budowie budynku socjalnego
w miejscowości Pieńkowo. Łączny
koszt wykonania robót wynosi
1.880.297,06 złotych brutto. Aktualnie
realizowane są roboty
wykończeniowe i zagospodarowanie
terenu.
Natomiast Centrum Kultury
i Sportu w Postominie rozstrzygnęło
przetarg na realizację inwestycji pn.:

„Zagospodarowanie terenu pod
rekreację z elementami małej
architektury w miejscowości Pałowo”.
Wykonawcą robót jest Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Postominie. Roboty
budowlane zostały rozpoczęte –
wykonywane są prace
przygotowawcze oraz roboty ziemne
związane z niwelacją terenu pod
kolejne etapy prac.

Gdy w marcu deszcz pada,
wtedy rolnik biada,
gdy słońce jaśnieje,
to rolnik się śmieje.
Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy,
listopad obraz żywy.
Czasem marzec tak się podsadzi,
że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.

1 marca (piątek)
Światowy Dzień Świadomości
Autoagresji,
Międzynarodowy Dzień Walki
Przeciw Zbrojeniom Atomowym,
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
2 marca (sobota)
Ostatnia sobota karnawału
3 marca (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 marca (wtorek)
Dzień Teściowej, Ostatki
6 marca (Środa)
Popielec
8 marca (piątek)
Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca (niedziela)
Dzień Mężczyzn
12 marca (wtorek)
Światowy Dzień Drzemki w Pracy
14 marca (czwartek)
Światowy Dzień Liczby Pi
15 marca (piątek)
Międzynarodowy Dzień (Praw)
Konsumenta
19 marca (wtorek)
Uroczystość św. Józefa
20 marca (Środa)
Początek astronomicznej wiosny,
Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi
Niepełnosprawnych
21 marca (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową,
Międzynarodowy Dzień Poezji
22 marca (piątek)
Dzień Ochrony Bałtyku,
Światowy Dzień Wody
23 marca (sobota)
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
Międzynarodowy Dzień Meteorologii
24 marca (niedziela)
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25 marca (poniedziałek)
Zwiastowanie Pańskie
(Dzień Świętości Życia)
27 marca (Środa)
Międzynarodowy Dzień Teatru
31 marca (niedziela)
Zmiana czasu z zimowego na letni
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Wizyta w Urzędzie Gminy
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” realizuje projekt
w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz
Głos” we współpracy z Fundacją St.
Batorego pn. „Młodzieżowy i senioralny
łyk samorządności”. Uczestniczą w nim
uczniowie kl. VII SP Postomino,
seniorzy gm. Postomino oraz Wójt
i Rada Gminy Postomino.
Kolejnym już działaniem była
wizyta w UG młodych, przyszłych,
petentów w celu poznania struktury
i zasad funkcjonowania urzędu. W roli
przewodnika wystąpił Wójt Gminy
Janusz Bojkowski, który oprowadzał
młodzież po urzędzie i objaśniał istotę
p o s z c z e g ó l n y c h w y d z i a ł ó w.
„Szczęściarze” mieli też możliwość

zasiąść w fotelu wójtowym i wysłuchać
jego samego w roli petenta. Chociaż –
kiedy wójt przedstawił kalendarz
swoich działań z dwóch ostatnich dni –
miny i zapędy do objęcia wójtowego
stołka jakby nieco osłabły.
Jarosław Modliszewski zajmujący
stanowisko starszego informatyka
w urzędzie pokazał zebranym nowość
z sali konferencyjnej – każda sesja
Rady Gminy jest nagrywana i można
śledzić jej obrady na bieżąco
w Internecie.
Po tak solidnej porcji nowej
wiedzy młodzież przekazała swoje
spostrzeżenia na temat ewentualnych
zmian w swoim otoczeniu.

Prezes stowarzyszenia Teresa
Rysztak – inicjator tego działania zebrała uwagi i zobowiązała się do
przekazania ich na ręce sołtysów,
celem dalszej realizacji.
To , c o j e d n a k n a j p r a w d o podobniej uda się wspólnie zrealizować
przez młodzież, seniorów i władze
gminy – to stworzenie parku na terenie
podożynkowym. Trzeba przygotować
teren i ruszyć z robotą. To wspaniały,

wspólny pomysł, który może być trwały
przez pokolenia.
Seniorzy również byli zadowoleni
z wyników spotkania z wójtem gminy.
Gminna Rada Seniorów jest na etapie
doprecyzowania statutu i podczas
marcowej sesji – prawdopodobnie –
będzie podjęta uchwała o powstaniu
GRS. W trakcie spotkania
dyskutowano już o nowych pomysłach
senioralnych, o możliwościach

i problemach leżących po stronie
seniorów i władz samorządowych.
Podsumowując można
stwierdzić, że tam, gdzie jest dialog,
wzajemne słuchanie i zrozumienie
potrzeb – jest duża szansa na wspólne
działanie dla dobra ogółu. I tak właśnie
się dzieje w gminie Postomino.
Teresa Rysztak

XII Międzyświetlicowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
Młodzież ze świetlic
środowiskowych gminy Postomino
w czasie ferii zimowych wzięła udział
w rozgrywkach sportowych. Już po raz
dwunasty
rozegrano
Międzyświetlicowy Turniej Halowej Piłki
Nożnej o puchar Wójta Gminy
Postomino, którego organizatorem była
Świetlica Środowiskowa w Pieszczu.
To wspaniała forma spędzania czasu
wolnego integrująca grupy świetlicowe,
ucząca współpracy, sportowych
zachowań,
rozwijająca
zainteresowania i pasje, promująca
zdrowy styl życia. Podczas rywalizacji

młodzież uczy się radzić sobie
z sukcesem i porażką, kontrolować
zachowania agresywne. Turniej
otworzyła wicedyrektor Szkoły
Podstawowej w Postominie pani
Małgorzata Łabędzka i Zastępca Wójta
pani Aleksandra Kurek. Rozgrywano
mecze w dwóch grupach wiekowych do lat 13 i powyżej lat 13. Sędziowali
panowie Jacek Kisielowski i Marek

Domżałowicz. Wszystkie
świetlice wystawiły swoje
reprezentacje i przywiozły
kibiców, którzy zagrzewali
koleżanki i kolegów do walki.
Zawodnicy walczyli z wielkim
sercem i zaangażowaniem.
Wszystkie świetlice otrzymały
nagrody i dyplomy za udział
w turnieju. Nagrody
ufundowane przez Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wręczyły panie
przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
w Postominie pani Teresa Rysztak
i pani Małgorzata Łabędzka.
W grupie młodszej I miejsce
zajęła drużyna ze Świetlicy
Środowiskowej w Korlinie przed
drużyną z Pieszcza i Staniewic.
Najlepszym bramkarzem w tej grupie
została Daria Pasternak, a najlepszym
strzelcem Jakub Winiarski.

