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Uroczyste otwarcie drogi Staniewice-Wilkowice

Droga gminna na odcinku
Staniewice - Wilkowice oficjalnie
otwarta!
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dnia 31 maja 2019 roku dokonali Marek
Subocz - Wicewojewoda
Zachodniopomorski; Robert Stępień p r z e d s t a w i c i e l Wo j e w ó d z k i e g o
Funduszu Ochrony Środowiska,
Janusz Bojkowski - Wójt Gminy
Postomino, Daniel Pakos Przewodniczący Rady Gminy
Postomino, Emilia Foryś - była Radna
Rady Gminy Postomino, Renata Sil Radna Rady Gminy Postomino oraz
Bronisława Siwiuk - Sołtys Sołectwa
Staniewice.
Uroczystość została
przygotowana przez sołectwo
Wilkowice, którego mieszkańcy bardzo
cieszą się ze zrealizowanej inwestycji.
Sołtys – Daniel Pakos oraz Wójt Janusz Bojkowski złożyli na ręce

Wicewojewody Marka Subocza
podziękowania za pomoc
i zaangażowanie przy realizacji
inwestycji.
Finałem uroczystości był
poczęstunek w świetlicy wiejskiej
w Wilkowicach, który przygotowało
Koło Gospodyń.
Inwestycję wykonała firma
Strabag. W ramach zadania
przebudowano drogę gminną na
odcinku 3100 m. Wykonano

nawierzchnię z betonu asfaltowego
wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
wybudowano sieć kanalizacji
deszczowej oraz przebudowano
istniejący system odwodnienia
drogowego, wybudowano chodniki
wraz ze zjazdami do posesji i gruntów
rolnych, miejsca parkingowe, zatoki
autobusowe.
Wykonano także I etap sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Staniewice
na odcinku przebudowanej drogi.

Zadanie było dofinansowane
w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 w kwocie 3 000 000.00
złotych. Wniosek gminy Postomino był
najlepiej ocenionym wnioskiem
spośród wszystkich inwestycji
gminnych. Znalazł się na pierwszym
miejscu listy rankingowej.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
i Pracownicy Oświaty, Drodzy Uczniowie i Rodzice
W życiu szkoły każdy rok jest
ważny i niepowtarzalny. Wraz z jego
końcem mija czas wytężonej nauki
i p r a c y, c z a s m a ł y c h i d u ż y c h
sukcesów, czas podejmowania nowych
wyzwań, planów i marzeń.
Z okazji zakończenia roku
szkolnego 2018/2019 składam całej
społeczności szkolnej
najserdeczniejsze życzenia.
Nauczycielom, Dyrektorom,

osobom wspierającym działalność
szkół dziękuję za gotowość współpracy
oraz zaangażowanie w trudne, ale
piękne dzieło wychowania
i wykształcenia młodego pokolenia.
Słowa podziękowania i życzenia
kieruję również do Rady Rodziców
i wszystkich Rodziców, dzięki którym
praca nauczycieli jest łatwiejsza
i przynosi zamierzone rezultaty.
Kochani Uczniowie dziękuję

Wam za całoroczny trud zdobywania
i poszerzania wiedzy, ciekawość
świata, dociekliwość, chęć rozwijania
zainteresowań i pasji. Absolwentom,
którzy opuszczają mury naszych szkół
życzę, aby kolejny etap Waszego życia
pozwolił na wykorzystanie zdobytej
wiedzy, pogłębianie jej i zrealizowanie
zamierzonych celów.
Wszystkim życzę, aby czas
wakacyjnej radości był okazją do

odpoczynku oraz do przeżycia
wspaniałych przygód. Jednocześnie
proszę, abyście w chwilach
beztroskiego odprężenia byli czujni,
uważni i przestrzegali zasad
bezpieczeństwa.
Do zobaczenia po wakacjach!
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na IX Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 31 maja 2019 r.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. Z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę N r
XXXIX/394/17 Rady Gminy
Postomino z dnia 29 grudnia 2017
r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, przedszkoli
i innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania – w odniesieniu do
dotacji pobranych przez
niepubliczne szkoły i placówki
w roku 2019, zachodzi
konieczność rozliczania wydatków
sfinansowanych z dotacji pobranej
na uczniów z orzecznictwem
o potrzebie kształcenia
specjalnego, zgodnie z katalogiem
określonym w art.35 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań

oświatowych.
2. W sprawie nadania regulaminu
korzystania z pomostów
rekreacyjno-wędkarskich
stanowiących własność Gminy
Postomino – nadano regulamin
korzystania z pomostów
rekreacyjno-wędkarskich
stanowiących własność Gminy
Postomino, zlokalizowanych na
jeziorze Marszewo i jeziorze Wicko
w miejscowościach Łącko
i Jezierzany.

zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej, na
okres powyżej trzech lat
nieruchomości, tj. część działki
oznaczonej
numerem
geodezyjnym 260/1 o powierzchni
0,51 ha, położonej w miejscowości
Nosalin, w obrębie geodezyjnym
Nosalin.

§

3. W sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości –
wyrażono zgodę na odpłatne
nabycie zabudowanej
nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie geodezyjnym
Postomino, oznaczonej działką nr
287/1 o powierzchni 0,1083 ha.
4. W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – wyrażono

5. 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 37/1 o pow. 0,0378
ha położonej w miejscowości
Mazów w drodze przetargu
ustnego ograniczonego dla
właścicieli
sąsiednich
nieruchomości.
6. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2019 rok budżet gminy na 2019 rok wyniesie
dochody ogółem 60 922 026 zł,
wydatki ogółem 67 065 124 zł.
7. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino - dostosowano zapisy
WPF do zmian w budżecie gminy.
8. W s p r a w i e w p r o w a d z e n i a
„Regulaminu korzystania z wieży
widokowej w miejscowości

Szkolenie strażaków na jeziorze Marszewo

W dniu 27 maja 2019 r. nad
jeziorem Marszewo odbyły się
wojewódzkie powodziowe ćwiczenia
ratownicze prowadzone przez
Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Szczecinie oraz
przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej
w Sławnie. Ćwiczenia ratownicze
zostały zorganizowane dla sił i środków

krajowego systemu ratowniczo
gaśniczego, w tym dla plutonów
odwodu operacyjnego, w którym udział
wzięło 11 zastępów straży pożarnej
z całego województwa:
ź Posterunek PSP Darłowo,
ź JRG Kołobrzeg,
ź JRG Koszalin – 2 zastępy,
ź JRG Sławno – 2 zastępy,
ź OSP Chudaczewo,

OSP Wiekowice,
OSP Dygowo,
OSP Ustronie Morskie,
OSP Sianów,
OSP Świeszyno.
Trening operacyjny miał na celu
zwalczanie skutków wystąpienia
powodzi oraz przeciwdziałaniu
zagrożeniu powodziowym.
ź
ź
ź
ź
ź

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”)
Rusinowo” – ustanowienie
regulaminu ma na celu regulację
prawną zasad korzystania z wieży
widokowej w miejscowości
Rusinowo oraz zwiększenie
bezpieczeństwa podczas
korzystania z obiektu.
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Kalendarium

11 umów na inicjatywy lokalne

czerwiec

2019
Kiedy kwitnie w czerwcu bób,
to największy wtedy głód,
a kiedy mak, to już nie tak.
Gdy święty Jan łąkę rosi,
to chłop siano kosi.

W dniu 17 maja 2019 roku o godz. 10:00 odbyło się podpisanie umów dotyczących realizacji projektów
w ramach inicjatywy lokalnej. Spośród 25 wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Postominie w pierwszej
turze zostało podpisanych 11 umów, które nie wymagały dodatkowej dokumentacji z innych organów.
Kolejne 14 umów jest już w przygotowywaniu.
Przeprowadzenie inicjatywy
lokalnej polega na wspólnej realizacji
zadań przez gminę i inicjatora. W jej
ramach mieszkańcy zgłaszają
pomysły i deklarują udział w ich
realizacji, który może mieć formę
wkładu rzeczowego, finansowego lub
pracy społecznej. Gmina zapewnia
warunki i materiały niezbędnie do
wykonania zadania, a inicjator
realizuje zadania wnosząc przede
wszystkim wkład pracy społecznej
grupy inicjatywnej. Dzięki takiej
współpracy realizacja zadań
przyczynia się do sprawnego
zabezpieczenia potrzeb
mieszkańców, wpływa na poczucie
tożsamości z miejscem zamieszkania,
a przede wszystkim poprawia jakość
życia mieszkańców Gminy Postomino.

renowacji stołów i ławek pod wiatą
rekreacyjną. Zadanie szacowane jest
na kwotę 4 880,60 zł, z czego 1 470 zł
stanowi pracę społeczną
mieszkańców.

