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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na VI Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 29 marca 2019 r.
radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie rozpatrzenia wniosku o
powołanie dodatkowej komisji do
spraw rozmów i dialogu odnośnie
drogi powiatowej Korlino-Łężek Nr
3733Z – wniosku nie
uwzględniono.
2. W sprawie wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Postomino w 2019 r.
oraz określenia sezonu
kąpielowego – opracowano wykaz
kąpielisk na terenie gminy
Postomino oraz określono sezon
kąpielowy, który obejmuje okres od
czerwca do września 2019 r.
Organizatorem kąpielisk będzie
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.

o powierzchni ok. 50 m2 .

3. W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej –
wyrażono zgodę na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem
150/3 o pow. 0,0001 ha położonej
w miejscowości Jarosławiec
w drodze bezprzetargowej.

§

4. W sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości –
wyrażono zgodę na odpłatne
nabycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie geodezyjnym
Korlino, oznaczonej częścią działki
nr 52 o powierzchni ok. 80 m2 .
5. W sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości –
wyrażono zgodę na nieodpłatne
nabycie do gminnego zasobu

nieruchomości niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Korlino,
oznaczonej częścią działki nr 53

Marcowe jubileusze

6. W sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy
środków przeznaczonych na
fundusz sołecki w roku 2020 – nie
wyrażono zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Postomino
środków stanowiących fundusz
sołecki w roku budżetowym 2020.
7. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2019 rok budżet gminy na 2019 rok wyniesie
dochody ogółem 58 708 884 zł,
wydatki ogółem 64 851 982 zł.
8. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino - dostosowano zapisy
WPF do zmian w budżecie gminy.
9. W sprawie przystąpienia do
opracowania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania

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”)
przestrzennego m. Postomino celem opracowania zmiany planu
jest ustalenie przeznaczenia
terenów oraz określenie sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy.

Setne urodziny

90 lat Pani Heleny

13 marca 2019 roku mieszkanka
Staniewic Pani Helena Łuczak
o b c h o d z i ł a 9 0 u r o d z i n y. N a
zaproszenie najbliższej rodziny, Pani
Sołtys – Bronisławy Siwiuk oraz
Radnej – Renaty Sil dostojną jubilatkę
odwiedził Wójt – Janusz Bojkowski

wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
– Danielem Pakosem. Przybyli goście
złożyli Pani Janinie życzenia, wręczyli
kwiaty. Był tort i szampan oraz wesoła
atmosfera. Zacnej Jubilatce i jej bliskim
ż y c z y m y, a b y r a d o ś ć z ż y c i a
towarzyszyła im jak najdłużej.

11 marca 2019 roku długoletnia
mieszkanka naszej gminy Pani Janina
Kowalczyk obchodziła piękny
jubileusz.
Dostojną Jubilatkę w dniu
setnych urodzin odwiedziła delegacja
postomińskiego samorządu na czele
z Wójtem Januszem Bojkowskim,

Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie
Dnia 27 marca 2019 roku Państwa
Halinę i Jerzego Sypek odwiedził Wójt
Gminy Postomino – Janusz Bojkowski
wraz z pracownikami urzędu oraz
Wiceprzewodniczącą Rady Gminy
Postomino – Danutą Rąpalską. Wizyta ta
była związana z przyznaniem przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Państwu Sypek Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Wręczenia
odznaczeń dokonał Wójt. Podczas
spotkania nie zabrakło również gratulacji

i kwiatów. Była to bardzo wzruszająca
chwila dla obojga małżonków.
Państwo Halina i Jerzy mieszkają
w Postominie od roku 1973. Wychowali
cztery córki: Grażynę, Annę, Jolantę
i Sabinę. Doczekali się szesnastu wnuków
i sześciu prawnuków, których grono w tym
roku znów się powiększy.
Serdecznie gratulujemy długich lat
wspólnego życia.

której towarzyszył proboszcz parafii
Postomino Ryszard Kuroś wraz
z przedstawicielami Caritasu.
Wójt złożył Jubilatce życzenia
i gratulacje od całej społeczności
Gminy Postomino odczytał także list
od Premiera Mateusza
Morawieckiego.

Dla Pani Janiny przybycie tak
wielu gości było miłym zaskoczeniem,
a zarazem wielkim przeżyciem.
Zacnej Jubilatce i jej bliskim
ż y c z y m y, a b y r a d o ś ć z ż y c i a
towarzyszyła im jak najdłużej i już nie
sto, ale dwieście lat!

kwiecień 2019

Drodzy rolnicy!
W marcu odbyła się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, podczas której nie
odebrano opon rolniczych. Odpady
z działalności rolniczej, w tym opony
ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn
rolniczych nie są odpadami komunalnymi,
ponieważ nie pochodzą z gospodarstw
domowych. Tym samym gmina nie może
finansować takiej zbiórki w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą
uiszczają mieszkańcy.
Informujemy, że opony od maszyn rolniczych można przekazać w ramach
indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem
i posiadają stosowne zezwolenia.

Kody kreskowe
na worki
I n f o r m u j e m y, ż e p o
wyczerpaniu się otrzymanych
naklejek z indywidualnym kodem
kreskowym, należy zgłosić się do

siedziby GPK w Postominie, gdzie
otrzymają je Państwo nieodpłatnie,
w ramach złożonej deklaracji.

Odpady: informacja
dla mieszkańców

strona

Kalendarium
Nasza gmina zyska
kwiecień
na ochronie środowiska
2019
Kwiecień co deszczem rosi,
wiele owoców przynosi.
Jak przygrzeje słonko,
przejdzie kwiecień łąką.

Drodzy Mieszkańcy!
W tym roku po raz trzeci Gmina Postomino rusza z akcją pod
hasłem „Nasza Gmina zyska na ochronie środowiska”. Dnia 13 kwietnia
(sobota) z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi zachęcamy każde z 28
sołectw Gminy Postomino do udziału w sprzątaniu terenu własnej wsi.
W każdym sołectwie sprzątanie zakończy się wspólnym ogniskiem.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Postomino do
udziału w przedsięwzięciu. Cieszymy się, że akcja z roku na rok staje się
coraz bardziej popularna i nabiera tempa. Dzięki niej wygląd naszych
miejscowości staje się bardziej estetyczny.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia, które zostaną
wykorzystane do celów promocyjnych gminy Postomino.

Kolejny akt wandalizmu

Przypominamy, iż właściciele
nieruchomości uiszczający opłatę za
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, na podstawie złożonej
deklaracji stanowiącej podstawę do
jej naliczania, zobowiązani są do
zgłaszania wszelkich zmian
będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty. Podstawą
do złożenie deklaracji jest min.
zmiana ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomości (np. narodziny
dziecka, zgon członka rodziny,
wyprowadzka czy sprzedaż
mieszkania) oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami

w przypadku zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów
komunalnych. Właściciel
nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14
dni od dnia nastąpienia zmiany
osobiście w Urzędzie Gminy
w Postominie – pok. 12, przesłać
pocztą na adres Urzędu bądź
elektronicznie za pomocą platformy
z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wszelkie informacje
można uzyskać pod nr telefonu
59 846 44 47.

Pani Grażyna
na emeryturze
28 marca 2019 roku był
ostatnim dniem pracy zawodowej
Pani Grażyny Jędrzejewskiej, która
po 40 latach pracy odeszła na
zasłużoną emeryturę. Pani Grażyna
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Postominie pracowała
od 01 czerwca 1990 roku. Wspólnie
z Panią Kierownik Krystyną Ślebiodą
tworzyły struktury pomocy społecznej
w naszej gminie. Przez 29 lat była
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oddanym i sumiennym pracownikiem
socjalnym.
Pani Grażynie dziękujemy za
wzorowo wykonywaną pracę, w tak
trudnym i wymagającym zawodzie.
Życzymy wszelkiej pomyślności,
zdrowia, radości i pogody ducha,
a także realizacji swoich pasji
i zainteresowań w dalszym
codziennym życiu.

To problem powracający jak
bumerang. Na początku marca po raz
kolejny wandale dokonali zniszczeń –
zdewastowany został przystanek
autobusowy w Postominie. Wandale
namalowali na ścianach wiaty coś, co
chyba w ich zamyśle miało
przypominać graffiti. Niestety,
powstały nic nieznaczące malowidła,
za których usuniecie trzeba będzie

zapłacić kilkaset złotych. Niby
niedużo, w skali jednorazowego
zdarzenia, jeśli jednak weźmiemy
pod uwagę podobne zniszczenia
w ciągu roku to kwota jest już spora.
Sprawa została zgłoszona na policję.
Za zdewastowanie mienia grozi kara
grzywny i 5 lat więzienia. Pozostaje
mieć nadzieję, że tego typu
zachowań będzie coraz mniej.