W grupie starszej I miejsce zajęła
Świetlica Środowiskowa z Pieszcza
przed Placówką Wsparcia Dziennego
z Postomina. Najlepszym bramkarzem
została Oktawia Chrobak a najlepszym
strzelcem Bartosz Romanowski.
Na zakończenie imprezy bardzo
emocjonująca zabawa integracyjna
rozgrzała wszystkich uczestników.
Fundatorem złotego, srebrnego
i brązowego medalu w tej zabawie była
Szkoła Podstawowa w Postominie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
i gościom oraz zapraszamy
w przyszłym roku do udziału w turnieju.
K Gąsiorowska
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13 urodziny „Wikinga”
Tak, to już trzynaście lat w zimnej
wodzie się kąpiemy i swe ciała
hartujemy. Cieszy nas fakt, że
zostaliśmy zaakceptowani przez
społeczeństwo Jarosławca, gminy,
powiatu jak i przez media regionalne.
W niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Postomiński Klub Morsów Wiking na
neptunowskich włościach
w Jarosławcu świętował swoje 13-te
urodziny – była to 413 kąpiel od zarania
powstania klubu.
Miejscem integracyjnego
spotkania tradycyjnie był Ośrodek
Wczasowy „Przywodny”. Na
pokrzepienie zwątpionych sił morsów
czekały przygotowane smakołyki oraz
rozpalone ognisko. Morsową paradę
poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra

Dęta im. Zbigniewa Galka. Tuż za nią
podążało 16 klubów morsowych:
Wiking Postomino, Sopel Białogard,
Drawski Klub O'Kra, Instal-Calido
Słupsk, Moczymorda Słupsk, Klub
Morsów Koczała, Biegowo-Morsowe
Babeczki Koszalin, Morsy bez Forsy
Czaplinek, Darłowscy Twardziele,
Korzybskie rekiny, Morsy Legnica,
Kołobrzeski Klub Morsów, Posejdon
Koszalin, Szczecinecki Klub Morsów,
Klub Morsa Jednorożca Słupsk oraz
Ustecki Klub Syrenka. Przy pomniku
jarosławieckiego Rybaka - morsy
oddały pokłon, a następnie kolorowy
morsowy peleton z klubowymi flagami
podążył w kierunku plaży. Na miejscu
Wójt Gminy Postomino - Janusz
Bojkowski wraz z Dyrektorem Centrum
Kultury i Sportu w Postominie –
Markiem Leśniewskim przywitali
wszystkie kluby.
Tradycją stało się, że podczas
urodzinowej, wikingowej kąpieli
odbywa się morsowy chrzest
nowicjuszy. W tym roku przystąpiła do
niego rekordowa ilość osób, bo aż 91.
Neptun recytował rotę przysięgi,
a morsowi nowicjusze powtarzali po

Lista darczyńców spotkania
integracyjnego morsów
z okazji 13-lecia
Postomińskiego Klubu Morsów
„Wiking” – Jarosławiec 24.02.2019 r.

nim słowa, obiecując, że bez żadnych
skrupułów od października do kwietnia
będą swym ciałem mierzyć
temperaturę wody i powietrza. Po czym
każdy wypił tran, przegryzając go
papryczką chili, poprawiając jeszcze
miksturą soku cytrynowego
i wypowiadając swoje morsowe imię.
Po skocznej rozgrzewce, którą
przeprowadziła morświnka – Grażyna
Antosik oraz po sesji zdjęciowej
rozradowana grupa 283 morsów, w tym
152 mężczyzn i 131 kobiet wskoczyła
do otchłani zimnego Bałtyku. Woda
miała 4 stopnie Celsjusza, a powietrze
7 stopni. Morsom towarzyszyły okrzyki
radości, nawoływanie potencjalnych
morsów, by dołączyli do kąpieli, płonęły
też pochodnie. Najwytrwalsi wytrzymali
w wodzie 15 minut.
Podczas integracji na Ośrodku
„Przywodny” uczestnicy mogli
skosztować lokalnych produktów oraz
ciepłych straw m.in. ogniowej
grochówki, bigosiku, wędzonych ryb,
sałatek, ciasta, grillowanych
smakołyków cieszących morsowe
podniebienia. Podczas imprezy
wzniesiono toast oraz podzielono

urodzinowy tort. Wręczono także
certyfikaty chrztu. Podsumowany
został konkurs na wiersz-rymowankę
„13 lat z Wikingiem”, gdzie nagrodzono
autorów najlepszych prac.
Rozlosowano ponad 30 upominków
wśród wszystkich uczestników
morsowego spotkania, wręczono też
podziękowania dla przyjezdnych
klubów. Upominek otrzymał 500
uczestnik chrztu oraz najstarszy
uczestnik kąpieli.
W morsowym święcie Wikinga
uczestniczył Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego – Piotr Hojan wraz
z Markiem Małeckim oraz Piotr Lisiecki
– Lispol Plus Łódź. Wśród kąpiących
się nie zabrakło samorządowców,
bowiem widziany był Zastępca
Burmistrza Sławna – Mieczysław

Grabowski oraz Zastępca Wójta Gminy
Sławno – Artur Ciróg.
Nad zabezpieczeniem
technicznym czuwał Przewodniczący
Rady Gminy Postomino – Daniel
Pakos, a sektor chrztu obsługiwał radny
– Łukasz Zięba.
Bez względu na pogodę co
niedziela kąpiemy się o godz. 13:00 na
różnych akwenach, nie bijemy
rekordów. Gdy czujemy, że mamy
d o s y ć – w y c h o d z i m y z w o d y,
zapewniając dla organizmu wspaniałe
uczucie przyjemnego zimna.
Zdjęcia do artykułu otrzymaliśmy
dzięki uprzejmości tygodnika
„Obserwator Lokalny”.

1. Cukiernia, wytwórnia lodów „Taja” –
Janina i Roman Tama, Jarosławiec
2. Ferma Drobiu Tyń
3. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie
4. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Postominie
5. Gospodarstwo Rolne, Joanna i Zenon
Lech
6. Hotel Król Plaza SPA – Sabina
i Ryszard Król, Jarosławiec
7. H o t e l e n a d m o r s k i e – To m a s z
Szymański – Darłówko
8. Hurtownia Wielobranżowa „Rywal” –
Jolanta i Paweł Łozińscy, Sławno
9. Kiosk Warzywny – Danuta i Zenon
Witek – Postomino
10. Laminopol Sp. z o.o. Słupsk
11. Młodzieżowa Orkiestra Dęta im.
Zbigniewa Galka w Postominie
12. Morsy i Morświnki Postomińskiego
Klubu „Wiking”
13. Ośrodek Wczasowo - Kolonijny „Rafa”
– Sylwia i Igor Kwiatkowscy
14. Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny
„Arka” – Joanna Bogdańska i Stefan
Kwiatkowski
15. Ośrodek Wczasowy „Tina” – Krystyna
Wierzbowska, Jarosławiec
16. Piotr Pakos – Wilkowice
17. Pracownicy Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
18. P r z e d s i ę b i o r s t w o H a n d l o w e
AGROMOR – Paweł Łuczak, Ryszard
Niemczura - Sławno
19. Radny Rady Gminy Postomino Łukasz
Zięba – Jarosławiec
20. Redakcja Dziennik Bałtycki
21. Redakcja Głos Koszaliński
22. Redakcja Obserwator Lokalny
23. Restauracja „Jackowo” – Katarzyna
i Mieczysław Zawada, Jarosławiec
24. Sklep ABC Pieńkowo, Staniewice –
Gabriela i Adam Pruske
25. Sklep ABC Postomino – Bogumiła
i Jacek Wituszyńscy
26. Sołtys sołectwa Jarosławiec – Piotr
Żuchowski
27. Starostwo Powiatowe Sławno
28. Straż Gminna Postomino
29. Zakład Ogólnobudowlany – Ryszard
Kowalski, Postomino
30. Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego
– Maria i Grzegorz Sendeccy,
Bobrowiczki
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Sukces uczennic
ze Szkoły Podstawowej w Pieszczu
Marysia Pieniążek i Hania Gastół
uczennice klasy III Szkoły
Podstawowej w Pieszczu
reprezentowały powiat sławieński
w Mistrzostwach Regionu
w Drużynowym Tenisie Stołowym
Igrzysk Dzieci. Zawody, które zostały
rozegrane 14 lutego 2019 roku
w Suchej Koszalińskiej zgromadziły na
starcie drużyny dziewcząt z powiatów:
szczecineckiego, koszalińskiego