W ramach inicjatyw lokalnych
będą realizowane następujące
zadania:
w Jarosławcu- „Modernizacja
skweru z krzyżem w Jarosławcu” projekt polega na poprawie wizerunku
skweru, na którym usytuowany jest
przydrożny krzyż oraz ustawieniu
donic, nasadzeniu żywopłotu i roślin
ozdobnych. Szacowana wartość
projektu to 5 700 zł, z czego 2 700 zł
stanowi praca społeczna
mieszkańców.
w Kaninie „Zielone sąsiedztwo”projekt polega na zagospodarowaniu
przestrzeni publicznej wsi Kanin
poprzez jej uporządkowanie
i nasadzenie roślin wieloletnich:
kwiatów, krzewów, bylin. Szacowana
wartość projektu 6 500 zł, z czego
wartość pracy społecznej to 3 600 zł.
w Pieńkówku- „Doposażenie
wiaty rekreacyjnej w miejscowości
Pieńkówko” projekt polega na

w Bylicy- „Budowa ogrodzenia
placu zabaw oraz zakup kosy
spalinowej”- projekt polega na
utworzeniu ogrodzenia wokół placu
zabaw w celu zabezpieczenia go
przed zwierzętami i podniesieniu
bezpieczeństwa dzieci
przebywających na placu zabaw, gdyż
ten znajduje się przy jezdni. Zostanie
również zakupiona kosa spalinowa do
pielęgnacji wiejskich terenów
zielonych. Szacowana wartość
projektu to 7 683 zł , z czego 3 300 zł
stanowi praca społeczna
mieszkańców.
w Królewie „Rozwój
świadomości narodowej w Królewie”polega na wyposażeniu mieszkańców
w zestaw: flagę narodową z drzewcem
oraz przeprowadzeniu spotkania
edukacyjno- integracyjnego dla
mieszkańców Królewa. Szacowana
wartość projektu 3 552,90 zł, z czego
wkład pracy społecznej to 1 920 zł.

w Rusinowie- „Integracja
mieszkańców poprzez wspólny piknik
rodzinny wraz z dniem dziecka”zadanie polega zakupieniu
doposażenia do promocji sołectwagrilla biesiadnego oraz namiotu
i ławek rekreacyjnych. Ponadto
w ramach inicjatywy zostaną
przeprowadzone prace porządkowe
w sołectwie, zorganizowany dzień
dziecka wraz z animacją spotkania
zapewnioną przez inicjatorów
zadania. Szacowany koszt realizacji
zadania to 10 357,45 zł , z czego praca
społeczna to 5 550 zł.
w Pałowie- „Warsztaty kulinarne
wraz z doposażenia świetlicy wiejskiej
w Pałowie”- zadanie polega na
organizacji warsztatów kulinarnych
podczas, których wspólne zostaną
wypieczone ciasta . Ponadto świetlica
wiejska zostanie doposażona
w piekarnik i zmywarkę do naczyń.
Wartość projektu 5 618 zł, z czego
praca społeczna 1 680 zł.
w Tyniu „Duzi i mali miłośnicy
zwierząt” - zadanie polega na
przygotowaniu broszury informacyjnej
oraz przeprowadzeniu kampanii
informacyjnej dotyczącej zasad troski

