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Umowy na działania kulturalne podpisane
W dniu 04 kwietnia 2019 roku
w Urzędzie Gminy Postomino nastąpiło
podpisanie umów w zakresie
upowszechniania działań kulturalnych
przez organizacje pozarządowe
w ramach Programu Współpracy
Gminy Postomino z organizacjami
pozarządowymi w roku 2019.
W ramach konkursu wsparcie
uzyskało 5 organizacji:
- Koło Gospodyń Wiejskich
w Nacmierzu na realizację działania
„Piękno w domu i w zagrodzie”
polegającego na organizacji
warsztatów związanych z uprawą
i pielęgnowaniem roślin w ogrodach
przydomowych oraz warsztatów
kulinarnych wraz z carving-iem.
Uczestnicy projektu będą mogli wziąć
udział w tematycznej wycieczce do
Dobrzycy na kulinarny festiwal kwiatów.
- Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” na realizację działania
pn.: „W tradycji siła” polegającego na
organizacji spotkań tematycznych dla
seniorów wraz z przeprowadzeniem
warsztatów artystycznych i wycieczką
do Warszawy.
- Nadmorskie Koło Gospodyń
Wiejskich w Rusinowie na realizację
działania „Aktywizacja społeczności
lokalnej” polegającego na organizacji
warsztatów florystycznych oraz
wycieczki do Malborka.

godz. 16:00
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- Koło Gospodyń Wiejskich
„Aksamitki” we Wszedzieniu na
realizację działania pn.: „Wysoka
kultura na wsi”, w ramach którego
zostaną przeprowadzone warsztaty
rękodzielnicze, wyjazd kulturalny do
teatru do Słupska, prezentacja na
dożynkach gminnych oraz organizacja
spotkania dla osób starszych.
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Korlino, Łącko, Łężek, Królewo
„RAZEM” w Korlinie na działanie
„Korlino Kulturą Zaczarowane”.

Projekt polega na realizacji warsztatów
artystycznych oraz wycieczek do
Poznania, Słupska i może do Gdańska.
Po raz pierwszy aż tyle
organizacji pozarządowych podpisało
umowy w zakresie upowszechniania
działań kulturalnych, z czego się
b a r d z o c i e s z y m y. Ł ą c z n i e
dofinansowanie z budżetu Gminy
Postomino na realizację zadań
wyniesie 30 000,00 zł.
Życzymy powodzenia w realizacji
projektów.

26 maja - Dzień Mamy
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Dzisiaj, droga Mamo,
masz twarz uśmiechniętą.
Niech przez rok cały
trwa to Twoje święto.
Wszystkim Mamom z okazji ich święta
życzymy wszystkiego najcudowniejszego,
marzeń spełnienia oraz wielu chwil wytchnienia.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na VII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 10 kwietnia 2019 r.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie poboru podatku
rolnego, leśnego, od
nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
2. W sprawie utworzenia Rady
Seniorów Gminy Postomino –
utworzono Radę Seniorów Gminy
Postomino oraz nadano statut
określający tryb wyboru jej
członków i zasady działania.
3. W sprawie desygnowania do Rady
Społecznej Szpitala Powiatowego
w Sławnie przedstawiciela Gminy
Postomino – desygnowano do
składu Rady Społecznej Szpitala
Powiatowego w Sławnie
przedstawiciela Gminy Postomino
w osobie Janusza Bojkowskiego –
Wójta Gminy.

miejscowości Korlino-Łężek.
2. W sprawie ustalenia planu sieci
szkół
podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Postomino oraz określenia granic
obwodów tych szkół, od dnia
1 września 2019 r – określono plan
sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Postomino, a także
granicę obwodów szkół
prowadzonych przez Gminę
Postomino.
3. W s p r a w i e o k r e ś l e n i a
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli przedszkoli
pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze – tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dla nauczycieli określono
w wymiarze 22 godzin jeżeli liczba
dzieci 6- letnich ≥ 50% stanu całej

obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach – zniżka
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć przysługuje
nauczycielom pełniącym funkcję
dyrektora oraz wicedyrektora
w szkołach, dla których organem

§
prowadzącym jest Gmina
Postomino, zniżka przysługuje
w okresie pełnienia funkcji
dyrektora/wicedyrektora, a także
rozmiar zniżki godzin zależy od
liczby oddziałów funkcjonujących
w danej szkole.

Na VIII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie rozpatrzenia wniosku
o zmianę obwodu szkolnego dla
miejscowości Korlino- Łężek – nie
uwzględniono wniosku o zmianę
obwodu szkolnego dla

g r u p y, w g s t a n u n a d z i e ń
1 września danego roku szkolnego
oraz 25 godzin jeżeli liczba dzieci
6-letnich < 50% stanu całej grupy,
wg stanu na dzień 1 września
danego roku szkolnego.
4. W sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek oraz
przyznawania zezwolenia od
realizacji tygodniowego

5. W sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Programu współpracy
Gminy Postomino za rok 2018
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Postomino” –
przyjęto sprawozdanie z realizacji.
6. W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej, na
okres powyżej trzech lat części

Wybory posłów
do Parlamentu
Europejskiego
26 maja 2019 roku odbędą się
wybory posłów do Parlamentu
Europejskiego. Głosować będziemy
wg podziału gminy Postomino na
obwody głosowania:
Nr obwodu 1 - granice obwodu
głosowania:
Bylica, Jarosławiec, Jezierzany,
Korlino, Królewko, Królewo, Łącko,
Nacmierz, Rusinowo, Wicko Morskie
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej Świetlica wiejska w
Nacmierzu (lokal dostosowany do
p o t r z e b
w y b o r c ó w
niepełnosprawnych)

Nr obwodu 2 - granice obwodu
głosowania: Górsko, Kłośnik,
Marszewo, Pieńkowo, Pieńkówko,
Postomino, Tyń, Wykroty, Złakowo
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej Urząd Gminy w Postominie sala konferencyjna (lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
Nr obwodu 3 - granice obwodu
głosowania: Chudaczewko, Mazów,
Nosalin, Staniewice, Wilkowice
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej Świetlica wiejska w
Staniewicach (lokal dostosowany do
p o t r z e b
w y b o r c ó w
niepełnosprawnych)

działki nr 226/16 o powierzchni
0,0375 ha położonej
w miejscowości Ronino w obrębie
geodezyjnym Chudaczewo, części
działki nr 247 o powierzchni 0,8000
ha, położonej w miejscowości
Pieszcz, w obrębie geodezyjnym
Pieszcz.
7. W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
ni eruc hom oś c i gruntowej –
wyrażono zgodę na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem
geodezyjnym 143/2 o pow. 0, 1701

ha położonej w miejscowości
Pałowo w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
8. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2019 r. budżet gminy na 2019 rok wyniesie
dochody ogółem 58 806 392 zł,
wydatki ogółem 64 949 490 zł.
9. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino - dostosowano zapisy
WPF do zmian w budżecie gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie
poboru podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.

Przypominamy, że pełną treść
każdej uchwały z ostatniej sesji i nie
tylko można znaleźć na stronie
biuletynu informacji publicznej gminy
Postomino pod adresem
internetowym:
www.postomino.bip.net.pl
(dział „prawo lokalne”,
zakładka „uchwały”)

11. Podjęcie uchwały w sprawie
poboru podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
12. Podjęcie uchwały w sprawie
poboru podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr VII/53/19 Rady Gminy
Postomino z dnia 10 kwietnia 2019
r. w sprawie utworzenia Rady
Seniorów Gminy Postomino.

Zawody Strażackie

Nr obwodu 4 - granice obwodu
głosowania: Pałowo, Pałówko, Pieszcz
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej Szkoła Podstawowa w
Pieszczu
Nr obwodu 5 - granice obwodu
głosowania: Chudaczewo, Dzierżęcin,
Kanin, Karsino, Masłowice, Ronino,
Wszedzień
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej Świetlica wiejska w Kaninie
Głosowanie w lokalach
wyborczych odbywać się będzie od
godz. 7:00 do godz. 21:00.

Wójt Gminy Postomino oraz
Zarząd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Postominie uprzejmie zapraszają
mieszkańców gminy na Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze, które
odbędą się dnia 02 czerwca 2019 r. na
boisku sportowym w Chudaczewie.

Drużyny rywalizować będą w dwóch
konkurencjach: sztafecie pożarniczej
oraz zadaniu bojowym. Start zawodów
zaplanowano na godz. 9.00.
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Inwestycje
W ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą:
„Termomodernizacja budynków
szkolnych w miejscowościach
Postomino, Pieszcz, Staniewice,
Jarosławiec i Korlino” Gmina
Postomino ogłosiła przetarg
nieograniczony na montaż instalacji
fotowoltaicznych na budynkach
szkolnych. Planowany termin
zakończenia robót to koniec
października 2019 roku. Na powyższe
zadanie inwestycyjne nasza Gmina
otrzymała dofinansowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego.