1 kwietnia (poniedziałek)
Prima Aprilis
2 kwietnia (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
4 kwietnia (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach
i Działań Zapobiegających Minom
5 kwietnia (piątek)
Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)
7 kwietnia (niedziela)
Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy
Dzień Zdrowia
8 kwietnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Romów
10 kwietnia (Środa)
Dzień Służby Zdrowia
11 kwietnia (czwartek)
Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem,
Światowy Dzień Osób z Chorobą
Parkinsona, Dzień Radia
12 kwietnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
i Kosmonautyki
13 kwietnia (sobota)
Światowy Dzień Pamięci Ofiar
14 kwietnia (niedziela)
Niedziela Palmowa,
Święto Chrztu Polski,
15 kwietnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Kombatanta,
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
16 kwietnia (wtorek)
Dzień Sapera
17 kwietnia (środa)
Światowy Dzień Chorych na Hemofilię
18 kwietnia (czwartek)
Wielki Czwartek
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków,
19 kwietnia (piątek)
Wielki Piątek
20 kwietnia (sobota)
Wielka Sobota
21 kwietnia (niedziela)
Wielkanoc
22 kwietnia (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny,
Międzynarodowy Dzień Ziemi
23 kwietnia (wtorek)
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia (środa)
Dzień Zwierząt Laboratoryjnych,
25 kwietnia (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Świadomości
Zagrożenia Hałasem, Międzynarodowy
Dzień Sekretarki
26 kwietnia (piątek)
Światowy Dzień Własności Intelektualnej,
Dzień Drogowca i Transportowca (Polska)
27 kwietnia (sobota)
Światowy Dzień Grafika
28 kwietnia (niedziela)
Święto Bożego Miłosierdzia,
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy,
29 kwietnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Tańca
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Dzień Sołtysa 2019

14 marca 2019 roku w naszej
gminie, w sposób szczególny
świętowano przypadający 11 marca
Dzień Sołtysa. Uroczystość była także
zwieńczeniem czteroletniej kadencji
sołtysowania. Gospodarzem
spotkania, które odbyło się w sali
wielofunkcyjnej przy CKiS
w Postominie był Wójt - Janusz
Bojkowski.
Nie zabrakło życzeń
i podziękowań za pracę na rzecz

rozwoju społeczności lokalnej. Sołtysi
z rąk Wójta, Przewodniczącego Rady
Gminy, Zastępcy Wójta, Skarbnika oraz
Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego i Dyrektora Centrum
Kultury i Sportu otrzymali
okolicznościowe kwiaty i prezenty.
Tradycyjnie wykonano
pamiątkowe zdjęcia.
Raz jeszcze naszym sołtysom
życzymy wszystkiego co najlepsze.

Sołtys Łącka na ogólnopolskim Dniu Sołtysa

17 marca 2019 roku odbył się
Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Łowiczu,
podczas którego sołtysi z całej Polski
spotkali się z premierem RP
Mateuszem Morawieckim, ministrami

i władzami samorządowymi.
Uroczystość rozpoczęła się
Eucharystią pod przewodnictwem
ordynariusza diecezji łowickiej bp.
Andrzeja F. Dziuby.

Województwo zachodniopomorskie reprezentowało 10 sołtysów
wskazanych przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego, w gronie
których znajdował się przedstawiciel
naszej gminy Sołtys miejscowości
Łącko – Władysław Wrzesień.
Wydarzenie to było przepojone
powagą, szacunkiem i wyrazem
wdzięczności za trudną służbę jaką
pełnią sołtysi w swoich małych
ojczyznach.
Możliwość udziału w tak doniosłej
uroczystości i rozmów
z przedstawicielami naszego Państwa
była wielkim przeżyciem dla Sołtysa
Łącka i wyróżnieniem dla Gminy
Postomino. Pan Władysław był pod

Turniej Wiedzy Pożarniczej
15 marca 2019 roku w sali konferencyjnej
urzędu gminy, odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci
i młodzieży przepisów przeciwpożarowych oraz
zasad postępowania na wypadek pożaru
i innych miejscowych zagrożeń. Turniej
przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych.
Poziom wiedzy wszystkich uczestników
turnieju oceniono, jako wysoki. Zwycięzcy
poszczególnych grup oraz osoby z drugiego
miejsca wywalczyli awans do etapu
powiatowego, który odbędzie się 27 marca br.
w Sławnie.

Wyniki eliminacji gminnych przedstawiają
się następująco:
I grupa wiekowa – szkoła podstawowa kl. I ÷ VI
ź I miejsce – Maria Pruss – Szkoła
Podstawowa w Staniewicach
ź II miejsce –Hania Czarnuch – Szkoła
Podstawowa w Staniewicach
ź III miejsce – Adam Werachowski – Szkoła
Podstawowa w Pieszczu
II grupa wiekowa – szkoła podstawowa kl. VII ÷
VIII, gimnazjum kl. III
ź I miejsce – Julia Lisek – Szkoła
Podstawowa w Pieszczu
ź II miejsce – Bartosz Grzebielucha – Szkoła
Podstawowa w Staniewicach
ź III miejsce – Igor Bojkowski – Szkoła
Podstawowa w Jarosławcu.

wielkim wrażeniem różnorodności
kultury i tradycji wyrażonej zarówno
w przepięknych strojach ludowych jak
i w prezentacji stoisk, na których to Koła
Gospodyń Wiejskich oraz

Stowarzyszenia eksponowali swoją
twórczość ludową, dzięki temu można
było poczuć tożsamość narodową
i przywiązanie do tradycji ludowej.
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Aktualności inwestycyjne
Wiosenna aura sprzyja realizacji
inwestycji na terenie Gminy Postomino.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. rozpoczęło prace przy
realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Odnowa przestrzeni publicznej
w miejscowości Nacmierz” w ramach
dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich - Podstawowe
usługi na obszarach wiejskich. Łączna
wartość robót zgodnie ze złożoną
ofertą wynosi 1 205 400,00 zł brutto.
W ramach uzyskanego przez
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
dofinansowaniu z Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej realizowane są roboty
budowane dla projektu pn.:
„Zagospodarowania terenu pod
rekreację z elementami małej
architektury w m. Pałowo” aktualnie
trwają prace ziemne.
Trwają roboty wykończeniowe
przy budowie budynku socjalnego
w miejscowości Pieńkowo. Łączny
k o s z t wy k o n a n i a r o b ó t wy n o s i
1.880.297,06 zł brutto. Planowany
termin zakończenia robót to czerwiec
2019 r. Ponadto Zakład Inżynieryjno –
Budowlany Franciszek Dorosiński
przystąpił do budowy odcinka sieci
kanalizacji deszczowej o łącznej
Budynek mieszkalny w Pieńkowie

długości ca. 530 mb i kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości 560 mb
w m. Pieńkowo.
W wyniku przetargu
nieograniczonego na realizację
zadania inwestycyjnego
pn.: „Stworzenie atrakcyjnych
warunków do życia rodziny poprzez
zagospodarowanie terenu sportowo –
rekreacyjnego w miejscowości
Pieńkowo” wyłoniono wykonawców 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
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego pn.:
„Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogiej
społeczności obszarów miejskich
i wiejskich”. Zagospodarowanie terenu
wykona Zakład Usługowy „Bielawa”
Zbigniew Bielawa za kwotę
1.167.568,89 zł brutto, natomiast
wykonanie budynku świetlicowoadministracyjnego w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” wykona

konsorcjum firm z liderem Zakładem
Ogólnobudowlanym Mirosław Wardak
za kwotę 1.400.000,00 zł brutto.
W ramach zagospodarowania terenu
powstanie: plac zabaw wraz
z urządzeniami zabawowymi dla dzieci
oraz urządzeniami outdor fitness,
boisko do piłki nożnej o nawierzchni
trawiastej, boisko do siatkówki
o nawierzchni poliuretanowej, ciągi
piesze, droga wewnętrzna wraz
z miejscami postojowymi o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej,
ogrodzenie terenu oraz nasadzenia
zieleni. Natomiast konsorcjum firm na
podstawie projektu funkcjnalno –
użytkowego opracuje dokumentację
projektową oraz wybuduje budynek
świetlicowo - administracyjny wraz
z oświetleniem i monitoringiem terenu.
Ponadto w ramach otrzymanego
dofinansowania Gmina ogłosiła
przetarg na budowę ścieżki rowerowej
po nieczynnym torze kolejowym na
odcinku Postomino - Pieńkówko.
Niebawem otwarcie ofert na realizację
robót budowlanych.
Wyłoniono wykonawcę robót na
budowę stołówki, przedszkola i żłobka
przy Szkole Podstawowej
w Jarosławcu. Najkorzystniejszą ofertę
na realizację przedmiotowego zadania
złożyła firma MTD Budownictwo s.c.
Tomasz i Maciej Daszczyński ze
Słupska na kwotę 6.708.923,86 zł.
brutto. W ramach zadania powstanie
nowy obiekt połączony za pomocą
łącznika z budynkiem głównym Szkoły

Projekt zagospodarowania
terenu Nacmierz

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
będzie w latach 2019 - 2020.