nad zwierzętami, zwłaszcza
przebywającymi na podwórkach
w gospodarstwach domowych.
Ponadto inicjatorzy przygotują
imienne tabliczki dla wszystkich psów
w sołectwie, aby każdy czworonóg
mógł w łatwy sposób zostać
identyfikowany, gdy się zagubi lub
opuści swoją posesję. Chętni
mieszkańcy sołectwa będą mieli też
możliwość wyjazdu do Gdańska do
zoo. Szacowany koszt inicjatywy to
8 040 zł, z czego 2 340 zł stanowi
pracę społeczną mieszkańców.
w Nacmierzu „Niech nas
usłyszą”- projekt polega na
doposażeniu świetlicy wiejskiej
w Nacmierzu w sprzęt nagłaśniający,
który potrzebny jest przy organizacji
różnych uroczystości w sołectwie.
Zostanie on wykorzystany już na
pierwszym planowanym dla
mieszkańców sołectwa spotkaniu
rekreacyjnym. Szacowana wartość
projektu wynosi 7 580 zł, z czego 3 280
zł stanowi praca społeczna.
w Górsko- „Odwodnienie
budynku świetlicy w m. Górsko”projekt polega na uporządkowaniu
terenu przy świetlicy oraz ułożeniu
drenażu w celu odwodnienia terenu
przy świetlicy. Wartość projektu
wynosi 3 600 zł, z czego praca
społeczna mieszkańców 800 zł.
w Złakowie- „Odnowienie placu
zabaw w Złakowie” - projekt polega na
odświeżeniu elementów placu zabaw
i uporządkowaniu terenu
rekreacyjnego w centrum wsi. Wartość
zadania to kwota 3 000 zł, z czego
1 400 zł to praca społeczna.

1 czerwca (sobota)
Międzynarodowy Dzień Dziecka
2 czerwca (niedziela)
Wniebowstąpienie
4 czerwca (wtorek)
Międzynarodowy Dzień
Dzieci Będących Ofiarami Agresji
5 czerwca (środa)
Światowy Dzień
Ochrony Środowiska Naturalnego
8 czerwca (sobota)
Światowy Dzień Oceanów
9 czerwca (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego
(Zielone Świątki)
10 czerwca (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny,
Matki Kościoła
12 czerwca (środa)
Święto BOR,
Światowy Dzień Sprzeciwu
wobec Pracy Dzieci
13 czerwca (czwartek)
Święto Żandarmerii Wojskowej
14 czerwca (piątek)
Światowy Dzień Krwiodawcy
16 czerwca (niedziela)
Międzynarodowy Dzień
Pomocy Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca (poniedziałek)
Światowy Dzień Walki
z Pustynnieniem i Suszą
20 czerwca (czwartek)
Boże Ciało,
Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca (piątek)
Pierwszy Dzień Lata
- najdłuższy dzień roku,
Dzień Przedsiębiorcy
23 czerwca (niedziela)
Dzień Ojca,
Dzień Służby Publicznej,
Noc Świętojańska
24 czerwca (poniedziałek)
Światowy Dzień Chorych na
Osteoporozę
26 czerwca (środa)
Międzynarodowy Dzień
Pomocy Ofiarom Tortur,
Międzynarodowy Dzień Walki
z Narkomanią
27 czerwca (czwartek)
Światowy Dzień Rybołówstwa,
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
29 czerwca (sobota)
Uroczystość św. Piotra i Pawła,
Dzień Ratownika WOPR
30 czerwca (niedziela)
Dzień Walki
z Przewlekłą Niewydolnością Żylną
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Sezon inwestycyjny
w pełni
Ruszyły prace przy budowie
stołówki, przedszkola i żłobka przy
Szkole Podstawowej
w Jarosławcu. Wykonawca robót firma
MTD Budownictwo Tomasz i Maciej
Daszczyńscy przystąpili z początkiem
maja do prac rozbiórkowych
zniszczonego w wyniku pożaru obiektu
szkolnego. Obecnie trwają intensywne
prace ziemne. Planowany termin
z a k o ń c z e n i a
r o b ó t
to koniec maja 2020roku. Łączna
wartość inwestycji wynosi 6,7mln zł.
Jednocześnie na realizację budowy
żłobka Gmina Postomino otrzymała
dofinansowanie z rządowego
programu „Maluch +” w kwocie 500
000,00 zł.
Ponadto prace wykończeniowe
przy budowie budynku socjalnego
w miejscowości Pieńkowo chylą się ku
rychłemu końcowi. Gmina Postomino
jeszcze w tym miesiącu przystąpi do
procedur odbiorowych budynku.
Ponadto w bieżącym miesiącu
rozpoczną się prace odbiorowe
zagospodarowania terenu w m.
Nacmierz. Wykonawca inwestycji test