Kalendarium
Otwarto oferty dla zadania pod
nazwą „Stworzenie atrakcyjnych
warunków do życia rodziny poprzez
zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego w miejscowości
Pieńkowo”. Planowana ścieżka
rowerowa o długości ca. 1721 m
przebiegać będzie po trasie
nieczynnego nasypu kolejowego.
W wymaganym terminie złożono
4 oferty, najtańsza na kwotę 1 731
588,21zł, trwa ich weryfikacja.
Inwestycja realizowana będzie przy
wsparciu środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.

Ponadto otwarto oferty na
przebudowę dróg gminnych
w Pieńkówku o łącznej długości 602 m.
Planowana inwestycja jest
kontynuacją zadania zrealizowanego
w 2018 roku, w ramach którego
przebudowano drogę na odcinku 1180
m. Aktualnie trwa weryfikacja
złożonych ofert. Najtańsza oferta
stanowi kwotę 654 301,30zł.
Niebawem rozpocznie się
„Budowa dwóch altan przy Szkołach
Podstawowych w Pieszczu
i Staniewicach” dla zadania
inwestycyjnego pn. „Klasa na świeżym
powietrzu” realizowana w ramach
budżetu obywatelskiego. Wykonawcą

robót będzie TIVOLO Mieczysław
Gniot & Romuald Zdrenka Sp. J.
Łączny koszt wykonania robót
wyniesie 55 300,00zł.
Ogłoszono również przetarg na
przebudowę drogi gminnej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na
odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej
z ul. Leśną w m. Jarosławiec do
skrzyżowania z ul. Letniskową m.
Rusinowo. Gmina Postomino na
wykonanie przebudowy drogi
uzyskała dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych.

wspólnych spotkań, które łączy
przywiązanie do wartości duchowych.
Świadczy o tym choćby fakt, że grupa
aktorów nie zmalała, a wzrosła do
blisko 60-ciu osób. Stało się swego
rodzaju nobilitacją uczestniczyć
w widowisku.
Ale nie wolno nie wspomnieć
o pożytkach płynących dla ducha. Łzy
prawdziwego wzruszenia
z przeżywania męki Jezusa
Chrystusa pojawiły się na twarzach
nie tylko widzów, ale też samych
aktorów. Miał w tym swój niewątpliwy
udział odtwórca głównej roli,
Krzysztof Bugowski, który

w niezwykle wiarygodny sposób
sprostał wyzwaniu.
Dumą napawa to, że są ludzie,
którzy chcą i potrafią się włączyć
w życie miejscowej wspólnoty
i sprawia im to niekwestionowaną
radość.
s. Lidia Skowrońska
Instytut Ubogich Córek
Nawiedzenia NMP

Misterium w Jarosławcu

W Niedzielę Palmową
14 kwietnia 2019 r. w Jarosławcu
odbyło się Misterium Męki Pańskiej.
Po raz drugi w historii mieszkańcy
wspólnie zaangażowali się
w przygotowanie niezwykłego
widowiska wpisanego w kalendarz
świąt religijnych. Pomysłodawczynią
tego przedsięwzięcia była siostra
Anna Lonc, a realizatorką siostra Lidia
Skowrońska we współpracy z blisko
50-cioma osobami. Razem
zorganizowali czas prób, scenografię,
oprawę muzyczną, stroje dla aktorów.
Nie było łatwo tak liczną grupą
kierować. Każdy chciał dorzucić
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własną cegiełkę, każdy miał własną
sugestię. Każdy czuł się
odpowiedzialny. Najważniejsze było,
aby w tej różnorodności odnaleźć
jeden cel, który przyświecał
wszystkim. I udało się.
Udało się także dzięki wsparciu
z Gminy Postomino, która w ramach
współpracy z organizacjami
pozarządowymi sfinansowała zakup
mikrofonów nagłownych i wyjazd do
kina jako podziękowanie za trud
włożony w przygotowanie Misterium.
Był to niewątpliwie trud owocny,
który pokazał jak bardzo społeczność
(i starsza, i młodsza) potrzebuje

Palmy Swołowo
14 kwietnia 2019 r. w Muzeum
Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie odbyły się tradycyjne
obchody Niedzieli Palmowej. W tym
dniu w Muzeum zorganizowano po
raz 7 Pomorski Konkurs na
Tradycyjną Palmę Wielkanocną.
Wydarzeniu towarzyszył
całodzienny jarmark rękodzieła,
kiermasz produktów regionalnych
i wielkanocnych, pokazy i warsztaty
wykonywania pisanek, baranków
wielkanocnych z masy cukrowej,
kurczaków z siana i wiele innych. Koło
Gospodyń Wiejskich „AKSAMITKI”
z Wszędzienia oraz Przedstawiciele
Świetlicy Wiejskich z Wszędzienia
uczestniczyli aktywnie w tym
wydarzeniu.

Na konkurs Palm
Wielkanocnych zgłoszono aż 38
wspaniałych palm. Po raz pierwszy
w konkursie udział wzięły Palmy
z Wszędzienia - jedna mała
wykonana przez dzieci i większa
wykonana przez Koło Gospodyń
Wiejskich „AKSAMITKI”.
Nasze palmy otrzymały
dyplomy i gratulacje. A uczestnicy
nabrali nowych umiejętności
i w przyszłym roku palmy będą
większe.
Gratuluję udziału w konkursie
i dziękuję za zaangażowanie,
promowanie i rozwijanie
wielkanocnych tradycji.
MLSZ

maj

2019
Kiedy mokry maj,
będzie żyto jako gaj.
Jeśli w maju grzmot,
rośnie wszystko w lot.
1 maja (Środa)
Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja (czwartek)
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 Maja,
NMP Królowej Polski,
Światowy Dzień Wolności Prasy,
4 maja (sobota)
Dzień Hutnika, Dzień Strażaka
5 maja (niedziela)
Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Dzień Tolerancji,
Praw Człowieka i Integracji Europejskiej
8 maja (Środa)
Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
9 maja (czwartek)
Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
12 maja (niedziela)
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych,
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
i Położnych, Zimnych ogrodników
(Pankracego)
13 maja (poniedziałek)
Zimnych ogrodników (Serwacego)
14 maja (wtorek)
Dzień Farmaceuty, Zimnych ogrodników
(Bonifacego)
15 maja (Środa)
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,
Międzynarodowy Dzień Rodziny
16 maja (czwartek)
Święto Straży Granicznej
17 maja (piątek)
Światowy Dzień Telekomunikacji
18 maja (sobota)
Dzień Mostowca,
Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS
21 maja (wtorek)
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej w Trosce o Dialog i Rozwój,
Światowy Dzień Kosmosu
22 maja (Środa)
Międzynarodowy Dzień Różnorodności
Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt
23 maja (czwartek)
Światowy Dzień Żółwia
24 maja (piątek)
Europejski Dzień Parków Narodowych
25 maja (sobota)
Dzień Mleka, Dzień Piwowara,
Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych
26 maja (niedziela)
Dzień Matki
27 maja (poniedziałek)
Dzień Samorządu Terytorialnego
29 maja (Środa)
Międzynarodowy Dzień
Uczestników Misji Pokojowych ONZ,
31 maja (piątek)
Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego,
Światowy Dzień Bez Papierosa
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Wielkie sprzątanie Gminy Postomino

Jezierzany

W sobotę 13 kwietnia 2019 r.
pamiętając o Międzynarodowym Dniu
Ziemi, na terenie Gminy Postomino
odbyło się już po raz trzeci wielkie
sprzątanie pod hasłem: „Nasza Gmina
zyska na ochronie środowiska”.
Mimo nie do końca sprzyjającej
pogody, do pracy przystąpili dorośli
i dzieci na terenie niemal całej gminy.
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne zakupiło worki i rękawice
oraz odebrało śmieci ze wszystkich
posprzątanych miejscowości.
Utylizację odpadów sfinansowała
Gmina Postomino. W akcji
uczestniczyło 26 sołectw. Mieszkańcy
na czele z sołtysami podzielili się na
grupy i wysprzątali pobocza drogowe,
place zabaw, obrzeża lasów i inne

zakamarki swoich miejscowości. Na
zakończenie pracowitego dnia odbyły
się ogniska i spotkania integracyjne
osób uczestniczących w sprzątaniu.
Akcja zainicjowana przez Wójta
Gminy Postomino – Janusza
Bojkowskiego po raz kolejny odniosła
wielki sukces.
Godna pochwalenia jest także
akcja „Sprzątamy jezioro Marszewo”
skierowana do wszystkich chętnych.
Odbyła się ona 30 marca 2019 r.
z inicjatywy Państwa Magdaleny
i Dariusza Plucińskich, a patronat nad
nią objął Wójt Gminy Postomino.
W sprzątaniu wzięły udział całe
rodziny oraz nurkowie ze
Stowarzyszenia ALPHA TEAM
z Wodnicy. Podczas wytężonej pracy

można było posilić się ciepłą herbatą,
drożdżówką oraz kiełbaską z ogniska.
Teren wokół jeziora jak i jego dno
zostało oczyszczone z zalegających
śmieci. Na zakończenie uczestnicy
akcji zostali zaproszeni do świetlicy
wiejskiej, gdzie czekał na nich ciepły
poczęstunek. Następnie wśród
sprzątających zostały rozlosowane
nagrody w postaci 10 rowerów.
Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim
uczestnikom za przyłączenie się do
ww. akcji. Dzięki takim inicjatywom
nasze otoczenie staje się ładniejsze,
a wśród mieszkańców wzrasta
świadomość dbania o środowisko,
w którym żyjemy.