i połczyńskiego.
Marysia i Hania wygrały
wszystkie swoje mecze pokonując
kolejno: SP w Bolkowie 3 : 0; SP
w Suchej Koszalińskiej 3 : 2; SP nr 7
w Szczecinku 4 : 1.
Zdobycie I miejsca w turnieju
dało awans dziewczętom z Pieszcza
do finałów mistrzostw województwa,
które odbędą się w marcu 2019 roku.

Obie zawodniczki trenują grę
w tenisa stołowego pod okiem
trenerów Adama Wyroślaka i Andrzeja
Ugorskiego w działającym przy szkole
podstawowej Uczniowskim Klubie
Sportowym ,,Czarni” Pieszcz. Klub
działa dzięki dofinansowaniu
i współpracy z Urzędem Gminy
w Postominie.
Artur Struś

Wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej

18 lutego i 19 lutego uczniowie
SP w Pieszczu przebywali na
wycieczce w miejscowości Lipie.
Celem wyjazdu były między innymi
warsztaty pt. " Budowa Punktów
Selektywnej Zbiorki Odpadów
Komunalnych na terenie Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".
Ponadto na uczniów czekało wiele
atrakcji takich jak spacer wzdłuż
rzeki Mogilica, gry zespołowe,
zajęcia przy komputerze, zajęcia

laboratoryjne i wyjazd do Ogrodu
Dendrologicznego w Glinnej. Należy
nadmienić, że ogród ten znany jest
w Polsce z rosnących tam
największych w naszym kraju
okazów drzew obcego pochodzenia.
Wycieczka bardzo się udała
i wszyscy z uśmiechami wrócili do
domu. Bardzo dziękujemy za miłą
gościnę i do zobaczenia za rok.
Marzena Juszczyk

Jowita najlepsza
w regionie z biologii

Rekrutacja
do oddziałów przedszkolnych oraz
do pierwszej klasy szkoły podstawowej

y
ł
o
k
z
s
o
d
idę
Jowita Sieradzka – uczennica klasy VIII a
Szkoły Podstawowej w Postominie uzyskała
trzeci wynik podczas etapu rejonowego
Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół
podstawowych województwa
zachodniopomorskiego w roku szkolnym
2018/2019. Konkurencja była wysoka, po etapie
szkolnym w etapie rejonowym - startowało 449
uczestników z całego województwa
zachodniopomorskiego. Tym samym Jowita
uzyskała nominację do udziału w etapie
wojewódzkim konkursu. Życzymy sukcesów
w kolejnym, wojewódzkim etapie konkursu.
Biologia to dziedzina nauki, którą Jowita polubiła
w sposób szczególny i w tym kierunku planuje
swój dalszy rozwój.

Na pytanie, dlaczego biologia jest jej pasją,
podaje:
Lubię Biologię bo pozwala mi zdobywać
wiedzę o ciekawych zagadnieniach, jak
dziedziczenie cech czy mutacje genetyczne.
Dzięki niej dowiaduję się o tym jak funkcjonuje
otaczający mnie świat oraz organizmy w nim
żyjące. Biologia interesuje mnie, gdyż mogę
spojrzeć inaczej na zjawiska, nad którymi nie
zastanawiamy się na co dzień.
Trzymamy kciuki za realizację marzeń,
które związane są z biologią przez Jowitę. Mam
nadzieję, że lekcje biologii i inne zajęcia
tematyczne w szkole w Postominie zachęciły
uczennicę do rozwoju w tym kierunku i pomogły
jej uzyskać tak znaczący sukces.
Anna Kreft

Na podstawie Zarządzenia Nr 36/2019 Wójta Gminy Postomino z dnia 14 lutego 2019 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie informuje, że od 14 marca
2019 r. do 29 marca 2019r. trwać będzie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.
Wnioski o przyjęcie należy składać wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020
dotyczy dzieci urodzonych w latach 2013, 2014, 2015, 2016
W terminie od 14 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. trwać będzie rekrutacja do pierwszej klasy
szkoły podstawowej.
W zakładce pobieralnia na stronie internetowej szkoły www.zspostomino.edupage.org
można pobrać wszystkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji .
Dyrektor Szkoły
Danuta Strzelczyk
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Ferie na stoku
Tegoroczne ferie dobiegły końca, razem z ich uczestnikami wspominamy zimowisko
w Czorsztynie zorganizowane i dofinansowane przez Gminę Postomino.
W wyjeździe wzięło udział 98
uczniów, którzy zostali podzieleni na
dwie grupy – młodsze dzieci wyjechały
w pierwszym tygodniu ferii, starsze
dzieci i młodzież gimnazjów w drugim.
Obie grupy trafiły w sam środek
prawdziwej i niespotykanej w naszych
nadmorskich warunkach zimy. Białego
puchu było pod dostatkiem, nie
brakowało słońca, a minusowe
temperatury zapewniały idealne
warunki do bezpiecznej jazdy na
nartach w ośrodku narciarskim
Czorsztyn Ski Kluszkowce.
Program zimowiska przewidywał
codzienne 4- godzinne szkolenie
narciarskie pod okiem
wykwalifikowanej kadry
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instruktorskiej: naukę podstawowych
elementów chodzenia i ślizgania się
na nartach, naukę podchodzenia pod
wzniesienie, naukę upadania
i podnoszenia, naukę jazdy pługiem,
opanowanie techniki jazdy na nartach.
Ale wyjazd na zimowisko to nie tylko
jazda na nartach, każdego dnia działo
się coś innego: wspólne ognisko,
dyskoteka, wycieczki po okolicy,
a także zwiedzanie Szczawnicy,
Zakopanego i Krakowa.
Z największym entuzjazmem
uc z niowi e ws pom inają j ednak
wycieczkę na Słowację na stoki ski
Strednica oraz wieczorny pobyt
w kąpielisku geotermalnym we
Vrbovie. Taki dzień na zimowisku –

spędzony na świeżym powietrzu,
wypełniony poznawaniem nowych
miejsc i osób i całą gamą wrażeń
zazwyczaj kończył się szybkim
wskoczeniem do łóżka i przyjemnym
upragnionym snem!
Składamy serdeczne
podziękowania całemu personelowi
Willi Karolina i Konradówka
w Czorsztynie, instruktorom oraz
właścicielom Biura Turystycznego
Belfer JB ze Słupska za niezawodnie
wzorową organizację zimowiska.
Wszystkim dzieciom gratulujemy
zdobytych umiejętności i życzymy
dalszych okazji do uprawiania
zimowych sportów.
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Tenis stołowy
fantastycznie po raz kolejny spisała
się czwórka zawodników Czarnych
Pieszcz. Dziewczęta okupowały
przysłowiowe pudło zajmując kolejno
I miejsce Marysia Pieniążek, II miejsce
Hania Gastół a III Natalia Chabros.
Drugą lokatę w tych zawodach zajął
Maciek Pieniążek.