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Postominie.
Wyłoniono wykonawcę robót na
montaż instalacji fotowoltaicznych na
budynkach szkolnych, który
realizowany jest w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą
„Termomodernizacja budynków
szkolnych w miejscowościach
Postomino, Pieszcz, Staniewice,
Jarosławiec i Korlino”. W wymaganym
t e r m i n i e z ł o ż o n o a ż 11 o f e r t .
Najkorzystniejszą ofertę na realizację
przedmiotowego zadania złożył Zakład
Produkcyjny „EPLAN” Sp. z o.o. z Tych
na kwotę 1 154 601,00 zł.
W wyniku przetargu
nieograniczonego na realizację
zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Stworzenie atrakcyjnych warunków do
życia rodziny poprzez
zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego w miejscowości
Pieńkowo” wyłoniono wykonawcę
budowy asfaltowej ścieżki rowerowej
o długości ca. 1,7 km, zlokalizowanej
na trasie nieczynnego toru kolejowego
od Postomina w kierunku Pieńkówka.

Wykonawcą robót będzie firma
STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę
na kwotę 1 731 588,21zł. Gmina
Postomino przekazała już Wykonawcy
plac budowy, planowany termin
wykonania zadania to sierpień 2019 r.
Aktualne inwestycje to również
przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Pieńkówko o łącznej

długości ca. 602m, roboty budowlane
w planowanym terminie do końca
p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 9 r. w y k o n a
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
i Budowlanych „INFRABUD”
Sp. z o.o. z Koszalina, które
zaoferowało realizację zadania za
kwotę 654 301,30zł.
Ogłoszony został przetarg na
montaż budynków zaplecza
gospodarczo-socjalnego
w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Modernizacja boiska w m.
Łącko – dostosowanie do wymogów
rozgrywek w klasie A”.
Ponadto dnia 3 czerwca 2019 r.
otwarto oferty na modernizację sal
gimnastycznych w szkołach
w Staniewicach i Jarosławcu
polegającą na wymianie istniejącej
nawierzchni podłogi z klepek
drewnianych na nawierzchnię
syntetyczną sportową. Najniższa oferta
na realizację zadania wynosi 145
902,60 zł – aktualnie trwa sprawdzanie
ofert.
Również dnia 3 czerwca 209 r.
dokonano otwarcia ofert na

przebudowę drogi gminnej Jarosławiec
– Rusinowo na odcinku od
skrzyżowania ul Bałtyckiej i Leśnej
w Jarosławcu do skrzyżowania ul.
Bałtyckiej i Letniskowej w Rusinowie.
W ramach zadania zostanie
przebudowana istniejąca nawierzchnia
betonowa na nawierzchnię z betonu
asfaltowego, wybudowany zostanie
chodnik, oświetlenie drogowe oraz
odcinek sieci wodociągowej (I etap
budowy sieci wod.-kan. na „Nowym
Osiedlu w Jarosławcu”).
W ramach zadania zostaną
wygospodarowane miejsca postojowe
dla pojazdów oraz wykonana zostanie
nowa organizacja ruchu. Na realizację
inwestycji Gmina uzyskała
dofinansowanie z „Funduszu Dróg
Samorządowych” w kwocie 1,58 mln.
W ramach postępowania
przetargowego wpłynęły trzy ofert.
Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma
STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 3 927
707,54 zł – aktualnie trwa sprawdzanie
ofert.

To będzie nowoczesna trasa nadmorska
Nie po to zainwestowano ponad 100 milionów złotych w drogę wojewódzką 203, by na tym poprzestać. Odcinek
Darłowo-Ustka na pewno doczeka się remontu – zapewnia Elżbieta Karlińska, radna wojewódzka z Darłowa.

Droga wojewódzka nr 203
łącząca Darłowo z Ustką to ostatni
fragment kluczowej nadmorskiej
trasy zaczynającej się w Koszalinie,
na który mogą narzekać kierowcy.
Mieszkańcy naszego regionu
dopytują, czy na pewno doczekają
się remontu?