Ponadto otwarto oferty na
wykonanie altan drewnianych przy
Szkole Podstawowej
w Staniewicach i Pieszczu realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego dla
zadania inwestycyjnego pn. „Klasa na
świeżym powietrzu”, aktualnie trwa
weryfikacja złożonych ofert.

Orkiestra Postomino nagrywa płytę

24 marca 2019 roku
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Postomino zrealizowała prezent, który
otrzymała na swoje 15-te urodziny od
Gminy Postomino. Prezentem była,
oczywiście w pełni sfinansowana,
możliwość nagrania własnej płyty
a następnie jej wydanie. Cały zespół
w dniu nagrania spotkał się o godzinie
9.00 w budynku hali sportowej
w Postominie, gdzie znajduje się
orkiestrowa sala prób. Dzięki pracom
remontowym wykonanym
w poprzednim roku, sala ta jest
profesjonalnie przygotowana do

podejmowania tego typu zadań.
Nagranie wykonywało profesjonalne
studio nagrań ze Słupska Oskar Tracz
studio O&K. Po dwóch godzinach
przygotowań tj. strojenie, ustawianie
m i k r o f o n ó w, r o z g r z e w k a i t p .
rozpoczęły się pierwsze próby
nagraniowe. Był to bardzo
wymagający i męczący dzień,
ponieważ każdy zagrany utwór musiał
być wykonany najlepiej jak potrafimy,
co wiązało się z wieloma
powtórzeniami, aby rezultat był jak
najlepszy. W efekcie końcowym udało
się nam nagrać 11 utworów, głównie

muzyki filmowej i rozrywkowej (król
lew, sex bomb, the final countdown,
Pretty woman, orkiestry dęte, benton
hall, piraci z karaibów, new york new
york, wiosenne medytacje, James
bond, Hello). Cała sesja potrwała do
godziny 20.00.
Było to nowe i fantastyczne
doświadczenie, które mogliśmy
przeżyć i mamy nadzieję, że mu
podołaliśmy. Jest to nasza pierwsza
płyta i mamy nadzieję, że nie ostatnia.
Dziękujemy wszystkim, dzięki
którym realizacja tego zadania była
możliwa.
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Zebrania sprawozdawczo

Setki mieszkańców gminy Postomino wybierali Sołtysów oraz członków Rady Sołeckiej
W środę 20 marca rozpoczął się
cykl spotkań sołeckich dot. wyboru
Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach
Gminy Postomino na lata 2019 - 2023.
Podczas zebrań Sołtysi przedstawiają
informację ze swojej działalności
w okresie ostatniej kadencji. Dla
mieszkańców to doskonała okazja do
gospodarskiej rozmowy z włodarzami
naszej gminy o tym, co się już
wydarzyło i zostało zrobione, a także o
tych sprawach, które w najbliższej
przyszłości powinny znaleźć
rozwiązanie, bo mają istotne znaczenie
dla mieszkańców.
Do dnia dzisiejszego tj. 01 kwietnia
spotkania odbyły się już w 22

sołectwach. Nie są nam znani nowi
sołtysi i rady sołeckie Jarosławca,
Jezierzan, Pieszcza, Łącka,
Pieńkówka i Tynia.
W Bylicy sołtysem po raz pierwszy
została Sylwia Bogdańska, a w skład
rady sołeckiej weszli: Kacper
Bogdański, Magdalena Bruska, Anna
Lichacy, Paulina Włodarczyk, Wioletta
Wyciszkiewicz. We Wszedzieniu
sołtysem ponownie została wybrana
Maria Lech-Szajner, a w skład rady
sołeckiej weszli: Andrzej Gadoś, Adam
Kaczorek, Justyna Kołodziej,
Małgorzata Kołodziejska i Robert
Młynarz. Sołtysem miejscowości Kanin
ponowie został Krzysztof Gil, który nie

Sołectwo Wszedzień

Sołectwo Pałówko
miał kontrkandydata. Do rady sołeckiej
weszli zaś: Renata Bartnik, Mirosław
Małagowski, Marzena Musur – Smeja,
Sękowski Kazimierz.
W Karsinie sołtysem po raz trzeci
została Urszula Matuszak, a w skład
rady sołeckiej weszli: Agnieszka Garlin,
Wanda Fronczak, Beata Mikołajczyk,
Bożena Pacenko, Mariusz Żakowski.
Na sołtysa Pałowa wybrano Damiana
Szczepańskiego, który nie miał
kontrkandydata. Do rady sołeckiej
weszli zaś: Beata Pacak, Maciej Pacak,
Ilona Rosiak, Iwona Słodzińska, Piotr

Sołectwo Postomino

Sołectwo Górsko
Sołectwo Masłowice

Sołectwo Złakowo

Zjawiński. W Pałówku sołtysem
została Anna Rosołowska, a w skład
rady sołeckiej weszli: Lucyna Bąk,
Mariola Cholewa, Monika Klimek,
Leszek Koniuk, Irena WawrynowiczCegiełka. W Postominie sołtysem
został wybrany Paweł Cichy, a do rady
sołeckiej weszli: Krystyna Humińska,
Jan Ptaszkowski, Zdzisław Sieradzki,
Aneta Szaryńska, Anna Zdrzeniecka.
Sołtysem Nacmierza ponownie została
wybrana Emilia Rzeczkowska, która
nie miała kontrkandydata, a do rady
sołeckiej zostali wybrani: Małgorzata
Cichosz, Dominik Ciemny, Agata
K o m a r , Te r e s a K r y c h , P i o t r
Rzeczkowski. Na sołtysa Rusinowa

został wybrany Mateusz Chruszcz, a do
rady sołeckiej: Justyna Andrik,
Marzena Bartlewska, Rafał Bartlewski,
Namiel Katarzyna i Małgorzata
Syczewska. W Złakowie sołtysem po
raz trzeci została Katarzyna Nieradka,
a w skład rady sołeckiej weszli: Monika
Nieradka, Marta Nowak, Edyta
Polmańska, Małgorzata Rąpalska,
Rafał Ziemski.
W Marszewie po raz kolejny
sołtysem został Marcin Plytta, a w skład
rady sołeckiej weszli: Agnieszka
Bartkowiak, Grzegorz Bartkowiak,
Stanisław Kosmalski i Halina Wenda.
Sołtysem Górska po raz pierwszy
została Krystyna Krysztofiak, a w skład
rady sołeckiej weszli: Marzanna
Kołodziej, Ryszard Nasiadko, Renata
Niewadził, Elżbieta Pomierski

Sołectwo Pałowo
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- wyborcze w sołectwach

Sołectwo Bylica

Sołectwo Pieńkowo

Sołectwo Staniewice

Sołectwo Nacmierz
Sołectwo Korlino

i Grażyna Wagner. Mieszkańcy
Pieńkowa po raz kolejny na swego
sołtysa wybrali Danutę Rąpalską.
Z kolei do rady sołeckiej weszli:
Ciechanowska Krystyna, Karczewski
Tomasz, Ludwicka Lucyna, Majrowska
Bogumiła, Michalak Ryszard.
Sołtysem Masłowic została Anna
Piaseczna, która nie miała
kontrkandydata, a do rady sołeckiej
weszli: Adamkiewicz Leszek, Bruski
Andrzej, Kowalczyk Justyna.
W Nosalinie sołtysem po raz drugi
został Adrian Pawłowski, a w skład
rady sołeckiej weszli: Kamila
Dzidziewicz, Robert Janik, Iwona
Mazurek, Lucjana Nowak, Paweł
Surma. Na Sołtysa Staniewic

ponownie wybrano Bronisławę Siwiuk,
a do rady sołeckiej weszli: Joanna
Chmielewska, Rafał Chmielewski,
Dorota Olszewska i Zenon Sil.
Sołtysem Dzierżęcina został Piotr
Pieloch, który był jedynym
kandydatem. Do rady sołeckiej weszli:
Agnieszka Jasińska, Wioletta Jasińska,
Agnieszka Ludwikowska i Krystyna
Patyk. Na Sołtysa Chudaczewa
ponownie wybrano Dariusza
Spocińskiego. Do Rady Sołeckiej
weszli: Anna Kurek, Edyta Staszak,
Krystyna Wieczyńska, Aleksandra
Wilawer, Mariusz Wilawer. Również
dotychczasowy Sołtys Mazowa Piotr
Sawicki ponownie został wybrany na tą
funkcję, a do rady sołeckiej wybrano:
Irenę Hutman, Joannę Sawicką,
Arkadiusza Hutmana, Wojciecha