III WTK kadetek i kadetów
Trzeci już w sezonie rozgrywek
indywidualnych i drużynowych
sezonu 2018/2019 turniej
klasyfikacyjny kadetów i kadetek
rozegrano w Sianowie.
W zawodach uczestniczyła
dwójka zawodników UKS Czarnych
Pieszcz Samanta Muca i Wiktor
Kwiatkowski. W poprzednich
zawodach oboje zajęli drugie miejsca.
Tym razem nie było tak dobrze, gdyż
Samanta zajęła czwarte miejsce,
a Wiktor w tych zawodach zajął
miejsce piąte.
Aktualnie zawodnicy szlifują
formę do indywidualnych mistrzostw
województwa w swoich kategoriach
wiekowych będących najważniejszą
imprezą w sezonie.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Konkurs: Kartka Wielkanocna
i Zając Wielkanocny
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie zaprasza
do udziału w konkursie na „Kartkę
Wielkanocną i Zająca Wielkanocnego”.
Uczestnikami konkursu mogą
być dzieci i młodzież, podopieczni
świetlic wiejskich i świetlic
środowiskowych oraz szkół i placówek
z terenu Gminy Postomino.
Zadaniem uczestników jest
wykonanie kartki wielkanocnej,
zaprojektowanie i wykonanie dowolną
techniką graficzną lub plastyczną
(narysowanie, namalowanie,
wyklejenie itp. Format kartek do A5,
większy format dyskwalifikowany).
Zając Wielkanocny: uczestnicy
wykonują zająca o maksymalnej
wysokości do 30 cm. Praca winna być

wykończona z każdej strony. Do
wykonania Zająca wykorzystać można
wszystkie elementy - różnorodność.
Prace należy dostarczyć do
siedziby Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, 76-113 Postomino 97 do
dnia 9 kwietnia 2019 r.
Każda praca musi zawierać dane
autora wg załączonego wzoru
(metryczka przyklejona na odwrocie
pracy, przymocowana).
Kartki przekazane na konkurs nie
będą zwracane, będą wykorzystane
przez Organizatorów. Natomiast
zające będzie można odebrać do
końca kwietnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi do dnia 12 kwietnia 2019 r.
Organizatorzy przewidują upominki dla
laureatów konkursu.

Spotkanie informacyjne
II WTK skrzatek i skrzatów
Drugi wojewódzki turniej
klasyfikacyjny skrzatek i skrzatów
rozegrano w dalekiej Stepnicy. W tej
najmłodszej kategorii wiekowej

Naszym skrzatom gratulujemy.
Trzymajcie tak dalej.
IV liga zachodniopomorska
Zawodnicy UKS CZARNI
Pieszcz uczestniczący w rozgrywkach
IV ligi w zasięgu województwa
zachodniopomorskiego rozegrali
ostatnio dwa mecze. Z zespołem
ZTTS II Złocieniec nasi zawodnicy
zwyciężyli wynikiem 10:0. Z ZTTS I
Złocieniec nie było już tak dobrze gdyż
nasi ulegli naszym gościom 3:7.
Przed zawodniczkami
i zawodnikami UKS CZARNI Pieszcz
kolejne zawody i wyzwania a jest to
możliwe dzięki wsparciu dla sportu
przez Gminę Postomino.
Andrzej Ugorski

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 PITów 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
w s z y s t k i c h m i e s z k a ń c ó w.

Zebrane w ten sposób środki powinny
służyć wzmocnieniu działań 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:

Gmina

Postomino

08 lutego 2019 r. o godz. 19.00
w świetlicy wiejskiej we Wszedzieniu
odbyło się spotkanie informacyjne
dotyczące zasad udzielania dotacji
w konkursach ogłaszanych przez
Gminę Postomino dla organizacji
pożytku publicznego w zlecaniu zadań
publicznych na podstawie ustawy

o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spotkanie cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem
Państwa z Kół Gospodyń Wiejskich
z naszego terenu.
Serdecznie dziękujemy za miłe
spotkanie i liczną frekwencję.

Przegląd Amatorskiego
Ruchu Artystycznego
2019

Wojewódzki
Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych
Etap Gminny - Gminy Postomino
29 marca 2019 r., godz. 9.00
Sala Wielofunkcyjna Centrum Kultury i Sportu w Postominie
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Karnawał w Nacmierzu

Jak karnawał, to karnawał! W dniu 16.02.2019 roku na świetlicy
w Nacmierzu odbyła się zabawa karnawałowa dla dorosłych zorganizowana
przez Sołectwo Nacmierz. Na bal przybyli licznie przebrani goście. Zabawa trwała
do białego rana. Zabawę prowadził pan Roman Zawada.

strona

Podsumowanie Biegowego Grand Prix
W piątek 22 lutego br. na sali
wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie odbyło się
biegowe spotkanie mieszkańców
Gminy Postomino, a w tym
zawodników Klubu Biegacza "Bryza"
Postomino. Celem spotkania było
podsumowanie Biegowego Grand Prix
w roku 2018. W skład GP wchodziło 15
biegów: Bieg Zaślubin w Kołobrzegu,
Bieg Bogusława X w Łącku, Bieg
Eryka w Darłowie, Bieg Święców
w Sławnie, Postomiński Test Coopera,
Międzynarodowy Bieg Po Plaży
w Jarosławcu, Bieg im. E. Garduły
w Korzybiu, Bieg Uzdrowiskowy
w Dąbkach, Bieg „Bez Spiny"
w Malechowie, Półmaraton Philipsa
w Pile, Półmaraton Amber EXPO
w Gdańsku, Bieg Niepodległości
w Słupsku, Bieg Marchewkowy
w Boleszewie, Bieg Mikołajkowy
w Jarosławcu, Bieg Noworoczny
w Jarosławcu. Według przyjętego
regulaminu, aby zostać
sklasyfikowany, zawodnik musiał
wziąć udział w min. 5 wymienionych
biegach natomiast do punktacji liczone
było 13 najlepszych rezultatów
każdego zawodnika.
Najlepszy w tegorocznej edycji
okazał się Tomasz Szopiński, który
wygrał wśród kolegów

z klubu 10 biegów, wyprzedził tym
samym drugiego w klasyfikacji
Łukasza Wielgata aż o 73 pkt. Na
trzecim miejscu uplasował się Jan
Kurkul, który rokrocznie uzyskuje
coraz lepsze rezultaty. Wśród kobiet
zdecydowanie wygrała Katarzyna
Kulczyk z ponad stu punktową
przewagą nad druga Patrycją
Gałkowską i trzecią Beatę Wachholz.
Statuetki i nagrody zawodnikom
wręczyli: Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Postominie - Marek
Leśniewski i Przewodniczący Rady
Gminy Postomino Daniel Pakos.
Pełna Klasyfikacja Biegowego
Grand Prix 2018:
KOBIETY:
1. Katarzyna Kulczyk
2. Patrycja Gałkowska