Kanin

Chudaczewo
Jarosławiec

Postomino

Pałowo
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Masłowice

Karsino

Wilkowice

Rusinowo

Złakowo

Pieszcz

Pieńkowo

jezioro Marszewo

Nacmierz

Wszedzień

Królewo
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Gósko

Pałówko

Bylica

Marszewo

Tyń

Nosalin

Pieńkówko

Dzierżęcin

Staniewice

Korlino
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ARA: Konkurs plastyczny ARA:Teatr
25 kwietnia 2019 r.
w Sławieńskim Domu Kultury
rozstrzygnięto etap powiatowy
Wojewódzkiego Przeglądu
Plastycznego Dzieci i Młodzieży
„Cztery pory roku”. Naszą gminę
reprezentowało 29 prac. W wyniku
przeprowadzenia eliminacji
powiatowych Gminę Postomino na
szczeblu Wojewódzkim będą
reprezentować laureaci szczebla
powiatowego:
W kategorii 6-9 lat
Aleksandra Marusiak z SP
w Jarosławcu oraz Dominika Dopierała
reprezentująca CKiS Postomino.
W kategorii 10-12 lat
Laureatami zostali: Paulina
Sieradzka z SP w Postominie

Wieœci

Ponadto prace naszych
reprezentantów uzyskały liczne
wyróżnienia: Patrycja Brzezińska
z CKiS w Postominie, Roksana Lacka
z CKiS Postomino oraz Agata Garlin
z ZSS w Korlinie, Ines Schonwald
z SP w Postominie, Dariusz Spociński
z CKiS w Postominie.
Gratulujemy laureatom
i trzymamy kciuki za udział w dalszym
etapie konkursu.
Wręczenie pamiątkowych
dyplomów za etap powiatowy
odbędzie się 11 maja o godz. 09:30
w Sławieńskim Domu Kultury
w Sławnie.

szkolne

***

Witkacego w Słupsku, Renata
Zielonka – Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Postominie, Dominika
Lesner – instruktor kulturalny CKiS
w Postominie do etapu powiatowego
zakwalifikowali: w kategorii szkół
podstawowych Teatr „Słodziaki
Pierwszaki” ze spektaklem
„Kopciuszek na wesoło” ze Szkoły
Podstawowej w Postominie
w kategorii starszej Teatr „Kwadrat” ze

W dniu 29 marca 2019 roku
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
zorganizowało przegląd Zespołów
Teatralnych w ramach XII Gminnego
Przeglądu Amatorskiego Ruchu
Artystycznego. Do konkursu w tym
roku zgłosiły się: 3 teatry w kategorii
szkół podstawowych i 3 w kategorii VII,
VIII i gimnazjum.
Jurorzy w składzie Dominik
Nowak – Dyrektor Nowego Teatru im.

Wieœci

szkolne

***

Szkoły Podstawowej w Jarosławcu ze
sztuką „Tam gdzie spadają Anioły”
oraz Teatr „Arlekin” ze spektaklem
„Modlitwa samotnych serc” z Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie.
Jurorzy uhonorowali Weronikę
Borowską z teatru „Kwadrat”
z Jarosławca oraz Faustynę
Szymańską z Teatru „OD-NOVA”
z Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie jako „Najlepszego Aktora”.

Wieœci

szkolne

Sukces zespołów tanecznych ze Staniewic
Widowiskowy, brawurowy, wręcz
artystyczny- taki był Powiatowy
Przegląd Zespołów Tanecznych, który
odbył się w Sławieńskim Domu Kultury.
Niesamowite stroje, piękne scenografie
i dynamiczne występy sprawiły, że
poziom był naprawdę wysoki. Jury
musiało wybrać tylko trzy zespoły, które
będą reprezentować powiat sławieński
na eliminacjach wojewódzkich
w Szczecinie. Po sukcesie
w eliminacjach gminnych na podium
powiatowych scen wkroczył i uzyskał
tytuł Laureata Zespół Taneczny
„Bolero” a wyróżnienie Zespół

Taneczny „Step by step” ze Szkoły
Podstawowej w Staniewicach.
Instruktorką, która od wielu lat z wielkim
zaangażowaniem łączy swoją pracę
pedagoga z pasją, zaangażowaniem
i miłością do tańca jest Magdalena
Woropaj –Stępień. Ten wielki Sukces
był możliwy dzięki pracowitości
tancerzy i tancerek: Lisek Laura,
Wiewiórska Oliwia, Zwolan Paulina,
Lach Emilia, Wójcik Maja, Hutman
Aleksandra, Morawiec Zuzanna, Pruss
Maria, Śpiewak Karolina, Talaśka
Wiktoria, Wrotniak Nina, Grzebielucha
Patrycja oraz Chachuła Daria,

Czarnuch Kinga, Grzebielucha
Wiktoria, Michalska Anastazja,
Skotarczak Natalia Stryjek Magdalena,
Zaręba Eryk, Zwolan Gabriela,
Czarnuch Hanna. Serdeczne

podziękowania wszystkim Rodzicom,
którzy ogromnie angażują się w życie
grup tanecznych, w szczególności dla
pani Agnieszki Szpudyk za pomysł
i przygotowanie niezwykle atrakcyjnych

strojów tanecznych oraz pani Moniki
Lisek za twórczą pracę i poświęcony
swój wolny czas. Gratulujemy
i dziękujemy!

Anioły z Jarosławca fruną do Świdwina Sukcesy dziewczynek

13 kwietnia w Domu Kultury
w Sławnie, w ramach ARA, odbył się
Powiatowy Przegląd Teatralny.
W kategorii teatrów klas VII-VIII
i gimnazjum wygrał teatr Kwadrat
z Jarosławca i będzie reprezentował
powiat oraz Gminę Postomino na

Przeglądzie Wojewódzkim
w Świdwinie. Aktorzy z Jarosławca
wystawili sztukę, którą sami napisali
na podstawie powieści Doroty
Terakowskiej „Tam, gdzie spadają
anioły”. Jurorzy podkreślili doskonałą
grę aktorską, dramaturgię sztuki,

Do hymnu
5 kwietnia naszą szkołę odwiedziło jury w składzie: prof.
nadzw. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska oraz prof. dr hab.
Roman Grucza oceniające wykonanie hymnu państwowego
i dwóch wybranych utworów hymnicznych. To II edycja
Konkursu Ogólnopolskiego dla Szkół Podstawowych DO
HYMNU w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Nasi uczniowie dali z siebie wszystko, zachwycali
strojem i swoją postawą. Spisali się na medal.
Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie
wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie
umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu
Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych.
Marzena Juszczyk

opracowanie choreograficzne
i muzyczne oraz świadomość
s c e n i c z n ą m ł o d y c h a k t o r ó w.
Opiekunami grupy teatralnej są
Radosław Wąsiewski i Aleksandra
Łosińska. Życzymy dalszych
sukcesów.

Uczennice klasy III Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu w składzie
We r o n i k a K o w a l s k a , Z u z a n n a
Lemierzewicz, Julita Tłustek zajęły
II miejsce w VII Powiatowym Konkursie
Wiedzy o Polsce dla uczniów klas III
ZNAM SWÓJ KRAJ, który odbył 22
marca 2019 roku w Szkole
Podstawowej nr 3 w Darłowie.