Sołectwo Rusinowo

Hutmana.
W Wilkowicach sołtysem po raz
szósty został Daniel Pakos, a w skład
rady sołeckiej weszli: Elżbieta Witoń,
Edyta Nasidłowka, Damian Sobczyk,
Gabriel Śpiewak i Edyta Kieliańska.
W Królewie sołtysem została Daniela
Igras, a w skład rady sołeckiej weszli:
Żaneta Adamska, Julita Karowska,
Eugeniusz Liński, Agnieszka
Walentynowicz. W Korlinie sołtysem
została Agnieszka Belziuk-Znojek,
a w skład rady sołeckiej weszli: Karolina
Banasik, Dorota Skrzeczkowska,
Edward Sówka, Ilona Waszkiewicz,
Tadeusz Żelazko.
Frekwencja wyborcza
w poszczególnych sołectwach
przedstawiała się następująco:
ź Bylica
42 %
ź Chudaczewo
11 %

Sołectwo Kanin
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Dzierżęcin
Górsko
Kanin
Karsino
Korlino
Królewo
Marszewo
Masłowice
Mazów
Nacmierz
Nosalin

32 %
44 %
22 %
23 %
41 %
28 %
17 %
30 %
25 %
20 %
33 %

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Pałowo
Pałówko
Pieńkowo
Postomino
Rusinowo
Staniewice
Wilkowice
Wszedzień
Złakowo

25 %
17 %
6%
11 %
26 %
39 %
22 %
38 %
39 %

Sołectwo Nosalin

8

Miesięcznik Gminy Postomino

Aktywni 50+

Zjazd KGW

5 marca 2019, delegacja
Nadmorskiego KWG z Rusinowa
,odpowiadając na zaproszenie
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa z Koszalina,wzięła udział
w ogólnopolskim zjeździe KGW
w Dobrzycy.Spotkanie miało charakter
organizacyjny, była więc możliwość
przedstawienia swoich
dotychczasowych osiągnięć,
pokazania czym się zajmujemy
i wzięcia udziału w konkursie na
najładniejsze logo KGW. Gminę
Postomino reprezentowały cztery koła
KGW, nasze jako jedyne z nich,dostało
wyróżnienie za logo,z czego jesteśmy
bardzo dumni.Spotkanie było okazją

do poznania się,do wymiany
pierwszych doświadczeń oraz wzięcia
udziału w warsztatach florystycznych
i szkoleniu na temat korzystania
z mediów społecznościowych
w promocji własnych działań. Każde
koło mogło zaprezentować swoje
umiejętności kulinarne
i rękodzielnicze,a przy okazji można
było zachwycać się dziełami innych kół
i wspaniałymi potrawami, którymi
z przyjemnością się
raczyliśmy.Dziękujemy za organizacje
tak fantastycznego spotkania,mamy
nadzieję na kolejne.
M.B

UKS Czarni wygrywają

W sobotę 30 marca w hali
sportowej przy SP 3 w Sławnie odbył
się ostatni z serii Turniej w ramach
Siatkarskiego Grand Prix o Puchar
Burmistrza Miasta Sławno. Drużyna
UKS Czarni zwyciężając w ostatnim
turnieju zapewniła sobie zwycięstwo
w całym cyklu. Gminę Postomino oraz
klub reprezentowali: Artur Struśkapitan, Adrian Pawłowski, Michał
Kruczkowski, Wiktor Swędrak, Patryk
Pasternak, Kamil Czyżykowski,
Łukasz Stasiak, Paweł Struś, Dorian
Urbański. Drużyna trenuje w każdy
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wtorek i czwartek w Szkole
Podstawowej w Pieszczu o godz.
19:00. Jeśli są wśród Państwa osoby
lubiące siatkówkę serdecznie
zapraszamy. Treningi to połączenie
doskonalenia techniki oraz
rozgrywanie kilku amatorskich setów.
Uczestnikami są również Panie.
Serdecznie zapraszamy.
"Klub działa dzięki dofinansowaniu
i współpracy z Gminą Postomino”

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Pana Dariusza Spocińskiego za
minioną kadencję pełnienia funkcji sołtysa oraz powodzenia w realizacji
zamierzonych celów i inicjatyw służących rozwojowi sołectwa w kolejnej
tym razem już pięcioletniej kadencji.
Mieszkańcy Chudaczewa

Centrum Kultury i Sportu w
Postominie po raz dziesiąty w historii
Gminy Postomino, wychodząc
naprzeciw potrzebie zachowania
żywotności, zdrowia i aktywności
organizuje dla weteranów powyżej 50go roku życia otwarty cykl trzech
turniejów w 15-stu konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych w ramach
otwartego Grand Prix "Aktywni 50+".
Zawody przeprowadzone będą
w kategoriach wiekowych co 5 lat,
począwszy od rocznika 1969.
Konkurencje rozegrane zostaną w
trzech terminach na stadionie
sportowym im. Zbigniewa Galka w
Postominie o godz. 11.00.
27 kwietnia 2019 r. (sobota) –
Majówka w plenerze – Turniej
weteranów
ź cellotka – rzut lotką do tarczy (dwie
serie po sześć rzutów)
ź bieg na 60 m – kobiety, na 100 m –
mężczyźni (starty z bloków, serie
na czas)
ź slalom (siedem tyczek) z piłką na
czas
ź festiwal rzutów piłkami lekarskimi,
trzy rodzaje piłek , rzut znad głowy,
jedna seria, każdy rzut mierzony,
zaliczona łączna długość
ź rzut jak najbliżej celu – rzut
sześcioma bulami, mierzone trzy
najbliższe odległości od celu

20 lipca 2019 r. (sobota) – "Żyj
zdrowo na sportowo" – Turniej
weteranów
ź toczenie i zbijanie
ź torem piłką jak najdalej
ź rzut beretem
ź rekreacyjny tor przeszkód
ź pchnięcie kulą
28 września 2019 r. (sobota) – "Babie
lato" – Turniej Weteranów
ź rzut oszczepem
ź skok w dal
ź
bieg jednego okrążenia (400 m
mężczyźni, 200 m kobiety)
ź toczenie torowe piłki
ź rzutowy festiwal (byle czym)
Wszystkim edycjom zawodów
przyświecać będzie motto :
„Nieważne, którym jesteś na mecie,
bo i tak jesteś lepszy od tych co
siedzą w domu"
Swój udział w każdym z
turniejów należy zgłosić na pół godziny

przed rozpoczęciem zawodów w
sekretariacie, pobierając numer
startowy, wypełniając oświadczenie i
wpisując się na listy poszczególnych
konkurencji. Zawodnicy mogą
uczestniczyć w jednej, kilku lub
wszystkich konkurencjach. Wyniki
turnieju z podziałem na kategorie
wiekowe umieszczone będą w
komunikacie końcowym zawodów.
Prowadzona będzie klasyfikacja
Grand Prix oraz klasyfikacje w
kategoriach wiekowych odrębna dla
kobiet i mężczyzn. Potwierdzenie
udziału w majówce w plenerze
Turnieju Weteranów proszę kierować
do pracowników Centrum Kultury i
Sportu w Postominie:
ź Adrian Pawłowski tel. (59) 810-8924, 514-009-680
ź Zdzisław Ludwikowski tel. (59)
810-89-24, 601-626-330
lub osobiście w CKiS do dnia 25
kwietnia 2019 r.