3. Beata Wachholz
4. Ewa Brzostowska
MĘŻCZYŹNI:
1. Tomasz Szopiński
2. Łukasz Wielgat
3. Jan Kurkul
4. Przemysław Kurkul
5. Grzegorz Antosik
6. Grzegorz Prędki
7, Artur Struś
8. Jan Kazusek
9. Robert Jaworski
Serdecznie zapraszamy
wszystkie aktywne osoby do udziału
w tegorocznym Biegowym Grand Prix.
Szczegóły wkrótce.
A Pawłowski

Bal karnawałowy
Praca - ogłoszenie
Praca całoroczna w hotelu w Jarosławcu.
Praca na stanowiska:
recepcjonistka oraz pokojowa.
Numer kontaktowy 739-225-778

Konkurs: „Cztery pory roku”
Którą porę roku kochacie
najbardziej? Jakże różnią się od siebie
w swojej scenerii. Otaczają nas
różnorodnością barw otaczającego
świata. Opowiedzcie obrazem o jednej
z nich.
Zapraszamy do udziału
w konkursie pn. Wojewódzki Przegląd
Twórczości Zespołów Plastycznych
Dzieci i Młodzieży „Cztery pory roku”
Cele Konkursu:
ź prezentacja dziecięcej
i młodzieżowej twórczości
plastycznej,
ź rozwijanie wrażliwości estetycznej,
inspirowanej własną fantazją
i wyobraźnią
Uczestnictwo:
ź konkurs adresowany jest do
uczestników placówek kultury
i oświaty, którzy uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych oraz
pozaszkolnych,
Warunkiem uczestnictwa jest
wykonanie przez jednego autora jednej
pracy, zgodnej z tematyką konkursu
Wybrana tylko jedna pora roku.
Praca powinna być wykonana
techniką: rysunku (np. ołówek, kredki,
pastele, tusz, patyk, węgiel, pędzel,
piórko) malarską(dowolny rodzaj farby

na płaskim podobraziu), dowolnie
wybraną techniką np. sgraffito(na
płaskim podobraziu), akwarele,
tempera, gwasz itp.
Praca winna być autorskim
projektem,
ź wykluczona jest fotografia i jej
pochodne
ź format prac A3 lub A2,
ź prace muszą być opatrzone na
odwrocie metryczką: imię
i nazwisko autora, wiek, technika,
pieczątka placówki (telefon, adres),
nazwisko i imię instruktora,
nauczyciela.
Terminy i warunki składania prac
do etapu Gminnego do 26 marca 2019 r.
na adres Centrum Kultury i Sportu
w Postominie 76 – 113 Postomino 97
W dniu 6 kwietnia 2019 r. (sobota)
odbędzie się wystawa konkursowa
w Szkole Podstawowej w Postominie
podczas Gminnego Przeglądu ARA.
Również w tym dniu zostaną wręczone
nagrody dla laureatów i wyróżnionych z
tego konkursu.
Proszę ze względów
ekspozycyjnych o nadsyłanie prac nie
oprawianych w ramach (nieskładanych
i nieprzesyłanych w rulonach).

W dniu 23 lutego br. w sali
wiejskiej we Wszedzieniu odbył się
IV Bal Karnawałowy. Dziękujemy
wszystkim za wspaniałą zabawę.
Podczas balu odbyła się licytacja prac
d z i e c i z e ś w i e t l i c y, r ę k o d z i e ł

mieszkańców oraz upominków
przekazanych przez Elżbietę
Gumińską – Wasiak od Senator
Grażyny Anny Sztark. Zebrane
fundusze zasilą konto sołectwa i będą
stanowiły wkład własny w projektach

sołeckich. Dziękuję Paniom z KGW
AKSAMITKI za przygotowanie sali
oraz pyszności jakie były na balu.
Już dziś zapraszamy na
przyszłoroczny bal.
MLSZ

wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. W ramach umowy
Stowarzyszenie przy współpracy

z Urzędem Gminy Postomino wyda
3.000 sztuk folderu z mapką o nazwie
„Nadmorska Gmina Postomino
w obszarze LGD”.

Działania
promocyjne
W siedzibie Stowarzyszenia
Środkowopomorskiej Grupy Działania
w Koszalinie Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej „AKTYWNI” Postomino
reprezentowane przez Prezesa Marię
Lech-Szajner i Sekretarza Wiesławę
Dankowską podpisało umowę
o powierzenie grantów na działania
informacyjno – promocyjne, których
celem jest wzmocnienie atrakcyjności
obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
Umowa została zawarta w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na
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Wspólne spędzanie czasu,
to też nauka

Jednym z celów funkcjonowania
Świetlicy Środowiskowej w Korlinie jest
zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom oraz nauczenie ich
prawidłowego i aktywnego
organizowania czasu wolnego.
Jednym z zadań świetlicy jest także
rozwijanie indywidualnych
zainteresowań wśród dzieci
i młodzieży biorących udział
w zajęciach. W placówce podopieczni
mogą rozwijać swoje zainteresowania
z różnych dziedzin, kształtować dobre
zachowania w życiu codziennym oraz
umiejętność zgodnego przebywania,
funkcjonowania i współdziałania
w grupie rówieśniczej. Dodatkowo

www.postomino.pl
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dzieci uczą się wzajemnej
odpowiedzialności za siebie.
Wychowawczynie świetlicy
zapewniają również pomoc i wsparcie
dzieciom, poprzez wspólne spędzanie
czasu, gry i zabawy, a przede
wszystkim prowadzone podczas nich
rozmowy, które służą wspomaganiu
rozwoju społecznego, emocjonalnego
i psychicznego. Dzieci mają dzięki
temu możliwość zaczerpnięcia porad
dotyczących bieżących spraw
i problemów, na które napotykają
w codziennym życiu.
Elżbieta Rudzka
i Mariola Bukowska

Ekipa Wszedzienia
w SDK-u

Docenione zaangażowanie

Uczestnicy zajęć w Świetlicy
Środowiskowej w Staniewicach
podsumowali kolejny – 15 rok
działalności. Celem funkcjonowania
świetlicy jest pomoc dzieciom
w rozwiązywaniu Ich problemów oraz
nauka aktywnego spędzania wolnego
czasu. W trakcie różnorodnych zajęć
dużą wagę zwraca się na rozmowy
z dziećmi, na przestrzeganie reguł
panujących w grupie, na naukę
właściwego zachowania. Oczywiście
jest czas na zabawę, na sport
i wycieczki. A miniony rok obfitował
w atrakcyjne formy wypoczynku
i poznawania nieco innego – niż
domowe – środowiska. Dzieci
wyjechały na koncert do Filharmonii
Koszalińskiej, trzykrotnie były
w Multikinie, uczestniczyły w festiwalu
gier dawnych w Leonardii, ale
prawdziwą lekcję życia przeżyły

w Jarosławcu podczas 4 dniowego
pobytu w OW Savana. Tam musiały
zadbać o swoje miejsce
zamieszkania, tam samodzielnie
przygotowywały śniadania i kolacje,
pomagały młodszym i słabszym oraz
organizowały plan zajęć. To były
wspaniałe chwile relaksu,
wieczornych spacerów nad morze,
poznawania lokalnych atrakcji.
Pewnie na długo pozostaną
w pamięci.
Uczestnicy zajęć angażowali się
w pomoc w lokalnych działaniach:
porządkowali swoją wieś, sadzili
kwiaty, porządkowali teren przy
nowym boisku, uczestniczyli
w miejscowych festynach wspólnie
z p. sołtys. Bardzo dobrze układa się
współpraca pracowników świetlicy
z dyrekcją szkoły oraz z panią
Bronisławą Siwiuk – miejscową

sołtyską. Bardzo serdecznie
dziękujemy za wspólne pomysły
i wspólną pracę na rzecz lokalnego
środowiska.
Na początku roku odbyło się miłe
spotkanie, gdzie wyróżniający się
uczestnicy otrzymali nagrody
z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie za szczególnie aktywny
udział w działaniach świetlicowych.
Były to następujące osoby: Małgosia
i Kasia Wiśniewskie, Ania i Ala Dudki,
Ada Hutman, Kacper Miszczak, Nadia
Mikołajczak, Martyna Kotowicz,
Amelka i Tosia Szczepanek, Oliwier
Kościuk i Wiktor Sikora. Pozostali
uczestnicy otrzymali podziękowania
za udział.
Gratulujemy – wychowawczynie
Teresa Rysztak i Edyta Dubert.