Dziewczynki wykazały się
ogromną wiedzą o Polsce oraz
wspaniałą umiejętnością współpracy
zdobywając 107 punktów.
Ten wielki sukces zawdzięczają
swojej ciężkiej i sumiennej pracy
podczas przygotowań.
Brawo dziewczynki!!!
Aneta Żrodowska
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Dwunasty Artystyczny Polsko-Niemiecki
Festiwal już za na nami
Polsko - Niemiecki Festiwal
organizowany przez Szkołę
Podstawową im. E. Gierczak
w Postominie jest impezą kulturalną,
podczas której – jak co roku prezentowane są umiejętności
młodych artystów z Polski i Niemiec.
Realizacja projektu była możliwa dzięki
dofinansowaniu przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa Fundusz Małych Projektów w ramach
programu Współpracy Interreg VA
Meklemburgia -Pomorze
Przednie/Branderburgia /Polska
w Euroregionie Pomerania .
W bieżącym roku do
artystycznych prezentacji włączyła się
również liczna grupa seniorów.
Wzajemna rywalizacja dzieci
i młodzieży powoduje, że poziom
występów z roku na rok jest coraz
wyższy. W festiwalu biorą udział dzieci,
młodzież, seniorzy z gminy Postomino
oraz gminy Trinwillershagen, którzy
tańczą, śpiewają, są utalentowani
sportowo, ale również są otwarci na
poznawanie kultury i języka swoich
sąsiadów.
Festiwal został uroczyście
otwarty przez dyrektor Szkoły
Podstawowej w Postominie Danutę
Strzelczyk. Głos zabrali również
przedstawiciele zaprzyjaźnionych
gmin: zastępca wójta w Postominie
Aleksandra Kurek oraz przedstawiciel
Rady Gminy z Trinwillershagen Maren
Eggert. Wszyscy występujący
podkreślali doniosłość tego wydarzenia
i znaczenie dla rozwoju wzajemnych
kontaktów pomiędzy naszymi
narodami. Wszyscy podkreślali, że
cykliczny charakter spotkań jest
n i e z w y k l e i s t o t n y. F e s t i w a l
organizowany jest już bowiem po raz
dwunasty, to kolejna okazja do
poznawania wzajemnej kultury,

tradycji, wymiany doświadczeń
i wzmacniania relacji między dziećmi
i młodzieżą z Polski i Niemiec.
W dniu Festiwalu można było
zobaczyć widowiskowe występy grup
tanecznych, wysłuchać piosenek
wykonywanych przez solistów oraz
podziwiać grę instrumentalistów

Gości z Niemiec reprezentowała
grupa cyrkowa „Ostsee 'o' lini” ze
Stralsundu oraz grupa akrobatyki
sportowej „Syrenki z Trinn” i 20 –
osobowy zespół słowno – wokalny
z gminy Trinwillershagen.
Duży aplauz wzbudził występ
taneczny grupy seniorów na
zakończenie prezentacji grup
tanecznych. Panie w humorystyczny
sposób przedstawiły taniec z miotłami,
nawiązując do tradycji wiosennych
porządków w obu krajach. Podczas
oczekiwania na werdykt jury wszyscy
uczestnicy festiwalu mieli możliwość
wysłuchania gry orkiestry dętej, która
uświetniła znacząco przebieg całego
festiwalowego dnia zmagań artystów.
Festiwal odbył się w dniu
6 kwietnia 2019 r., natomiast imprezy
towarzyszące miały miejsce podczas
całego pobytu zaproszonych gości
z Niemiec tj. w dniach 4 – 7 kwietnia

2019 r. W dniu 5 kwietnia 2019 r. odbyły
się warsztaty ceramiczne, podczas
których dzieci i młodzież miały okazję
lepić gliniane figurki oraz warsztaty
rękodzieła artystycznego, podczas
których wykonywano samodzielnie
naszyjniki, bransoletki oraz wianki, czyli
elementy sztuki folklorystycznej, które
wykorzystane zostały następnego dnia
podczas wspólnego tańca. Miały
miejsce również warsztaty cyrkowe,
które prowadzili goście z Niemiec,
ucząc sztuki cyrkowej dzieci i młodzież
z Postomina. Była też wspólna nauka
reprezentacyjnego polskiego tańca
n a r o d o w e g o – p o l o n e z a . Ty m
wspólnym narodowym
i międzynarodowym integracyjnym
tańcem rozpoczęto dzień festiwalowy.
Polonez stał się dużą atrakcją
organizowanego spotkania. Trzy grupy
pokoleniowe, dzieci i młodzież, dorośli
i seniorzy utworzyli długi korowód
taneczny, który w rytmie poloneza
dumnie i godnie kroczył po sali
gimnastycznej przy dużym aplauzie
publiczności.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się wspólne zawody sportowe,

odbyło się wiele gier zespołowych
z podziałem na grupy, które tworzyły
dzieci i młodzież z Polski i Niemiec.
Wszyscy uczestnicy głośno powtarzali,
że w kolejnych latach tego typu zawody
sportowe należy włączyć jako stały
punkt programu do programu imprez
okołofestiwalowych. Po festiwalu –
w dniu 6 kwietnia 2019 r. miało miejsce
kolejne integracyjne spotkanie –
dyskoteka połączona z licznymi
wspólnymi zabawami. Dzieci i młodzież
mieli możliwość samodzielnego
wyboru odtwarzanych piosenek.
Podczas dyskoteki przeplatały się
zatem piosenki w języku polskim,
niemieckim i angielskim, podczas
których wszyscy jej uczestnicy
doskonale się bawili. Młodzież
niemiecka pobyt w gminie Postomino
spędziła w zaprzyjąźnionym ze szkołą
Ośrodku WypoczynkowoRehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu,
gdzie w miłej atmosferze i bliskości
Morza Bałtyckiego mogła odpocząć.
Anna Kreft
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Dyskoteka integracyjna
Ostatnią atrakcją pobytu dzieci
i młodzieży z gminy partnerskiej
Trinwillershagen z Niemiec była
dyskoteka integracyjna organizowana
w Szkole Podstawowej w Postominie
przez uczniów oraz panie nauczycielki
Karolinę Suchańską – Walczak i Edytę
Dubert. Impreza rozpoczęła się
6 kwietnia 2019r. o godzinie 17.00 tuż
po zakończeniu XII Polsko –

Niemieckiego Festiwalu Artystycznego.
Przez dwie godziny nasi uczniowie oraz
uczniowie z Niemiec mieli nie tylko
świetną okazję do zabawy i tańca przy
ulubionej muzyce, ale również do
zawarcia nowych znajomości
i przyjaźni. Dzieci bawiły się wspólnie
w rytm znanych przebojów polskich
i zagranicznych oraz uczestniczyły
w grach i zabawach towarzyskich

prowadzonych przez gospodarzy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
konkursy takie jak: taniec na gazecie,
taniec z balonami, przechodzenie
w rytm muzyki pod liną oraz inne
zabawy towarzyskie. Gospodarze
imprezy nagrodzili uczestników
konkursów ciekawymi nagrodami.
Niewątpliwie wielkim przeżyciem dla
dzieci były integracyjne tańce. Grupa

polska przedstawiła wspólny taniec
„Kaczuchy”, a goście z Niemiec
nauczyli nas tańca do piosenki
niemieckiej „Helikopter”. Przez całą
dyskotekę wszystkim uczestnikom
towarzyszyła świetna zabawa,
a uśmiechy nie schodziły z twarzy.
Dzieci nawiązały pierwsze przyjaźnie,
rozmawiały w języku niemieckim,
angielskim i polskim. Czasami mowa

ciała odgrywała znaczną rolę.
O godzinie 19.00 zabawa
dobiegła końca. Wszyscy rozstaliśmy
się uśmiechnięci, zadowoleni, pełni
wrażeń i bogatsi o nowe
doświadczenia. Mamy nadzieję, że
nasi goście będą długo wspominać
pobyt w naszej szkole.
Karolina Suchańska-Walczak

Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne i Cyrkowe

Już po raz dwunasty uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii
Gierczak w Postominie mieli zaszczyt
gościć swoich rówieśników i ich
opiekunów z gminy partnerskiej
Trinwillershagen z Niemiec. W tym
roku przybyła do nas grupa dzieci
i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat
z Niemiec wraz z opiekunami. Grupa
niemiecka cyklicznie uczestniczy
w festiwalu, prezentując występy
artystyczne na wysokim poziomie.
Spotkanie odbyło się w piątek
5 kwietnia 2019 r. w budynku szkoły
w ramach XII Polsko- Niemieckiego
Festiwalu Artystycznego
organizowanego przez Szkołę

Podstawową w Postominie. Tym razem
dzieci próbowały swoich umiejętności
manualnych podczas warsztatów
lepienia z gliny. Uczniowie podzieleni
na dwa polsko – niemieckie zespoły
aktywnie uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych, które okazały się
świetnym sposobem rozwijania
zainteresowań, pobudzania wyobraźni
oraz nauką wytrwałości i cierpliwości.
Jednak najważniejszym elementem
spotkania była integracja dzieci
i młodzieży.
Na warsztatach gliniarskich,
prowadzonych przez sympatyczne
instruktorki panią Anię i Marię, dzieci
zapoznały się z podstawową wiedzą na

temat lepienia z gliny, dzięki której miały
możliwość tworzenia własnych form
artystycznych. Głównym celem na
zajęciach było wykonanie figurki
ptaszka z gliny. Powstało wiele
znakomitych prac, które zostaną
pamiątkami z tegorocznego spotkania.
Atrakcją warsztatów był pokaz toczenia
na kole garncarskim. Uczniowie poznali
kilka ciekawostek z historii garncarstwa
oraz mogli spróbować swoich
możliwości w tej dziedzinie.
Równocześnie oprócz
warsztatów gliniarskich odbywały się
warsztaty folklorystyczne, na których
młodzież oraz seniorzy pod
przewodnictwem Pani Jadwigi
Czerwińskiej wspólnie tworzyli
elementy stroju ludowego (wianki,
muchy, bransoletki itp.)
Kolejną niespodzianką
przygotowaną dla młodzieży to
uczestnictwo w warsztatach cyrkowych
prowadzonych przez instruktora
z grupy niemieckiej. W cyrku każde
dziecko znajdzie coś dla siebieodrobinę teatru, sportu i muzyki. Dzieci
na zajęciach cyrkowych rozwijały
kreatywność, twórczość i kondycję
fizyczną. Nauczyły się żonglować,
poznały elementy gimnastyki
artystycznej oraz próbowały swoich
możliwości ucząc się jazdy na
monocyklach.