Postomiński Klub Biegacza BRYZA
rozpoczyna sezon w Kołobrzegu
Postomiński Klub Biegacza
Bryza Postomino tradycyjnie
rozpoczął sezon biegowy w
Kołobrzegu. Dziecięciu Naszych
reprezentantów pokonało 15
kilometrową trasę uzyskując bardzo
dobre wyniki.
Najszybszy wśród zawodników
Bryzy był Tomasz Szopiński, który
zajął wysokie 46 (na 616 zawodników)
w czasie 58 min. 54 sek.
Wśród Pań najlepszy wynik
uzyskała Katarzyna Kulczyk, która
zajęła 277 miejsce (OPEN) z czasem 1
godz. 16 min. 13 sek.
Serdecznie gratulujemy
osiągniętych wyników. Kolejnym
zaplanowanym startem jest Bieg Asi
Kenig w Sławsku - 28.04.2019r.
ź Tomasz Szopiński - 00:58:45
ź Grzegorz Prędki - 01:02:45
ź Łukasz Tłustek - 01:06:22
ź Grzegorz Antosik - 01:07:08
ź Łukasz Wielgat - 1:12:50

ź
ź
ź
ź

Artur Struś - 01:13:03
Katarzyna Kulczyk - 01:16:13
Dominik Ciemny - 01:29:23
Beata Wachholz - 01:37:11

ź

Katarzyna Wódczak - 01:53:24
CKiS Postomino

Konkurs kulinarny
W dniu 23 marca br. (sobotnie
popołudnie) w sali wielofunkcyjnej
w Postominie rozegrano I Konkurs
Kulinarny „Świetlicowy Festiwal
Słodkości” w ramach Rozgrywek
Świetlicowych. W konkursie udział
wzięło 8 drużyn. W ramach
świetlicowego Festiwalu Słodkości –
drużyny miały z zadanie wykonać dla
Jurorów 4 sztuki pączków i 10
faworków (chrustów). Wszyscy
otrzymali te same podstawowe
produkty a dodatki każdy przywoził ze
sobą. Jurorzy w składzie Aleksandra

Kurek - Wice wójt Gminy Postomino,
Monika Lacka – Główna Księgowa
CKiS Postomino oraz specjalista od
słodkości – cukiernik Agnieszka
Dankowska, stwierdzili, iż mając te
same podstawowe produkty
u każdego wykonanie i smak był inny.
I miejsce zdobyła – Pracownia
Sztuk Pięknych GAMMA Postomino
II miejsce – Świetlica Rusinowo
III miejsce – świetlica
Wszędzień.
Pozostałe Świetlice Marszewo,
Chudaczewo, Dzierżęcin, Pałowo

i Wilkowice otrzymały ex aequo
4 miejsce. Na rozgrywki nie dojechali
uczestnicy świetlicy Nacmierz
i Karsino.
W ramach konkursu wszystkie
świetlice otrzymały frytkownice
a nagrodzeni upominki. Każdy
uczestnik mały i duży otrzymał
czekoladę.
Zapraszamy na kolejne
rozgrywki - tym razem sportowe - 25
maja br. na stadionie lekkoatletycznym
w Postominie.
MLSZ
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Dzień Kobiet w Gminie Postomino

w CKiS Postomino
W sobotę 9 marca br na Sali Wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbył się uroczysty „Dzień Kobiet”. Na scenie wystąpili: Kabaret
Marka Mality i Iwony Niedzielskiej oraz Kris&Justyna, którzy wykonali największe
włoskie przeboje w języku polskim. Poniżej przedstawiamy relację zdjęciową
z tego wydarzenia.

w Nacmierzu

w Chudaczewie

9 m a r c a b r. w ś w i e t l i c y
w Chudaczewie podobnie jak w roku
ubiegłym zorganizowano dla
mieszkanek sołectwa „Dzień Kobiet”.
Zgodnie z zaproszeniem Panie
przybyły z dobrym humorem oraz
uśmiechem na twarzy. Na stoliku na
każdą z Pań czekał doniczkowy

kwiatek, który podczas spotkania
cieszył oko i był ozdobnym elementem
przygotowanych stolików. Panie
dziękowały Sołtysowi, Radzie
Sołeckiej oraz druhom OSP, którzy
przyczynili się do organizacji ich
„święta”.

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich
z Nacmierza zorganizowało dla swoich członkiń wyjazd do Teatru
w Słupsku na spektakl "DAJCIE MI TENORA". Frekwencja była bardzo
duża bo aż 54 kobiety z naszego sołectwa skorzystały z tego wyjazdu.
D.Ciemny

w Rusinowie

w Marszewie

8 marca 2019 roku z inicjatywy
sołtysa i rady sołeckiej na świetlicy
wiejskiej w Marszewie zostało
zorganizowane spotkanie dla Pań.
Świętowanie rozpoczął sołtys Marcin
Pl y t t a , k t ó r y z ł o ż y ł ws z y s t k i m
reprezentantką płci pięknej życzenia.
Do życzeń dołączył się również

przedstawiciel rady sołeckiej Stanisław
Kosmalski. Następnie Panowie
wszystkim przybyłym na spotkanie
kobietom wręczyli kwiaty. Prezentem
dla Pań był także pyszny tort.
Uczestniczki spotkania serdecznie
dziękują za miło spędzone chwile.
MP

w Karsinie

we Wszedzieniu
Mała frekwencja
tegorocznego Dnia Kobiet we
Wszedzieniu nie przeszkodziła
w fantastycznej atmosferze.
Dziękuje wszystkim tym, którzy
mogli być z nami.
Sołtys Maria Lech-Szajner

Dnia 3.03.2019r odbyło się
spotkanie na sali wiejskiej
w Karsinie Koła Gospodyń
Wiejskich z okazji Dnia Kobiet przy
kawie i torcie,dziękujemy za miłe
spotkanie wszystkim PaniomKGW.

9 marca na świetlicy w Rusinowie
odbyło się spotkanie bab i babeczek
z okazji Dnia Kobiet. Impreza była
podwójna,ponieważ 10 marca swoje
święto mają panowie,więc nie mogło
ich zabraknąć w naszym gronie.
Spotkanie rozpoczęło się bardzo miłym
akcentem,bez którego nie
wyobrażamy sobie święta
kobiet,każda z nas dostała kwiatka
z pięknymi życzeniami a wspólny toast
dopełnił całości. Panie które przybyły
na tą uroczystość, miały możliwość
zaprezentowania swoich zdolności
kulinarnych,ponieważ po raz pierwszy
został zorganizowany konkurs na
"Babę Wielkanocną". Po części
oficjalnej wybraliśmy jury aby
rozstrzygnąć która baba była
najsmaczniejsza.Jednak nie wynik się

liczył ale atmosfera i wspaniałe
towarzystwo,babki były tylko
dopełnieniem wieczoru i kiedy wybrano
najlepsze, mogliśmy delektować się
wspaniałymi wypiekami.Dla nas
wszystkie babki i babeczki były the
best. Jednak konkurs rządzi się swoimi
prawami i nagrodzono trzy, zdaniem
jury najsmaczniejsze,nagrody
powędrowały do Krysi, Karoliny
i Marzeny... brawa dla "babeczkowych"
mistrzyń .Pozostałą część wieczoru
spędziliśmy na wspólnych rozmowach
i planach. Pozdrawiam całą
ekipę,dziękuję za wspólne spotkanie,
a wszystkim paniom które wzięły udział
w konkursie,gratuluję zdolności
kulinarnych.
M.B
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szkolne

***

Wieœci

Nasi zwycięzcy

szkolne

Wszyscy recytatorzy
zaprezentowali się bardzo ładnie.
Podczas konkursu można było się
uśmiechnąć, głębiej zastanowić,
wzruszyć. Niestety jury musiało
wyłonić zwycięzców.
Wyróżnienie zdobyła Anastazja
Czernikowska, natomiast naszą szkołę
na eliminacjach powiatowych
reprezentować będą:
Miłosz Stachowski, który zajął
I miejsce w swojej kategorii, Wiktoria
Kondras - II miejsce, Faustyna
Szymańska - III miejsce oraz
najmłodsza Michalina Matyjek III miejsce.
Jesteśmy bardzo dumni
i niezwykle szczęśliwi, że nasi
uczniowie odznaczają się tak wysoką
wrażliwością. Trzymamy kciuki na
kolejnym etapie.

Powitanie wiosny

Wieœci

szkolne

Dzień piżamy
Mimo iż za oknem jest
zimno i wietrznie, w Szkole
Podstawowej w Staniewicach
zapanowała ciepła atmosfera.
A wszystko to dzięki…
piżamkom, szlafroczkom
i kapciom, które królowały na
szkolnych korytarzach. Każdy,
kto miał ochotę mógł w tym
dniu przyjść do szkoły w swoim
ulubionym stroju nocnym.
Zabawa była przednia.