Bal dla dzieci i dziadków
24 osobowa ekipa mieszkańców
Sołectwa Wszedzień w dniu 2 lutego br
wybrała się do kina do Sławieńskiego
Domu Kultury na film „Miszmasz, czyli

Kogel Mogel 3". Koszt biletów został
sfinansowany z pieniędzy uzyskanych
przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Bal w Pieńkowie

W sobotę tj. 23 lutego 2019 r.
w sali wielofunkcyjnej przy CKiS
w Postominie odbył się bal na
zakończenie karnawału dla
mieszkańców sołectwa Pieńkowo.
Impreza trwała w świetnym nastroju,
ponieważ przybył do nas animator,
który poprowadził niesamowitą

zabawę. Dzieci i dorośli bawili się
wspaniale, szkoda tylko, że tak
niewiele osób przybyło. Bardzo
wszystkim dziękuję za udział i mam
nadzieję, że w przyszłości będzie nas
więcej.
Sołtys, Danuta Rąpalska

23 lutego po feriach w świetlicy
we Wszedziniu odbył się wspólny Bal
Karnawałowy dla dzieci oraz Babć
i Dziadków.
Dziadkowie są dla wnucząt
bardzo ważnymi osobami w życiu. Z tej
okazji dzieci ze świetlicy przygotowały
program artystyczny przedstawiając
wiersze i piosenki ze specjalną
dedykacją dla dziadków. Wspaniałe
upominki wykonane przez

uczestników świetlicy otrzymali
dziadkowie. Nowością w tym dniu był
Animator Łukasz, którzy razem z DJ
Romkiem z Jarosławca fantastycznie
poprowadzili gry i konkursy dla dzieci.
Wspaniałe malowanie buziaków
zorganizowała Pani Świetliczanka
Agnieszka. Na zakończenie przybył
oczywiście Mikołaj i wręczał paczki dla
dzieci.

Dziękujemy Animatorom za
profesjonalne przygotowanie imprezy.
Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich „AKSAMITKI” we
Wszedzieniu za smaczne wypieki oraz
przygotowanie tej uroczystości.
Impreza została współfinansowana
przez KGW AKSAMITKI ze
Wszedzienia oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie.
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artykuł sponsorowany - reklama

HOTEL*** NAT W JAROSŁAWCU ZAPRASZA
Organizujemy uroczystości rodzinne, wesela, eventy firmowe oraz różnorodne
spotkania dla dzieci i dorosłych. Chętnie ugościmy Państwa w naszych dwóch salach:
duża zachwyci gości weselnych, a kameralna oczaruje najbliższą rodzinę. Nasza
obsługa dołoży wszelkich starań, aby sprostać Państwa najwyższym oczekiwaniom,
a świętowana u nas uroczystość mile zapisała się w pamięci.
Zapraszamy również do spędzania u nas czasu na świeżym powietrzu. Z tego
rozwiązania często korzystają różnorodne firmy, wykorzystując naszą wiatę grillową
do spotkań integracyjnych. Menu dopasowujemy do indywidualnego gustu
i możliwości finansowych gości. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Tel. (59) 810 94 84, adres e-mail: zawydma@nat.pl

Dawniej sezonowy Ośrodek Wypoczynkowy Za wydmą,
dziś całoroczny trzygwiazdkowy hotel sieci NAT.
zdrowie i kondycję fizyczną. Oferujemy
bowiem wczasy profilaktyczno-lecznicze
i turnusy rehabilitacyjne. W okresie
letnim nasza propozycja skierowana jest
głównie do rodzin z dziećmi. Poza tym
okresem odwiedzają nas głównie
seniorzy i ludzie spragnieni „chwili
oddechu” od trosk dnia codziennego.
- Dobrze, to propozycja dla gości
„z zewnątrz”. A czym wzbogacacie
lokalne środowisko? Co możecie
zaoferować mieszkańcom Jarosławca
i okolic?
Sprawdzamy, jak w ciągu trzydziestu
lat działalności, zmienił się obiekt
w y p o c z y n ko w y, m i e s z c z ą c y s i ę
w Jarosławcu przy ul. Uzdrowiskowej 11.
Po hotelu oprowadza nas jego dyrektor,
Magdalena Jakubczyk-Halska.
-Jak długo działa hotel w aktualnej
odsłonie?
-Od blisko 20 lat jesteśmy częścią
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej
z siedzibą w Tychach. Od 2017 r. z kolei
figurujemy jako hotel.
-Jesteście po remoncie?
- Tak, mieliśmy gruntowny remont
w 2017 r., ale wciąż dążymy do perfekcji.
W tym roku planujemy kolejny remont:
tym razem kuchni. Staramy się stale
podwyższać nasz standard, aby goście
czuli się tutaj jak najlepiej. Również
w tym roku chcemy stworzyć salę
szkoleniową oraz nowoczesną salę do
zajęć ruchowych, więc czeka nas kolejny
remont.
- Na ścianie budynku, pod waszym logo,
dumnie wiszą trzy gwiazdki…
Tak, aktualnie jesteśmy obiektem
hotelarskim o kategorii trzech gwiazdek.
Oznacza to, że nasza recepcja jest czynna
całą dobę, pokoje wyposażone są m.in.
w telewizory, lodówki, standardowe
łóżka, mamy lobby bar i wiele, wiele
innych udogodnień. Jednym słowem –
wszystko to, co jest wymagane przez
prawo dla obiektów trzygwiazdkowych.

skorzystać z magnetoterapii,
elektroterapii, ultradźwięków, okładów
borowinow ych, masaży, drenażu
limfatycznego, kąpieli solankowej
i perełkowej oraz wielu, wielu innych
zabiegów, których nie sposób tu teraz
wymienić. Poza tym zachęcamy do
organizowania u nas wszelkich
uroczystości – bankietów, wesel, styp,
spotkań wigilijnych i innych. Ponadto
każdy może przyjść do nas na kawę (wg
gości najlepszą w Jarosławcu) czy na
drinka. Oferujemy także śniadania,
obiady, kolacje i obiadokolacje.