Punktem finalnym wszystkich
warsztatów był udział w grach
i zabawach sportowych
zorganizowanych przez nauczycieli
wychowania fizycznego z naszej
szkoły. Wszystkim uczestnikom
warsztatów towarzyszyły pozytywne
emocje, wspólne przeżycia oraz dobry
humor. Warsztaty integracyjne okazały
się niezapomnianą przygodą dla dzieci
i młodzieży.
Kolejny raz okazało się, iż dzieci
i młodzież znakomicie się rozumieją,
nie mają barier ani granic
w porozumiewaniu się, są kreatywne,
wesołe i pełne energii. Spotkania
integracyjne z młodzieżą niemiecką

umożliwiły uczniom porozumiewanie
się w języku obcym. Uczniowie
udowodnili, że potrafią się dobrze
bawić i stosować język obcy
w sytuacjach życia codziennego. Pełni
wrażeń czekamy na kolejne spotkanie.
Realizacja projektu była możliwa
dzięki dofinansowaniu przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa - Fundusz Małych Projektów
w ramach programu Współpracy
Interreg VA Meklemburgia -Pomorze
Przednie/Branderburgia /Polska
w Euroregionie Pomerania .
Karolina Suchańska-Walczak

10

Miesięcznik Gminy Postomino

„Seks dla opornych”

W piątek 26 kwietnia br. w sali
wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie przedstawiono
sztukę teatralną pt. "Seks dla
opornych". Bijącą na całym świecie
rekordy popularności komedię z nutką
pikantnego humoru i głębszym

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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morałem w tle. Spektakl zgromadził
bardzo liczną publiczność. Kolejnym
występem w ramach cyklu "Piątki
z kulturą" będzie koncert Teresy
Werner, który odbędzie się 10 maja.
Bilety do nabycia w siebie CKiS
w Postominie. Zapraszamy!

Wystartowali „Aktywni 50+”

Wychodząc naprzeciw potrzebie
zachowania zdrowia i aktywności
wśród Weteranów, powyżej 50 roku
życia, po raz dziewiąty w historii Gminy
Postomino w dniu 27 kwietnia 2019 r.
rozegrano turniej w ramach Grand Prix
„Aktywni 50+". Zawody organizowane
przez Centrum Kultury i Sportu

w Postominie przeprowadzono na
stadionie im. Zbigniewa Galka
w Postominie.
W pierwszym z trzech turniejów
„Majówka w plenerze" udział wzięło 16
osób (8 kobiet i 8 mężczyzn).
Rozegrano 5 konkurencji: rzut lotkami
do tarczy; toczenie bul jak najbliżej

celu; rzut piłkami lekarskimi; slalom
piłkarski wokół siedmiu tyczek oraz
bieg na 60 i 100 m. Zawody
przeprowadzone zostały
w kategoriach wiekowych co 5 lat,
począwszy od rocznika 1969.

X Postomiński Test Coopera „Sprawdź Siebie Samego"
i VIII Mistrzostwa Gminy w Biegu Tyłem - zaproszenie
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, serdecznie zaprasza
w dniu 25 maja 2019 r. (sobota) na
s p o r t o w e i m p r e z y, k t ó r e
zorganizowane zostaną na stadionie
im. Zbigniewa Galka w Postominie.
O godz. 12.00 rozpocznie się
X Postomiński Test Coopera „Sprawdź
Siebie Samego". Test Coopera polega
na przebiegnięciu jak najdłuższego
dystansu w czasie 12 minut. Na
podstawie przebiegniętego dystansu
za pomogą specjalnych tabel oceniana
jest nasza kondycja.
Serie z udziałem młodzieży szkół
podstawowych rozegrane zostaną od
godziny 12.00. Od godz. 13.00
rozpoczną się serie otwarte, gdzie
pobiegną członkowie klubów Biegacza:

z Postomina, Ustki , Darłowa , Sławna,
Korzybia, Słupska, Koszalina.
Następnie wystartują serie
w których pobiegną samorządowcy,
radni, sołtysi, urzędnicy. Dla zwycięzcy
puchar ufundował Przewodniczący
Rady Gminy, natomiast nagrody Park
Wodny JAN w Darłówku.
W ostatniej serii wystartują
„Weterani 50+" czyli wszystkie osoby,
które ukończyły 50 rok życia. Dla nich
puchar ufundował Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Postominie,
a nagrody podobnie jak
u samorządowców Park Wodny JAN
w Darłówku.
Tegoroczną nowością będzie
rywalizacja sołectw o Puchar Wójta
Gminy Postomino. Każde sołectwo

może zgłosić drużyna składającą się
z 3 osób w tym minimum 1 kobiety.
Łączny przebiegnięty dystans decyduje
o zajętym miejscu. Dla 3 najlepszych
sołectw przygotowano nagrody
pieniężnę w wysokości 300 zł
(I miejsce) 200 zł (II miejsce) 100 zł
(III miejsce).

W s z y s c y, k t ó r z y u k o ń c z ą
X Postomiński Test Coopera „Sprawdź
siebie samego" otrzymają imienny
Certyfikat ze swoim wynikiem oraz
napój OSHEE.
O godz. 14.30 rozegrane zostaną
VIII Mistrzostwa Gminy Postomino
w Biegu Tyłem w kategoriach kobiet

i emocjonujący, jednak reprezentanci
Nosalina zachowując więcej spokoju
w końcówkach partii wygrali mecz
w stosunku 2:0. W drugim półfinale
mecz rozegrały reprezentacje Pieszcza
i Jarosławca. Obrońcy tytułu byli tego
dnia nie do zatrzymania i pewnie
zwyciężyli.
NOSALIN - CHUDACZEWO 2:0
JAROSŁAWIEC - PIESZCZ 0:2
A zatem w meczu o trzecie
miejsce po raz kolejny spotkały się
drużyny z Chudaczewa i Jarosławca.
Walka znów była bardzo wyrównana,
jednak w tym ważniejszym meczu
większą walecznością wykazali się
zawodnicy z Jarosławca, wygrywając
mecz o 3 miejsce w tie-breaku.
JAROSŁAWIEC - CHUDACZEWO 2:1
W finale spotkali się ubiegłoroczni
zwycięscy z Pieszcza oraz

reprezentacja Nosalina, którzy od kilka
lat plasują się w pierwszej trójce
turnieju. Jak już wcześniej
wspominaliśmy drużyna z Pieszcza nie
tracąc żadnego seta była tego dnia nie
do pokonania i mimo mobilizacji
zawodników z Nosalina tytuł najlepszej
drużyny siatkarskiej w gminie
Postomino pozostał w Pieszczu.
PIESZCZ-NOSALIN 2:0
Te g o r o c z n y t u r n i e j b y ł
„zderzeniem się" drużyn trenujących
z drużynami, które mimo mniejszych
umiejętności bardzo chciały
reprezentować swoje sołectwa.
Zarówno jednych i drugich serdecznie
zapraszamy do współzawodnictwa,
gdyż konkurencji jest dużo i na kolejnej
rywalizacji pozycję mogą się odwrócić.
Cieszy Nas jednak fakt, że Ci „lepsi"
potrafili wstrzymać atak grając ze

i mężczyzn na dystansach: 200 m, 400
m i 1 mili morskiej (1852 m). Zawodnicy
zobowiązani są na całej długości
dystansu poruszać się tyłem (tzn. palce
ich stóp muszą być skierowane
w kierunku odwrotnym niż kierunek
biegu). Istnieje możliwość biegu
w kolcach. Dystans biegu na
dystansach 200 m rozegrany będzie
dla samorządowców. W biegach 200 m,
400 m, zawodnicy biegają po swoich
torach. Najlepszych trzech
zawodników w każdym z biegów
otrzyma medal, dyplom, upominki i tytuł
Mistrza Gminy Postomino na 2019 r.
Więcej szczegółów na stronie
internetowej www.ckis.postomino.pl.