Jak co roku uczniowie Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie wzięli
udział w gminnych eliminacjach
"Małego konkursu recytatorskiego"
Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
którego organizatorem było Centrum
Kultury i Sportu w Postominie. Młodzi
ludzie prezentowali interpretacje
wybranych przez siebie fragmentów
literatury.
W poszczególnych kategoriach
wystąpili:
ź I-III- Michalina Matyjek, Dominik
Zięba, Wiktor Winiarski, Michał
Sówka;
ź IV-VI-Miłosz Stachowski, Maja
Włodarczyk, Faustyna
Szymańska, Anastazja
Czernikowska;
ź VIII, IIIg. - Wiktoria Kondras,
Aleksandra Szabelska.

***

Pokazaliśmy, że mamy do
siebie dystans i potrafimy się
razem bawić.
A skoro o śnie mowa….
Przy okazji zabawy
przedstawiciele klas IV – VIII
przygotowali gazetkę
z wiadomościami na temat
snu, która znajduje się na
tablicy na dolnym korytarzu
szkoły.

„Ludolfina” w Pieszczu

14 marca w Szkole Podstawowej
w Pieszczu odbył się kolejny już raz
konkurs matematyczny „Ludolfina”.
W tym dniu swoje święto ma liczba Pi.
Dzień ten wybrano z powodu
skojarzenia z pierwszymi cyframi
rozszerzenia dziesiętnego liczby pi3,14.

W naszej szkole już od kilku lat
obchodzimy to święto organizując
konkurs polegający na zapamiętaniu
jak największej liczby cyfr. Odbywa się
w trzech kategoriach wiekowych. Oto
wyniki:
Kl.I SP-Kl.III SP
ź I miejsce- Adam Lisek
ź II miejsce- Piotr Mordal

ź

III miejsce- Maciej Pieniążek
Kl.IV-Kl.VI
ź I miejsce- Julia Mołdoch

ź

Kl VII-III gimnazjum
I miejsce- Amanda Zielonka
Serdecznie gratuluję.
Marzena Juszczyk

„Znam swój kraj”

Na ten dzień wszyscy
czekaliśmy z utęsknieniem! Pierwszy
dzień wiosny, bo o nim mowa,
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Staniewicach obchodzili w sposób
urozmaicony, ciekawy i przede
w s z y s t k i m k o l o r o w y. Z a b a w ę
rozpoczęliśmy od pokazu mody
ekologicznej. Kreatywność i niczym
nieograniczona wyobraźnia
uczestników pokazu sprawiła, że
zaprezentowali niezwykle ciekawe
i barwne kreacje wykonane
z surowców wtórnych, odpadów
przeznaczonych do recyklingu oraz
innych naturalnych, ekologicznych

materiałów. Pokaz uświetnił wstęp
uczniów klasy 3, którzy przygotowali
piosenkę o Marzannie.
Pierwszego dnia wiosny nie
mogło także zabraknąć tradycyjnego
barwnego korowodu, który przeszedł
uliczkami Staniewic. Dzieci niosły
kolorowe gaiki i wesołym zaśpiewem
przywoływały wiosnę.
Marzannę, symbolizującą zimę,
pożegnaliśmy przy ognisku, jedząc
pyszne pieczone kiełbaski. Dodatkową
atrakcją była wizyta strażaka –
Konrada Wala, który pokazał nam, jak
należy gasić… ognisko.

22.03.2019r reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Pieszczu
w składzie Hanna Gastół, Maria
Pieniążek i Adam Lisek wzięła udział
w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy
o Polsce dla klas III ” Znam swój kraj”
w Szkole Podstawowej nr 3

w Darłowie. Uczniowie nasi zdobyli
zaszczytne 5 miejsce, zdobywając aż
101 punktów, tracąc naprawdę
niewiele punktów do drużyny
zwycięskiej. Dzieci wykazały się
ogromną wiedzą z zakresu historii,
tradycji, obyczajów, kultury, sztuki

naszej ojczyzny, wiedzą o sławnych
Polakach, a także umiejętnością
posługiwania się mapą oraz innymi
źródłami informacji.
Magdalena Ochocka - Gastół
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Tenis stołowy

III WTK Juniorów/ek
Trzeci już i ostatni w sezonie
przed mistrzostwami województwa
juniorów i juniorek wojewódzki turniej
klasyfikacyjny rozegrano w Świdwinie.
W zawodach uczestniczyła dwójka
zawodników UKS Czarni Pieszcz

Samanta Muca i Wiktor Kwiatkowski.
Piąte miejsce w turnieju zajęła
Samanta natomiast Wiktor nie może
zaliczyć swojego występu zajmując
w zawodach dalsze miejsce.

III WTK skrzatów/ek
Nasi najmłodsi wychowankowie
wystartowali w Sianowie i to ponownie
z powodzeniem w trzecim turnieju
kwalifikacyjnym w tym sezonie. Były to
bardzo udane zawody dla naszych
pingpongistów, gdyż ponownie nasze
dziewczyny zajęły pierwsze trzy
miejsca. Ty razem pierwsza była Hania
Gastół przed Marysia Pieniążek
i Natalia Chabros siódme miejsce
zajęła debiutująca w zawodach
Michalina Stępień. Wśród chłopców
najlepszy był Maciek Pieniążek.
Następne i jednocześnie najważniejsze
w sezonie 2018/19 r to czerwcowe
mistrzostwa województwa.
III WTK żaków/ek
Tego samego dnia w Sianowie
nasi najmłodsi pingpongiści rozegrali
drugi turniej tym razem w starszej

k a t e g o r i i ż a k ó w. Z d o b y w a j ą c
doświadczenie i ogranie w starszej
kategorii wiekowej nasze zawodniczki
zajęły odpowiednio: 7.m Hania Gastół
8. m Marysia Pieniążek a 9 m. Natalia
Chabros. Piąte miejsce zajął Maciek
Pieniążek.
Realizacja zadania
współfinansowana jest ze środków

otrzymanych z Gminy Postomino
w ramach realizacji zadania
publicznego pn.: „Prowadzenie
i organizacja: sekcji modelarstwa,
sekcji piłki siatkowej, sekcji lekkiej
atletyki i gier zespołowych, sekcji piłki
nożnej w miejscowości Postomino
i Pieszcz” zgodnie z umową numer
IS.02/2019.

t.com/2019/02/twarza-w-twarz.html
Czytelników, informuję, że książki
Pani Moniki są dostępne w naszej

bibliotece, do których
gorąco zachęcam.

Spotkanie autorskie
z Moniką Oleksą
Dnia 1 lutego w Bibliotece
Publicznej w Postominie odbyło się
spotkanie autorskie z Moniką A.Oleksą
, autorką książek obyczajowych:
„Ciemna strona miłości”,
„Samotność ma Twoje imię”,
„Miłość w kasztanie zaklęta”,
„Niebo w kruszonce”,
„Uśmiech mima”,
„Tylko morze zapamięta”
Pisarka opowiadała o swoim
życiu prywatnym jak i zawodowym.
Inspiracje do napisania książek autorka
czerpała z życia, które wplatała w kartki
swoich książek. Pisanie od zawsze
było jej pasją. Zaskoczeniem dla

uczestników były rękopisy powstałych
książek Pani Moniki misternie
zapisywane pięknym pismem
w zeszytach.
Podkreślała, że spotkania
z czytelnikami są dla niej niezwykle
ważne . Autorka dała się poznać jako
ciepła, wrażliwa osoba realizującą
swoje marzenia. Na spotkaniu
autorskim, Czytelników
zainteresowała szczególnie książka,
której akcja rozgrywa się
w miejscowościach nadmorskich
doskonale nam znanych tj.
w Dąbkach, Jarosławcu. Pani Monika
prowadzi blog literacki, na którym

zamieściła kilka słów o naszym
spotkaniu:
http://magialiterczarslow.blogspo

Konkurs Recytatorski
W dniu 1 marca 2019 r.
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbył się Gminny
Konkurs Recytatorki w ramach
Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Do trzech kategorii zgłosiło się 23
uczestników. W konkursie zabrakło
przedstawicieli Szkoły Podstawowej
z Jarosławca. Jurorzy: Renata
Zielonka – Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Postominie, Magdalena
Cichocka- z Darłowskiego Ośrodka
Kultury oraz Dominika Lesner
instruktor CKiS Postomino oceniali
uczestników. Do etapu powiatowego
jurorzy zakwalifikowali i nagrodzili:
W kategorii I - dzieci klasa I –III
ź I miejsce - Laura Lisek – Szkoła
Podstawowa w Staniewicach
ź II miejsce - Wiktoria Pasternak Szkoła Podstawowa w Postominie
ź III miejsce – Michalina Matyjek –
Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie
W Kategorii II – dzieci klasa IV – VI
ź I miejsce – Miłosz Stachowski –
Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie
ź II miejsce - Paweł Cybul – Szkoła
Podstawowa w Staniewicach
ź III miejsce – Faustyna Szymańska
- Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie
W kategorii III – uczestnicy z klas VII,
VIII i gimnazjum