- Czy to oznacza też, że wśród waszych
gości dominują ludzie majętni, bo
jednak gwiazdki oznaczają już jakiś
wyższy poziom standardu?
-Oczywiście, że nie. Jedną z głównych
zasad, jaką kieruje się nasza spółka to
najwyższa możliwa jakość przy najniższej
możliwej cenie. Mamy najlepszą cenę
w Jarosławcu w tym segmencie ofert,
a przy tym możemy pochwalić się bardzo
wysokimi ocenami, jakie otrzymujemy
od gości. W tym momencie goście
oceniają naszą obsługę na 9,4 punktów
z 10 możliwych. To oczywiście bardzo nas
cieszy, ale także zachęca do dalszych
działań.
-Jaki więc rodzaj wypoczynku
oferujecie?
- Nasza standardowa propozycja to
pobyty wypoczynkowe, wczasowe,
weekendowe oraz te poprawiające

-Przede wszystkim zapraszamy
okolicznych mieszkańców do
skorzystania z doskonale wyposażonej
bazy zabiegowej. Posiadamy
nowoczesne sprzęty, które pomagają
w rehabilitacji lub po prostu
uprzyjemniają dzień. Nasi goście mogą

- Czy macie też jakąś propozycję dla
klientów biznesowych?
- Oczywiście. W naszym hotelu można
zorganizować szkolenia, spotkania
biznesowe, prezentacje i różne inne
eventy firmowe. Dysponujemy dużym
terenem z wiatą grillową, którą można
wykorzystać do spotkań integracyjnych
i imprez jubileuszowych.

Hotel *** NAT, mieszczący się przy
ul. Uzdrowiskowej 11 w Jarosławcu,
zaprasza gości cały rok. To idealne
miejsce na odpoczynek, ale także na
zorganizowanie imprezy firmowej,
wesela czy bankietu. Serdecznie
zapraszamy do kontaktu!
tel. (59) 810 94 84,
e-mail: zawydma@nat.pl
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Zabawy choinkowe w gminie
Nacmierz

W dniu 16.02.2019 roku na
świetlicy w Nacmierzu odbyła się
zorganizowana przez Sołectwo
Nacmierz choinka karnawałowa dla
dzieci z naszego sołectwa. Licznie

Masłowice

przybyłe dzieci bawiły się wraz
z rodzicami w rytm muzyki i licznie
zorganizowanych konkursów przez
Pana Baloniarza i p. Romana. Na
koniec wszystkie dzieci odebrały

paczki od przybyłego na choinkę Św.
Mikołaja.
Do zobaczenia za rok.
D. Ciemny

Pałówko

Dnia 09 lutego w świetlicy
wiejskiej w Masłowicach, dzięki
strażakom i sołtysowi odbyła się
"choinka".
Czas zabawy naszym
milusińskim umilił clown wraz
z asystentką, którzy tak poprowadzili
zabawę, że i ci mali, i ci duzi chętnie
brali udział w tańcach i zaskakujących
konkursach wykazując się sprytem,
zręcznością, a przede wszystkim
dużym poczuciem humoru.
Zdolnościami plastycznymi pochwalił
się nasz sołtys, który jako pierwszy
namalował bałwana z zasłoniętymi
oczami. Najbardziej oczekiwanym
momentem było oczywiście przybycie
Św. Mikołaja z workiem pełnym
prezentów, których nie chciał oddać za
darmo. Dzieci stanęły na wysokości
zadania i z chęcią pochwaliły się
swoimi zdolnościami przed zacnym
gościem; były wierszyki, piosenki,
a n a w e t u k ł a d y t a n e c z n e . Ta k
wyjątkowa wspólna zabawa
choinkowa pozostanie na długo

w pamięci wszystkich. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym osobom
za przygotowanie tak wyjątkowego
wydarzenia, za pyszny poczęstunek
i oprawę muzyczną.
A.P.

Wilkowice
W dniu 09 lutego na świetlicy
wiejskiej w Pałówku zgromadziły się
dzieci, którym towarzyszyli rodzice,
babcie i dziadkowie, aby bawić się na

zabawie choinkowej połączonej
z dniem babci i dziadka. Zabawa
rozpoczęła się o godz 16:00 i była
przeplatana różnymi konkursami.

Wszyscy wspólnie bawili się przy
rytmach muzyki. Nie mogło zabraknąć
św. Mikołaja, który obdarował dzieci
słodkimi upominkami.

Złakowo

9.02. w sobotę w sali wiejskiej
w Wilkowicach odbył się bal
karnawałowy. Zabawa była pełna
atrakcji, uczestniczyła w niej pani
animator, która zabawiała dzieci. Był

W sobotę 23.02 tego roku
w świetlicy wiejskiej w Złakowie
rodzice zorganizowali bal
karnawałowy dla dzieci. Dzięki
zaangażowaniu i pomysłowości mam
licznie zgromadzone pociechy

świetnie się bawiły biorąc udział
w wielu zabawach i konkursach.
Zwieńczeniem imprezy była wizyta
Mikołaja, który każdemu dziecku
podarował paczkę ze słodyczami.
Serdecznie dziękuję Paniom: Basi

Grabowskiej, Bogusi Majbrodzie,
Iwonie Łągiewczyk i Marcie Nowak za
pomoc i pyszne ciasta które wypiekały
dla naszych milusińskich.
Katarzyna Nieradka

słodki poczęstunek oraz Święty
Mikołaj, który grzecznym dzieciom
r o z d a ł p r e z e n t y. S e r d e c z n i e
dziękujemy Panu Sołtysowi oraz
rodzicom za zorganizowanie imprezy.
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Zapowiedź wiosny

Kącik
poetycki

kryształki śniegu lśnią na twych rzęsach
wiatr ci zawiesił puchowy bukiet
we włosach tańczą śnieżynki
zimowe piękno roztacza wdzięki
kładąc pod nogi srebrzysty dywan

Teściowej
składają pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Postominie

Kogo pokocha
kobieta?
Kobieta pokocha łobuza
łotra i przeniewiercę
także gangstera mafioza
złodzieja co kradnie jej serce.

Najszczersze wyrazy współczucia
Elżbiecie Rudzkiej z powodu śmierci

Matki

Pokocha hulakę i pięknoducha
a także karierowicza
każdego kto patrzy jak w obraz
a swoje przymioty wylicza.

Składa Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie
oraz koleżanki i koledzy z pracy.

Lecz nie pokocha nieudacznika
z którego wszyscy się śmieją
co to do pracy ma dwie lewe ręce
i na kobietę patrzy z nadzieją.

Najszczersze wyrazy współczucia
Krystynie Ślebioda
z powodu śmierci

Bo ona lubi się wesprzeć
na męskim barczystym ramieniu
bo on potrafi przez próg ją przenieść
ku jej radości jej zaskoczeniu.