Mistrzostwa sołeckie
w piłce siatkowej
W niedzielę, 7 kwietnia br. na sali
sportowej przy Szkole Podstawowej
w Postominie rozegrano Turniej Piłki
S i a t k o w e j w r a m a c h
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
P o s t o m i n o 2 0 1 9 . To Tu r n i e j u
przystąpiło 7 z 8 zgłoszonych drużyn.
Z niewiadomych przyczyn na turniej nie
dotarli reprezentanci Pałówka. Drużyny
podzielono na 2 grupy według
wcześniej przeprowadzonego
losowania.
G R U PA „ A ” : P I E S Z C Z ,
NOSALIN, WSZEDZIEŃ, WILKOWICE
G R U PA „ B ” : PA Ł Ó W K O ,
JAROSŁAWIEC, NACMIERZ,
CHUDACZEWO
W grupie „A" z kompletem
zwycięstw najlepsi okazali się broniący
tytułu reprezentanci Pieszcza. Na
drugim miejscu w grupie z awansem do
półfinałów uplasowało się sołectwo
Nosalin, które uległo jedynie obrońcom
tytułu. Na trzecim miejscu, które
premiowało walką o V miejsce w całym
turnieju uplasowali się reprezentanci
Wilkowic wygrywając pojedynek
z czwartym Wszedzieniem.
PIESZCZ - WILKOWICE 2:0
NOSALIN - WSZEDZIEŃ 2:0
WILKOWICE - WSZEDZIEŃ 2:0

PIESZCZ - NOSALIN 2:0
WILKOWICE - NOSALIN 0:2
WSZEDZIEŃ - PIESZCZ 0:2
W grupie B walka była bardziej
wyrównana. O pierwsze miejsce
walczyli reprezentanci Chudaczewa
i Jarosławca. Mecz był bardzo zacięty
i mimo łatwej wygranej Jarosławca
w pierwszym secie, kolejne dwie partie
padły łupem Chudaczewa i to oni byli
w lepszej sytuacji w półfinałach
(pierwsze miejsce w grupie A gra
w półfinałach z drugą drużyną grupy B
i odwrotnie).
JAROSŁAWIEC - CHUDACZEWO 1:2
NACMIERZ - CHUDACZEWO 0:2
NACMIERZ - JAROSŁAWIEC 0:2
Wilkowice oraz Nacmierz,
drużyny zajmujące trzecie miejsca
w grupach rozegrały ze sobą bój o V
miejsce w całym turnieju. Mimo wielkiej
woli walki, reprezentanci Nacmierza
ulegli drużynie z Wilkowic 2:0 przez co
zajęli VI miejsce, natomiast zwycięzcy
V miejsce. Miejsce VIII przypadło
drużynie z Wszedzienia.
WILKOWICE - NAĆMIERZ 2:0
W półfinałach spotkały się
drużyny Chudaczewa i Nosalina oraz
Pieszcza i Jarosławca. Pierwszy
pojedynek był bardziej wyrównany

znacznie słabszą drużyną, aby nikomu
nic się nie stało.
Podsumowując cały turniej
wręczono także narody specjalne. Tytuł
najlepszego zawodnika przypadł
Kamilowi Czyżowskiemu z Pieszcza.
W przeprowadzonym w trakcie turnieju
konkursie na „celność zagrywki"
najlepszy okazał się Wiktor Swędrak.
Przygotowano również nagrodę dla
„najwcześniej urodzonego" zawodnika,
a b y ł n i m P a n R o m a n Ta m a
z Jarosławca.
Serdecznie dziękujemu Arturowi
Strusiowi oraz Jackowi
Kiesielowskiemu za sprawne
przeprowadzenie turnieju i pomoc
w organizacji.
"Impreza zorganizowana dzięki
dofinansowaniu i współpracy z Gminą
Postomino.”
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Uśmiech dziecka
na okładce

Trwa plebiscyt pn. UŚMIECH
DZIECKA. Wybieramy dziewczynkę
na okładkę gazety Dziennik Bałtycki.
Gminę Postomino reprezentuje
Noelia Kowal, na którą można oddać
głos wysyłając SMS o treści PDZ.171
na numer 72355 (koszt 2,46zł).
Głosowanie trwa od 26 kwietnia
od godz. 12:00 do 23 maja do godz.
21:00. Informacji udziela Paweł Flak tel. 697 770 104 (od poniedziałki do
wtorku w godz. 11:00-15:00), e-mail:
pawel.flak@polskapress.pl

Wiosna 2019

Pole rzepaku w miejscowości Nosalin

strona

Warsztaty kulinarne
W dniu 14.04.2019r. odbyły się
pierwsze warsztaty kulinarne na
Świetlicy w Nacmierzu.
Poprowadził je p.Jacek kucharz
z wieloletnim doświadczeniem.
Uczyłyśmy się przygotowywania rolad
z różnego rodzaju mięs i różnych
gatunków farszu.
Do tego surówki i cztery rodzaje
sosów. Poznałyśmy profesjonalną
sztukę krojenia nożem kuchennym,
obwiązywania rolad i wiele różnych
ciekawostek związanych z gotowaniem.
Warsztaty Kulinarne doszły do
skutku dzięki projektowi: „Piękno
w domu i w zagrodzie”, który jest
współfinansowany ze środków Gminy
Postomino
D.Ciemny

Pieńkowianie w gminie Darłowo
Muzyczne tradycje oraz kulinarne
pasje, tak w skrócie można
przedstawić Skarbnicę Kultury
Wiejskiej w Dobiesławiu, w której brała
udział „Kapela Pieńkowianie”. Każdy
z przybyłych zespołów zaprezentował
na scenie cztery utwory. Podczas
przeglądu tradycyjnie odbył się
konkurs kulinarny na najlepsze danie
z naleśnikiem w roli głównej. Zespoły
otrzymały pamiątkowe upominki.
Atmosfera była wspaniała, warta
pochwały
K.B
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Wycieczka do kina

Dzięki życzliwości wielu ludzi
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
i Szkoły Podstawowej w Staniewicach
wspólnie z opiekunami wyjechały do
Sławna do SDK na świetny film pt.:
„Shazam”.
Niech należytą recenzją tego
filmu będzie fakt, że żadne dziecko nie
wyszło w czasie 2-godzinnego seansu
do toalety. (A opiekunowie wiedzą, że
tam bardzo często odbywają się
pielgrzymki.) Film niezwykle

dynamiczny z wieloma wątkami,
jednak najważniejszy problem tkwi
w poszukiwaniu rodziny przez
chłopca, który w dzieciństwie został
porzucony. Pokonuje wiele trudności,
staje się super bohaterem – i jak to
bywa w amerykańskich filmach –
ratuje świat przed zalewem zła i złych
mocy. Dużo dobrego przesłania, dużo
do przegadania, świetna realizacja
założeń projektu „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. WARTO.

Celebrowaliśmy

Po filmie elegancki spacer po
miejskim parku, degustacja lodów i do
domu na obiad.
Uczestnicy wyjazdu serdecznie
dziękują za udostępnienie transportu,
za życzliwego p. kierowcę, SDK za
zorganizowanie indywidualnego
seansu, a Gminie Postomino
(GKRPA) za częściowe
dofinansowanie do zakupu biletów. To
był piękny dzień.
Teresa Rysztak

Wiosna
zaowocowała aktywnością
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” nabiera sił do
wzmożonej aktywności.
W dniu 4 kwietnia nastąpiło
podpisanie umów na kolejne projekty,
które zostały napisane zimową porą,
wygrane na przedwiośniu, a teraz
ruszamy do działań, bo formalnościom
stało się już zadość.
I tak w ramach otwartego
konkursu na realizację zadań
publicznych w dziedzinie kultury
powstał projekt pt. „W tradycji siła”.
W trakcie realizacji chcemy utrwalać
nasze polskie, wiejskie tradycje m.in.
takie jak: święto wianków, święto
k i s z e n i a k a p u s t y, d o ż y n k o w y
korowód, andrzejki i inne. Chcemy też
pokazać obraz aktywnej mieszkanki
naszej gminy na festynie Zochy
Gospochy oraz popracować na
warsztatach tanecznych, wokalnych
i plastycznych.
W obecności Wójta Gminy
Postomino Janusza Bojkowskiego
oraz skarbnika gminy p. Doroty
Bałukonis umowę o współpracy
podpisały ze strony Stowarzyszenia
„Razem lepiej” prezes Teresa Rysztak
i wiceprezes Ewa Bylczyńska Safader.
W tym samym dniu nastąpiło też
w r ę c z e n i e w s k l e p i e Te s c o
w Szczecinku symbolicznego czeku
z Fundacji Tesco, za zdobycie
II miejsca w programie „Decydujesz,
pomagamy” na realizację projektu
społecznego pn. „Nie święci garnki
lepią”. Ten projekt zakłada, że seniorzy
i osoby niepełnosprawne z naszej
gminy poznają technikę lepienia
w glinie, stworzą własną kolekcję mis
i miseczek oraz innych wytworów,
które pokażemy na wystawie.
Zorganizowane też zostaną spotkania
integracyjne i wycieczki dla
uczestników warsztatów.
To jeszcze nie wszystko, bo
aktualnie pracujemy jeszcze nad
projektem „Zwykli, niezwykli – czyli
ludzie z pasją z gminy Postomino”, na
realizację którego środki pozyskaliśmy
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Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” wspólnie z Kołem
Terenowym Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków promują w swych
działaniach integrację i rekreację.
Członkowie obu organizacji - na
tradycyjnym spotkaniu jajeczkowym
tuż przed Wielkim Tygodniem – mieli
wiele powodów, by cieszyć się
z nadchodzących Świąt i z trudno
nadchodzącej Wiosny, ale przede
wszystkim z powodu ostatnich
sukcesów. Stowarzyszenie, realizując
4 projekty i zdobywając granty, musi
czuwać nad płynnością działań. Tym
bardziej, że ciągle dochodzi coś
nowego, że zapraszają nas na ciekawe
spotkania, że chcemy wykorzystać to,
nad czym pracujemy. Przychodzi
jednak taka chwila, że trzeba dać upust