I miejsce - Kacper Surma – Szkoła
Podstawowa w Pieszczu
ź II miejsce - Wiktoria Kondras –
Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie
ź III miejsce – Gabriela Bukowska –
Szkoła Podstawowa w Pieszczu
Każdy nagrodzony uczestnik
otrzymał upominek oraz statuetkę za
miejsce, dyplomy. Dyplomy za
przygotowanie uczestników otrzymali
oczywiście również opiekunowie.
Nagrody wręczał Marek Leśniewski –
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie w asyście jurorów.
Etap Powiatowy
W 16 marca 2019 r.
w Sławieńskim Domu Kultury
w Sławnie zorganizowano Powiatowy
"mały" i "duży" konkurs recytatorski
w ramach Amatorskiego Ruchu
ź

Rajd rowerowy

Artystycznego. Jurorzy oceniali
uczestników w 4 kategoriach
wiekowych: od najmłodszych klas
szkoły podstawowej po młodzież ze
szkół średnich. Oceniali m.in. dobór
repertuaru, wartości artystyczne
u t w o r ó w, i c h d o p a s o w a n i e d o
możliwości wykonawczych uczestnika,
interpretację utworów, kulturę słowa
i o g ó l n y w y r a z a r t y s t y c z n y.
Z 9 osobowej ekipy z Gminy Postomino
wyróżniono tylko Wiktorię Kondras
z Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie,.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom profesjonalnego
przygotowania. Zapraszamy do
udziału już za rok.
Maria Lech-Szajner

przeczytania
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Piątki
z Kulturą

10 MAJA 2019
godz. 19:00

KONCERT

TERESA WERNER
sala wielofunkcyjna
w Centrum Kultury i Sportu w Postominie
cena biletu
Gmina

Postomino

40 zł
Ilość miejsc ograniczona

Bilety do nabycia
w CKiS

kwiecień 2019

Kondolencje
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Kącik
poetycki

Najszczersze wyrazy współczucia
Pani Iwonie Szczot
z powodu śmierci

Wielkanoc

Babci
składa Wójt Gminy Postomino
oraz pracownicy Urzędu Gminy Postomino

Najszczersze wyrazy współczucia
Panu Jarosławowi Kwiatkowi
Komendantowi Staży Gminnej w Postominie
z powodu śmierci

Matki
składa Wójt i Rada Gminy Postomino
oraz koleżanki i koledzy z pracy

nieśmiałą zieleń zakładają łąki
ciepły wiatr czesze długie włosy drzew
rozpina płaszcze,zdejmuje sweterki
bawi się apaszkami dziewczyn
z fantazją pieści krokusy w ogródku
kłania się bukszpanom
ich zielone głowy ozdobią święconki
w koszyczku plecionym z wikliny
na białej serwecie gości symbol życia
jajko wielkanocne ubrane w kolory
zając z czekolady zerka na baranka
symbol niewinności wiary chrześcijańskiej
w świątyni czuwania przy Chrystusa grobie
dostojnie i cicho
Weronika chustą przysłoniła ciało
zapach octu przenika myśli
dwunastu stacji na drodze krzyżowej
w cierniowej prawdą zdobionej koronie
Jezus nam zmartwychwstał
Jadwiga Michalak

Ogłoszenie

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.:
17-19 kwiecień 2019 r.
21-23 maj 2019 r.
24-26 czerwiec 2019 r.

Wiejscy poeci
Wiejscy poeci zakochani w ziemi
ojczystych polach na zielonej niwie
zmieniających się sekwencjach roku
w urodzie jezior czystych jak lusterka
w blasku słońca,zapachu trzciny,tataraku
zbożach przetykanych kąkolem i chabrem.
Wiejscy poeci zakochani w drzewach
rosnących starych bukach,dębach
znających historię,przemarsz wojsk
odpoczywających w cieniu legionistach
starych gruszach,rozćwierkanych wróblach
w gałęziach bzu,jaśminu,polnych różach,lipach.
Wiejscy poeci zakochani w kwiatach
ogródki przy domach cieszą swą urodą
czerwone piwonie kuszą swym zapachem
zaś szlachetne róże rozwijają pąki
dumne mieczyki gamą barw strzelają
a wieczorem maciejka rozsiewa swą woń.
Wiejscy poeci zakochani w pracy
od świtu do nocy chodzą niestrudzenie
obórka i chlewik,także stara stajnia
zwierząt co niemiara,szczerze ich witają
merdaniem,beczeniem,gdakaniem i rżeniem
wszystkie chcą miłości i godnego wsparcia.
Wiejscy poeci zakochani w życiu
gdzie po ciężkiej nocy przychodzi sen błogi
przykryci kołdrą nocy jak za parawanem
śnią sny kolorowe o morzach i lądach
górskich wspinaczkach i piaskach pustyni
a ich mały domek jest piasku ziarenkiem.
Jadwiga Michalak

Podziękowania

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

Gabinet neurologopedyczny
I n f o r m u j e m y, ż e w k w i e t n i u 2 0 1 9 r.
neurologopeda – Beata Bartnik przyjmuje w czwartki
w godz. 13:00 - 17:00 w Centrum Aktywności
Społecznej w Postominie (Postomino 85a).
Kontakt telefoniczny:
GOPS Postomino 59 846 44 62

dla Koła Gospodyń Wiejskich “Łężkowianie” z Korlina
za zorganizowanie wyjazdu na
Centralne Targi Rolnicze
Ptak Warsaw Expo, w Warszawie,
składają wdzięczni rolnicy z Korlina.
Było wspaniale-dziękujemy!

***
Bardzo dziękuję wszystkim tym mieszkańcom
Staniewic, którzy oddali swój głos na moją osobę podczas
wyborów sołtysa.
Sołtys Bronisława Siwiuk
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Ćwiczenia tańców

W ramach Programu Aktywności
Lokalnej w Pałowie osoby biorące
udział w projekcie miały wiele okazji do
uczestnictwa w ciekawych zajęciach,
w których wykazały się
umiejętnościami manualnymi. Na
zajęciach z rękodzieła wykonywano
wiele ręcznych prac z przędzy
wełnianej jak na przykład np. laleczki
voodoo, oraz inne gadżety
Wielkanocne /zajączki/. Z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych
uczestnicy wykonali kartki
okolicznościowe. Odbyły się również

zajęcia z panią psycholog na, których
omawiane i rozwiązywane były
problemy życiowe uczestników. Nie
zabrakło również zajęć ruchowych
w których wspólnie z instruktorami
z ZDZ ze Słupska ćwiczono Podstawy
Tańców Latynoskich oraz rozciąganie
czyli Zdrowy Kręgosłup. Do Programu
Aktywności Lokalnej przystąpiły nowe
osoby, które miło powitaliśmy.
Zapraszamy wszystkich chętnych
z terenu gminy Postomino do
uczestnictwa w tym Projekcie.

Mniam, mniam…

Pożegnanie zimy

Gdy po jesieni obumierała
natura, wierzono, że to przez
Marzannę – stąd utożsamianie jej
z zimą. Śmierć Marzanny zgodnie
z ludowymi wierzeniami oznaczała
budzenie się przyrody do życia, a więc
p o c z ą t e k w i o s n y. Z g o d n i e
z podaniami, by nastała wiosna,
należało uśmiercić Marzannę.
Symbolem Marzanny była kukła, którą

starosłowiańskim zwyczajem palono
lub topiono. Dzieci ze Placówki
w Królewie wraz z wychowawcami
postanowiły spalić Marzannę
w ognisku. Przy ognisku wszyscy
z radością pożegnali zimę. Nie
zabrakło również kiełbasek
samodzielnie upieczonych przez
dzieci na długich patykach oraz
pysznej galaretki z bitą śmietaną.