Teściowej

I tylko chce być kochana
czy to naprawdę za wiele?
chce być kochana w środę i w piątek
a nie od święta-w niedzielę...
Jadwiga Michalak

składa Wójt Gminy Postomino
oraz Rada Gminy Postomino

wiatr porozrywał ciemne obłoki
słonecznym łukiem rozświetlił ziemię
marcowy ranek niesie zapowiedź
zapachu ziemi z wiosny powiewem
śpiewem skowronka ponad łąkami

Przedwiośnie

przebiśniegi podnoszą główki
żółte i fioletem malowane krokusy
Srebrne skorupy śniegu
mrugają zalotnie
bronią się przed dotykiem deszczu nie boją się mroźnych nocy
lodowacieją.
kładą soczystą zieleń
na wyblakłym obrusie łąki
Krople deszczu uczepiły się
gałęzi i zastygły w kryształowym zloty komarów w słonecznym blasku
wymiarze. przekomarzają się w tańcu
Oczy deszczu pozbierały
kotki na wierzbie pękają gamą
promienie słońca
puszystych nadziei na pełny rozkwit
ożywiły śpiewy ptaków
i frunęły aż do nieba
słońcem skąpany dzień
głosząc radość przedwiośnia.
w oknach odkrywa zimową przeszłość
Zapach ziemi otulonej mgłą
przenika przebiśniegi
z nieśmiałą zielenią
i białymi skromnymi płatkami
co boją się rozwinąć
by nie spłoszyć wczesnego
poranka.
Jadwiga Michalak

przegląda się w ludzkich duszach
niesie ze sobą przesłanie lata
lekkość wiosennych uśmiechów
szmaragd morza rozbija bałwany o brzeg
mokra plaża wspomina stopy zakochanych
nagie ramiona drzew pragną zieleni
aby w jej gąszczu ukryć głosy ptaków
zimny wieczór zaszył się w cieniu
podmuch wiatru wytropił wysuszone liście
by igrać z nimi na uśpionych polach
straszyć oddechem mroźnego powiewu
Jadwiga Michalak

Podziękowania
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

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 marcu 2019 r. neurologopeda
– Beata Bartnik przyjmuje w czwartki w godz. 13:00 17:00 w Centrum Aktywności Społecznej
w Postominie (Postomino 85a).
Kontakt telefoniczny:
GOPS Postomino 59 846 44 62

Rodzina Stelmasik
składa gorące podziękowanie Wójtowi Gminy
Postomino, Sołtysowi oraz Radzie Sołectwa Marszewo,
a także wszystkim mieszkańcom Gminy Postomino jak
i wszystkim ludziom dobrej woli, za wszystko co
o t r z y m a l i ś my, za o ka za n ą d o b ro ć i o s o b i ste
zaangażowanie w trudnych dla nas chwilach, kiedy
straciliśmy dach nad głową.
Dziękujemy za hojność i życzliwość
Krystyna i Krzysztof Stelmasik z rodziną

Wszystkiego najlepszego
z okazji

50 rocznicy ślubu
dla

Wiesławy i Tadeusza
Dankowskich.
Dużo zdrowia, szczęścia i pogody
ducha życzą dzieci wraz z rodzinami.
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Bezpieczna droga

Bezpieczeństwo na drodze było
tematem przewodnim w PWD
w Królewie. Na własnoręcznie
wykonanym planie miasta były
omawiane zagadnienia związane
z bezpiecznym poruszaniem się na
pasach, drogach, parkingach itp.
Nie zabrakło również zajęć
kulinarnych w trakcie których mali
kucharze wykonywali zarówno
słodkości jak i zdrowe sałatki.

Nie zapomnieliśmy też o zdrowiu
i ruchu. W trakcie zajęć ruchowych oraz
tanecznych można było spożytkować
nadmiar energii oraz stworzyć nowy
układ taneczny.
Przyszły miesiąc będzie równie
ciekawy i obfitujący w nowe
wydarzenia….

Bal karnawałowy

Zwieńczeniem zimowej przerwy
w szkole w Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie był bal
karnawałowy. Uczestnicy placówki
wcześniej przygotowali na tę
okoliczność pomieszczenie
świetlicowe, dekorując je kolorowymi
serpentynami z bibuły oraz

stosownym wielobarwnym napisem.
W dniu imprezy przyszli odpowiednio
przebrani – był mnich, królewny oraz
karnawałowe maseczki. DJ Mateusz
zaserwował muzyczną ucztę,
podczas której wszyscy się świetnie
bawili. Była też zabawa w gorące
krzesła, słodki poczęstunek i konkurs

na króla i królową balu. Zwycięzcami
konkursu zostali: Weronika Zielonka
i Marcin Tomasik, którym serdecznie
gratulujemy. Śmiało można więc
stwierdzić, że ferie zakończyliśmy
w radosnym nastroju, aby z nowym
zapałem przystąpić do szkolnych
obowiązków.

Pałowo bawi się...

Dnia 07.02.2019r.w ramach
Programu Aktywności Lokalnej
została zorganizowana zabawa
karnawałowa dla dzieci. Ze środków
przeznaczonych na wsparcie
koleżeńskie zostały zakupione
produkty na apetyczny poczęstunek
dla najmłodszych uczestników

zabawy. Wśród smakołyków znalazły
się między innymi: gofry z bitą
śmietaną i dżemem, własnoręcznie
wypiekane ciastka, napoje, oraz frytki
własnej produkcji. Nie zabrakło
również animacji dla dzieci. Panie
z ZDZ w Słupsku przygotowały szereg
atrakcji: tańce, konkursy, gry i zabawy.
Nasza zabawa zakończyła się
poczęstunkiem oraz rozmowami na
temat możliwych kolejnych działań
realizowanych w ramach grupy
wsparcia koleżeńskiego na rzecz
lokalnej społeczności.
Zorganizowane działanie pozytywnie
wpłynęło na integracje i wzmocnienie
lokalnej grupy.
Projekt „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie
Gminy Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
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Wystartowały
zapisy
1 marca 2019 r. o godz. 12:00 rozpoczęły się zapisy
elektroniczne do 29. Biegu Po Plaży w Jarosławcu, który
odbędzie się tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca. Poniżej
znajdą Państwo linki zapisowe do Biegu głównego (15km)
oraz Biegu Samorządowego (2,2 km).
Bieg Główny
https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php?zawody=4663
Bieg samorządowy
https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php?zawody=4664

Tu wypoczywam!

Gmina

Postomino

15
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Harmonogram wywozu odpadów
Marzec 2019
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

elektrośmieci

4

odpady
wielkogabarytowe

11

Kwiecień 2019
MIEJSCOWOŚCI
metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

18

25

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

26

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

27

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

i DZIEŃ TYGODNIA

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

5

6

7

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane
pojemniki

8

15

9

16

10

17

11

18

12

19

WTOREK

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

8

12

13

14

15

19

20

28

21

22

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

29

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 10 i 24 kwiecień.

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

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

Paczkomat w Postominie

PRACA
Mamy dobrą wiadomość dla
osób robiących zakupy przez Internet.
Pierwszy w gminie paczkomat już
działa, a zlokalizowany jest tuż obok
Urzędu Gminy w Postominie. Należy
do grupy InPost i znajduje się
w oficjalnym wykazie na stronie
operatora.
Paczkomaty InPost to
nowoczesne urządzenia do
samodzielnego odbierania
i nadawania przesyłek czynne przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Dzięki nowoczesnym terminalom
mieszkańcy gminy i nie tylko zyskają
wiele udogodnień m.in.: możliwość
komfortowego nadawania
i odbierania przesyłek, atrakcyjne
ceny wysyłek oraz wygodny odbiór
zakupów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Postominie poszukuje
Animatora Społeczności Lokalnej.

GOPS
Postomino

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

Indywidualne konsultacje
z radcą prawnym

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,

ź
ź
ź
ź
ź
ź

w godzinach: od 15:45 do 18:45.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
ź
06 marca 2019r.
ź 03 kwietnia 2019r.
ź 08 maja 2019r.
ź 05 czerwca 2019r.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

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.

oddano do druku dnia: 5.03.2019 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

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

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.

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 9:00 do 13:00 .
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
ź 06 marca 2019r.
ź 03 kwietnia 2019r.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

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.