radości, dumie i chwilkę
poleniuchować. Seniorzy piękne
pokazali się w tańcach i śpiewie na
Festiwalu Polsko-Niemieckim, więc
zasłużyli na słowa uznania.
- Zdobyliśmy II miejsce
w Fundacji Tesco i to też powód do
radości, a także podpisaliśmy z Gminą
Postomino umowę na realizację
projektu „W tradycji siła”. Cieszy nas
również fakt, że radni przyjęli uchwałę
– na wniosek stowarzyszenia –
o powstaniu Gminnej Rady Seniorów.
Zapraszamy na nasze spotkania
wszystkich, którzy chcą ciekawie
spędzić czas.
Teresa Rysztak

Działanie Koła
Gospodyń Wiejskich
,,Łężkowianie”
z Fundacji „Santander”. Planowana
jest wyprawa do ciekawych miejsc,
a finałem projektu będzie wystawa
prac naszych pasjonatów, poznanie
ich oraz stworzenie na Ich temat
publikacji, w której pokażemy naszych
„niezwykłych”.
Ale aktualnie największą wagę
przykładamy do projektu
„Młodzieżowy i senioralny łyk
samorządności” firmowanego przez
Fundację Batorego w ramach
ogólnopolskiej akcji „Masz Głos”, we
współpracy ze szczecińskim
stowarzyszeniem „POLITES”.
Projekt ten zakłada, że zarówno
starsi jak i młodzi mieszkańcy naszej
gminy nauczą się i poczują, co to jest
ta samorządność. Odbyły się już
spotkania szkoleniowe, wizyta
w urzędzie gminy, spotkania z wójtem,
a obecnie młodzież, czyli uczniowie
klas VII SP Postomino oraz seniorzy
przeprowadzają ankietę w celu
zbadania potrzeb osób starszych
w gminie Postomino. Wspólnie też
przygotowują się do stworzenia parku
– posadzenia drzew – na terenie
wskazanym przez gminę. Ważnym też
elementem tego projektu było złożenie
przez Stowarzyszenie do biura
nowopowstałej Rady Gminy wniosku
o utworzenie Gminnej Rady Seniorów.

Wniosek ten został przyjęty uchwałą
i obecnie trwają prace radnych nad jej
statutem.
Powołanie takiego organu
dbającego o sprawy osób starszych
(poprzez doradzanie, inicjowanie
działań, konsultowanie) we
współpracy z Wójtem Gminy byłoby
wielkim sukcesem Rady Gminy
i zwycięstwem demokracji. I miejmy
nadzieję, że tak się stanie.
Podsumowując prezentację
aktualnych działań trzeba tylko
jeszcze dodać, że bardzo
zaangażowaliśmy się w prace przy
Polsko-Niemieckim Festiwalu
Twórczości Amatorskiej, który odbył
się 6 kwietnia w Postominie.
Zaprezentowaliśmy tam swe
umiejętności plastyczne, taneczne
i wokalne oraz poprowadziliśmy
międzynarodowy polski taniec
narodowy – polonez w wykonaniu
seniorów, młodzieży i dzieci polskoniemieckich.
A tymczasem wiosna puka do
okienka, pewnie pora je umyć,
ogródek skopać, kwiatki posadzić…
Że też nam się chce. (?)
Teresa Rysztak

W styczniu KGW zorganizowało
kulig dla dzieci i dorosłych. Po wspólnej
zabawie na śniegu, uczestnicy ogrzali
się przy ognisku piekąc kiełbaski i pijąc
ciepłą herbatkę przygotowaną przez
Panią Helenę Żukowską.
Podziękowania kierujemy również dla
Panów Edwarda i Wiesława Sówka za
organizację kuligu.
&
Na początku lutego KGW
zorganizowało mieszkańcom Łężka
i Korlina wyjazd na targi rolnicze Ptak
Warsaw Expo w Nadarzynie. Nasza
ekipa mogła podziwiać maszyny
rolnicze i poznać nowe technologie
związane z prowadzeniem
gospodarstw rolnych.
&

KGW reprezentowane przez
Panią Helenę Żukowską i Agnieszkę
Belziuk-Znojek wzięło udział
w Konkursie Wielkanocnym
organizowanym przez ZODR
w Koszalinie. Wystawiono palmę
wielkanocną, pisankę i wypiek
wielkanocny. Niestety nie udało zdobyć
nagrody, ponieważ konkurencja była
bardzo duża, ale mamy nadzieję, że za
rok pójdzie nam lepiej.
&
13 kwietnia kobiety z Łężka
i Korlina miały przyjemność obejrzeć
w Słupsku kabaret Neo-Nówka
w nowym spektaklu „Żywot Mariana”.
Łzy radości wywołały bardzo dużo
śmiechu-było wesoło! Wszyscy wyszli
zadowoleni i uśmiechnięci.
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Kondolencje

Kącik
poetycki

Najszczersze wyrazy współczucia
Pani Mirosławie Lemtis-Gawęda
z powodu śmierci

„Święto Kochanej Mamy”
Bardzo uroczysty
taki ulubiony,
Szkoda, że raz w roku,
Przez nas obchodzony.

Brata
składa Wójt Gminy Postomino
oraz koleżanki i koledzy z pracy

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Henrykowi Langiewiczowi
i Rodzinie z powodu śmierci

żony Danusi Langiewicz
składają
Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Postominie

życie motyla
pojawia się wiosną na łące
zachwyca swym lotem
dodaje lekkości
jego kruche ciałko
unosi się z wdziękiem
trzepocząc skrzydełkami
ożywia kolory
jego kruche życie
jak mgła nad łąką
ulotne ożywia chwile
w promieniach letniego poranka

Co dzień pamiętamy,
że to właśnie mama,
Na świat nas wydała,
Za to jest kochana.

życie płynie jak wartka rzeka
niepostrzeżenie
zmienia daty w stan spoczynku

Często też się zdarza,
że już jej nie mamy,
lecz o swojej mamusi,
zawsze pamiętamy.

nasze życie się wypełnia
po brzegi w żywym nurcie
to znów płynie spokojnie
w filozoficznej zadumie

Kochamy was wszystkie,
Urocze mateńki,
Co dzień pamiętamy,
Życzenia składamy.

wydaje się życiem motyla
wolne lekkie ubrane w kolory
późną wiosną z babim latem

Z szacunkiem i pozdrowieniami
dla mam i życzeniami,
Oby wiecznie żyły,
Nas nie opuszczały
i do swego serca zawsze przytulały.