Pogoda dopisała. Powitanie wiosny, to
również robienie porządków. Wraz
z nadejściem wiosennego słoneczka
w naszej kuchni chcemy aby wszystko
lśniło i pachniało. Dziewczynki
zaangażowały się w prace
porządkowe. Dopisywał dobry humor
i na sam koniec wielka satysfakcja
z wykonanego zadania. Brawo!

Ruch to zdrowie

W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie, jak co
miesiąc, odbyły się zajęcia sportowe,
taneczne oraz muzykoterapia. Mają
one formę zabaw i gier muzycznych
oraz ruchowych, w których dzieci
chętnie uczestniczą. Celem jest
rozwój szeroko rozumianych

kompetencji społecznych oraz
poprawa komunikacji i integracji
w grupie. Ponadto przygotowują do
aktywności fizycznej, stymulują rozwój
p s y c h o r u c h o w y, r o z w i j a j ą
zainteresowania i uzdolnienia
artystyczne. Podczas zajęć uczestnicy
mają możliwość poprawy kondycji

fizycznej, nabywają umiejętności
poruszania się w przestrzeni , budują
pewność siebie i świadomość
własnego ciała oraz otoczenia,
aktywnie uwrażliwiają się na rozmaite
formy rekreacji i rozwoju
wspomaganego muzyką.

Wiosna w Królewie
Dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego Punkt Pomocy Dziecku i
Rodzinie w Postominie i w Królewie nie
narzekają na brak apetytu. Wraz z
pierwszym podmuchem zbliżającej się
wiosny przygotowały na zajęciach
kulinarnych „wiosenny” tort, który
wszystkim smakował i został zjedzony

do ostatniego okruszka. Był to
nietypowy tort, bo: z ogórkiem,
rzodkiewką, sałatą i innymi
nowalijkami. Na deser upieczono
pyszny jabłecznik z orzechami . Zajęcia
prowadzone w Placówce pozwalają
nakarmić ciało i duszę.

Mimo, że do kalendarzowej
wiosny pozostało jeszcze kilka dni
w naszej Placówce wiosna zagościła
na dobre. Wszystkie dzieci wraz
z wychowawcą postarali się o wiosenny
wystrój sali . Na tablicy pojawiły się
kolorowe dekoracje..
Nie zabrakło nawet bociana oraz
zielonej żabki. A na oknach dzieci
zawiesiły własnoręcznie wycięte
pierwsze wiosenne kwiaty oraz zieloną
trawkę. Znalazły się tam przebiśniegi,
zawilce i krokusy.

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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Harmonogram wywozu odpadów
Maj 2019

Kwiecień 2019
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

odpady
zmieszane
pojemniki

8

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

15

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

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

9

16

17

11

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

6

13

20

7

14

21

8

15

22

9

16

23

10

17

24

papier

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

10

odpady
zmieszane

szkło

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

WTOREK

metale
i tworzywa
sztuczne

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

18

12

19

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 15 i 29 maj.

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

HarcSport 2019
8 marca 2019 r. w sali Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sławnie odbyła się
największa impreza sportoworekreacyjna Hufca ZHP im. WOP, która
od wielu lat cieszy się ogromnym
zainteresowaniem członków gromad
i drużyn, a także ich drużynowych –
przygotowujących uczestników
zawodów i czynnie dopingujących
podczas rozgrywek.
Główne cele turnieju „HarcSport
2019” to przede wszystkim
popularyzacja czynnego wypoczynku
wśród młodzieży, kształtowanie
nawyku zdrowego i kulturalnego
spędzania wolnego czasu, uczenie
zasad fair play w sportowej rywalizacji,
wdrażanie do współpracy
i współzawodnictwa zespołowego
opartego na wzajemnym zaufaniu,
zrozumieniu i życzliwości, a także
integracja środowiska harcerskiego.
W tegorocznym turnieju,
zorganizowanym w ramach realizacji
zadania publicznego Miasta Sławno
pn. „Sprawni i świadomi – w zgodzie
z naturą”, wzięło udział 145 osób, tj.:
sześć zespołów zuchowych, trzy
młodszoharcerskie i sześć z pionu

harcerzy starszych oraz instruktorzy
z kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy”.
Turniej zainaugurowano apelem,
a następnie – po przypomnieniu
regulaminu zawodów - przystąpiono do
rozgrywek. Nad prawidłowym
przebiegiem poszczególnych
konkurencji czuwali sędziowie
zawodów – nauczyciele wychowania
fizycznego: pani Marta Stępień ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela
Makuszyńskiego oraz pan Wojciech
Szczęsny z Gimnazjum Miejskiego
w Sławnie. Po niezwykle zaciętej
walce, pełnej emocji i pozytywnej
rywalizacji, wyłoniono zwycięzców.
„Mistrzami sportu 2019” oraz
„Wicemistrzami sportu 2019” Hufca
ZHP Sławno zostali w kategorii gromad
zuchowych (uczniów klas I-III)
reprezentacje: 5. Środowiskowej
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Wilki Morskie” (drużynowa pwd. Anna
Batorska), Próbnej Gromady Zuchowej
(drużynowa pwd. Julia Lisiecka) oraz 6.
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Dzieci Neptuna” (drużynowa hm.
Barbara Sobczak). Miejsca poza
podium zajęły zespoły z: 7. Gromady

Podziękowanie

Zuchowej „Kosmiczna Gromada”
(drużynowa pwd. Grażyna Jarosz), 50.
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
im. Władysława Sikorskiego
(drużynowa phm. Anida Rydlichowska)
i 21. Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej im. Aleksandra
Kamińskiego (drużynowa pwd. Anna
Augustyniak-Sikora).
Złoto, srebro i brąz - wśród
harcerzy młodszych (klasy IV-VI) trafiły do: 27. Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej im. Jerzego
Kukuczki (drużynowa pwd. Sylwia
Hutman), 8. Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej „Gryf” (drużynowa phm.

Emilia Foryś) i 12. Leśnej
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Drzewianie” (drużynowy pwd. Michał
Fleran).
Drużyny, które wywalczyły
olimpijskie laury wśród harcerzy
starszych (uczniowie klas VII-VIII i III
gimnazjum) to: 5. Środowiskowa
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Wilki Morskie”, 6. Wielopoziomowa
Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna”
oraz 21. Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska im. Aleksandra
Kamińskiego. Ich członkowie pokonali
zespoły reprezentujące: 11. Drużynę
Starszoharcerską im. Henryka

Dąbrowskiego (drużynowa pwd.
Dorota Manijak), 27. Wielopoziomową
Drużynę Harcerską im. Jerzego
Kukuczki 12. Leśną Wielopoziomową
Drużynę Harcerską „Drzewianie”.
Harcerskich mistrzów sportu –
zdobywców trzech pierwszych miejsc w
każdej grupie wiekowej – uhonorowano
dyplomami i okazałymi pucharami,
a pozostałych wyróżniono
okolicznościowymi dyplomami.
Dodatkowo, jednostki rywalizujące
zadania specjalne oraz dodatkowe
turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP
Sławno”, zdobyły kolejne punkty
w klasyfikacji ogólnej. Dla wszystkich
uczestników piątkowej imprezy
przygotowano posiłek regeneracyjny,
natomiast paniom – w dniu ich święta –
wręczono słodki upominek.
Komenda Hufca ZHP im. WOP
w Sławnie pragnie pogratulować
zwycięzcom i podziękować sędziom
zawodów oraz panom Krzysztofowi
Kowalczykowi – dyrektorowi
sławieńskiego OSiR-u i Henrykowi
Kudźmie – dyrektorowi Gimnazjum
M i e j s k i e g o i m . m j r. H e n r y k a
Sucharskiego za pomoc
w przeprowadzeniu przedsięwzięcia
współfinansowanego ze środków
Miasta Sławno na podstawie umowy
z dnia 19.02.2019 r.
hm. Jacek Błaszczyk

Na kręglach
14 osobowa grupa dzieci
z Wszedzienia 10 marca br. była
w Darłówku w Hotelu Lidia w kręgielni.
Dzieci spędziły fantastycznie czas.
Rodzice dowieźli dzieci swoimi
samochodami a sami udali się do kina
w Darłowie na film. Całość
dofinansowana była z programu Koła
Gospodyń Wiejskich.

Stopka redakcyjna
Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za 28 -letnie
nieprzerwalne i uwieńczone sukcesami pełnienie funkcji Sołtysa
Sołectwa Masłowice JANOWI MAŁOLEPSZEMU. Dziękujemy za
ofiarną, pełną poświęcenia służbę na rzecz naszej małej
społeczności. Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dziękujemy
Mieszkańcy, sołtys i rada sołectwa Masłowice.
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