Podziękowania

nagle znika w zimnym podmuchu
by znów odrodzić się wiosną
Jadwiga Michalak

Henryka Tychończuk

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Pieńkówka za
pomoc, współpracę i życzliwość, którą okazali mi przez te cztery lata,
a w szczególności Panu Jarkowi Pela i Panu Julianowi Świerczyńskiemu, którzy
poświęcili swój czas, włożyli tyle serca przy przebudowie kapliczki jak również Pani
Danucie Kujawa, Barbarze Jochemek, Mirkowi Hodczak, Zbyszkowi Sobczak,
Mieciowi Cichy nie sposób wymienić wszystkich, ale jeszcze raz dziękuję
wszystkim z całego „serducha” odwaliliśmy kawał dobrej roboty.
Małgorzata Dybiec

***

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Łężka i Korlina
za oddany głos na mnie w wyborach na sołtysa.
Sołtys Agnieszka Belziuk – Znojek

Harmonogram
wypłat
Przedstawiam harmonogram
wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia
wychowawczego 500+ w Banku
Spółdzielczym w Postominie na 2019 r.:
ź 21-23 maj 2019 r.
ź 24-26 czerwiec 2019 r.
ź 23-25 lipiec 2019 r.

strona

ź
ź
ź
ź
ź

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 maju 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

Dziękuję
Radna Helena Żukowska składa
serdeczne podziękowania Panu
Krystianowi Wilgos za organizację,
wysiłek i trud podczas przygotowania
spotkania integracyjnego dla
mieszkańców Łężka, dziękujemy za
ogromną niespodziankę… Przy
wielkim ognisku spotkali się: nowo
wybrany sołtys Pani Agnieszka Belziuk – Znojek, której serdecznie gratulujemy oraz przesympatyczni mieszkańcy
naszej osady. Cudowna atmosfera i świetna zabawa towarzysząca nam przez całe spotkanie pozwoliła spędzić ze
sobą wiele godzin i to dzięki Tobie Krystianku.
Dziękujemy Panu Pawłowi Tadeuszowi Sadowskiemu, byłemu sołtysowi za trud swojej pracy, poświęcony czas
jakim obdarował nas podczas pełnienia funkcji bycia sołtysem, przez wiele lat. „Sami nie wierzymy, że tyle z nami
wytrzymałeś…”
Pragnę również podziękować Pani Magdalenie Sówka za przygotowanie dekoracji Wielkanocnej przy krzyżu
w naszej miejscowości.
Radna Helena Żukowska
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Kochamy spacery

PAL

Podczas zajęć w ramach
projektu „Zróbmy to razem-aktywizacja
społeczno-zawodowa osób i rodzin
zagrożonych i/lub wykluczeniem
społecznym z terenu Gminy Postomino
współfinansowany z Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII.
Włączenie społeczne, Działanie
7.1.Programu na rzecz integracji osób
i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na aktywizację
społeczno-zawodową wykorzystującą
instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
społecznej, zawodowej w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020
trwały intensywne przygotowania do
nadchodzącej wiosny oraz
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Zajęcia rękodzieła obfitowały
w wiosenne i świąteczne inspiracje. Nie
zabrakło kolorowych kwiatów
wykonywanych różnorodnymi
technikami oraz wyszywanych
pisanek. Wykonanie świątecznych
kurczaczków z filcu sprawiło nam
ogromną radość. Uczestnicy z wielkim
zapałem zaangażowali się także
w tworzenie kompozycji koszyczka
wielkanocnego, znalazły się w nim
oprócz tradycyjnej zawartości prace
w y k o n a n e p r z e z u c z e s t n i k ó w.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w zajęciach wszystkich
zainteresowanych z terenu Gminy
Postomino.

W kwietniu odbyliśmy wycieczkę
do pobliskiego lasu, w celu
poszukiwania pierwszych oznak
wiosny. Zauważyliśmy pąki na
drzewach, małą zieloną trawkę
wychodzącą spod ściółki. Słyszeliśmy
różne odgłosy lasu: śpiew ptaków,
trzeszczące konary drzew, gęganie
dzikich gęsi. Na drzewach dzieci
dostrzegły wyryte w korze różnorodne
wzory i napisy. Były to tajemnicze
znaki, które zapewne coś oznaczały...
Już wiemy jaki cel będzie przyświecał
kolejnej wyprawie do lasu. Zamienimy
się w detektywów poszukujących
rozwiązania tychże zagadek.

Świąteczne przygotowania

Okres przedświąteczny
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Postominie to czas wzmożonej
aktywności jej uczestników. Początek

wiosny wyzwolił nagromadzoną
w czasie zimy energię i dzieci
uczestniczyły w wielu różnorodnych
działaniach: zajęciach tanecznych,

korekcyjnych, kulinarnych czy
artystycznych. Znaleźliśmy również
czas na to, by wykonać mnóstwo
kartek świątecznych ( każda technika
była akceptowana, oprócz
określonego rozmiaru) i zajęcy na
konkurs organizowany przez CKiS
w Postominie. Teraz z niecierpliwością
oczekujemy na wyniki, gdyż każdy
uczestnik włożył w swoją pracę nie
tylko oryginalny pomysł, ale także
uczucie. Z góry gratulujemy wszystkim
nagrodzonym, a każdemu
uczestnikowi dziękujemy za wspólną
„radość tworzenia”.

Przed świętami

Poczęstunek wielkanocny

W piątek przed wielką sobotą u nas w PWD Punkcie w Królewie stół pięknie
nakryty, na nim baba wielkanocna i pyszne ciasteczka. Dzieci wraz z
wychowawcami życzyli sobie wzajemnie ciepłych,radosnych Świąt
Wielkanocnych i mokrego śmingusa -dyngusa!!!

Wielkanoc to najstarsze
i najważniejsze święto w religii
chrześcijańskiej.
Ten radosny czas obfituje w wiele
zwyczajów i tradycji. Na wspólnym
spotkaniu w Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie, w formie

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

quizu przedstawiliśmy znane
i kultywowane tradycje wielkanocne
takie jak : dzielenie się jajkiem,
święconka, malowanie jajek,
zajączek, śmingus-dyngus, pieczenie
babek i mazurków, wspólne śniadanie
rodzinne oraz wiele innych zwyczajów

wyniesionych z różnych domów
rodzinnych. Złożyliśmy również
życzenia Weronice , która obchodziła
swoje urodziny.
Spędziliśmy czas w bardzo miłej
i serdecznej atmosferze.

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

maj 2019

Rajd rowerowy Królewo

W dniu 28 kwietnia br. odbył się
pierwszy w tym roku rajd rowerowy
w ramach Rowerowej Akademii Miejsc
Atrakcyjnych „RAMA”. W pierwszym
rajdzie wzięło udział 23 osoby, w tym 7
dzieci. Jadąc po trasie mieszkańcy
naszej gminy poznali miejsce na
mapie – Królewko. Na miejscu
w Królewie przywitała nas Pani sołtys
Daniela Igras. Tu zawsze można
liczyć na zaangażowanie kobiet tej wsi
i tym razem poczęstowały nas
swojskimi wypiekami a Pani Sołtys
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swojskim żurkiem. Dziękujemy za
wspaniałe przyjęcie rajdowiczów.
W ramach rajdu rozegraliśmy
konkursy i tak: w bulach najlepsi z całej
załogi okazali się: Mariusz Wilawer
i Krystyna Humińska, po dogrywce
lepsza była Pani Krystyna Humińska
z Postomina. Dzieci walczyły
w rzutkach o najlepsze celne oko,
wśród 7 dzieci najlepsi okazali się Igor
Zdrzeniecki z Postomina i Oskar LechSzajner z Wszedzienia. Na
zakończenie wykonaliśmy wspólne

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

Festyn Parafialny
na rzecz remontu kościoła w Pieńkowie

1 czerwca 2019
start o godz. 14:00
miejsce: plac podożynkowy w Postominie

wiele atrakcji
dla dużych i małych
nagroda główna: rower

strona

Folder z mapką

zdjęcia przy elementach
dekoracyjnych wsi - koszu z jajkiem,
zającu i pająku na drzewie.
Gratulujemy Pani Sołtys fajnych
pomysłów w dekorowaniu wsi.
Dziękujemy za gościnę w Królewie
a rowerzystom za udział, fajną zabawę
– dzieciom za wytrwałość. Już dziś
zapraszamy na rajd w najbliższą
niedzielę 12 maja o 12:00 wyjeżdżamy spod wiaty
w PIEŃKOWIE na blokach.

W kwietniu 2019 roku wydano –
„Folder promocyjny z mapką Nadmorska Gmina Postomino
w obszarze LGD” w nakładzie 3.000
sztuk. Folder wydany w oprawie
miękkiej 24-stronicowy z okładką,
całość zszywana, wykonana na
papierze kredowym półmatowym
a wewnątrz mapka. Publikacja wydana
została przez wydawnictwo VEGA
Studio ADV z Kwidzynia w wersji
językowej po polsku i angielsku.
Wydany folder zostały zrealizowany
z dofinansowania Środkowopomorskiej Grupy Działania
w Koszalinie Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Instytucja

Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
"Aktywni" Postomino
współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER"
w zakresie poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego PROW 20142020. Folder ten jest również
współfinansowany ze środków Gminy
Postomino w ramach Programu
Współpracy Gminy Postomino
z organizacjami pozarządowymi na rok
2019.
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Harmonogram wywozu odpadów
Maj 2019
MIEJSCOWOŚCI

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

Czerwiec 2019

szkło

papier

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

13

20

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

21

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

22

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

6

i DZIEŃ TYGODNIA

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

7

14

8

15

9

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane
pojemniki

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

WTOREK

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

16

10

17

23
PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

24

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

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)

Jarosławiec - polski „Dubaj”
jaroslawiec24.pl
A E R I A L

P H O T O G R A P H Y

Zdjęcia przedstawiające największą plażę
w Polsce - w Jarosławcu, w nadmorskiej gminie Postomino
Zdjęcia wykonał portal www.jaroslawiec24.pl, 22 kwietnia 2019

jaroslawiec24.pl
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Urząd Gminy w Postominie
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Napisz artykuł:
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