Elżbieta Karlińska, radna Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego,
sekretarz miasta Darłowa:
Zdecydowanie tak. Darłowo musi mieć
nowoczesne i bezpieczne połączenie
drogowe z Ustką. Jako radna
wojewódzka mogę zapewnić, że
dopilnuję, by to zadanie zrealizowano
zgodnie z planem. A plan jest taki, że po
zakończonej w 2018 roku przebudowie
2-kilometrowego wyjazdu z Darłowa
w kierunku Ustki, ruszyły prace
związane z projektowaniem odcinka
biegnącego przez gminę Darłowo
i gminę Postomino aż do granic
województwa. Inwestycja ta jest
strategiczną z punktu widzenia
właściciela drogi. Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich czeka na
projekt przebudowy, który ma być
gotowy jeszcze w tym roku.
To sprawa przesądzona?
To już pewne. Droga z pewnością
powstanie. Nie po to zainwestowano
ponad 100 milionów złotych
w modernizację tej drogi na odcinku

z Koszalina do Darłowa. Nie po to
miasto Darłowo przekazało ponad 600
tysięcy złotych i dopilnowało, by
powstał odcinek wyjazdowy w kierunku
Ustki, by na tym poprzestać. Tak samo
jak wszyscy mieszkańcy regionu nie
mogę doczekać się zamknięcia tej
kluczowej inwestycji. Według mnie to
najważniejsze zadanie drogowe dla
rozwoju całego powiatu sławieńskiego
i strategiczne z punktu widzenia
rozwoju województwa.
Dlatego jestem przekonana, że
nic nie stanie na przeszkodzie, tym
bardziej, że trwa już budowa 12kilometrowego odcinka po stronie
województwa pomorskiego – od Ustki
do granic województwa.
Jako nowa radna wojewódzka
z pewnością jest pani często pytana
o to, co jeszcze zamierza pani zrobić
dla naszego regionu?
Każdy kto mnie zna wie, że
jestem skuteczna i nie skupiam się tylko
na jednym celu. Przez 16 lat byłam
zastępcą burmistrza i dbałam o to, by

urząd jak najlepiej służył mieszkańcom
nie tylko Darłowa. Teraz jako sekretarz
miasta i radna wojewódzka na liście
zadań do realizacji zapisałam nie tylko
kwestię drogi 203. Powalczę m.in.
o dalszą rozbudowę ścieżek
rowerowych. Tak, by nasze okolice były
jak najlepiej połączone z innymi
turystycznie atrakcyjnymi regionami.
Praca radnej to jednak nie tylko walka
o inwestycje. Dlatego będę promować
też Zachodniopomorski Program
Antysmogowy. Gminy mogą wywalczyć
pieniądze, które następnie trafią do
mieszkańców inwestujących
w wymianę starych kotłów, pieców,
urządzeń grzewczych. Czyste
powietrze było i nadal musi być naszym
atutem.
To n i e w s z y s t k o . D u ż o
pozytywnych zmian przyniósł
realizowany już przez samorząd
województwa program Społecznik
adresowany do stowarzyszeń i grup
nieformalnych. Są też mechanizmy
wsparcia dla sołectw. I promocja tych

programów to jest również mój
priorytet.
Jak wygląda pani współpraca
z gminą Postomino?
Od dawna bardzo dobrze
współpracuję z wójtem Januszem
Bojkowskim. Razem działamy
w zarządzie Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej. Wiele spraw łączy
nas również poprzez Darłowską
Lokalną Organizację Turystyczną.
Jestem pełna podziwu dla rozmachu
inwestycyjnego i osiągnięć gminy
Postomino. Nowe drogi, ścieżki
rowerowe, infrastruktura turystyczna,
wielomilionowe dotacje na remonty
szkół, nie sposób wymienić wszystkich
inwestycji realizowanych na terenie tej
gminy. Jestem wiceprzewodniczącą
Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku
Zachodniopomorskiego, dlatego będę
czuwać nad kolejnymi projektami
wspierającymi rozwój gminy
Postomino.
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Porucznik Józef Caban
8 maja 2019 roku w 74 rocznicę
zakończenia II Wojny Światowej
Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Koszalinie ppłk Dariusz Macul
w r ę c z y ł P o r u c z n i k o w i Wo j s k a
Polskiego Panu Józefowi Caban
wyciąg z decyzji Ministra Obrony
Narodowej oraz akt mianowania na
stopień porucznika. Podczas
uroczystości obecni byli także
Aleksandra Kurek – Zastępca Wójta

Gminy Postomino oraz Daniel Pakos –
Przewodniczący Rady Gminy
Postomino, którzy na ręce porucznika
złożyli kwiaty oraz gratulacje.
Porucznik Józef Caban jest
mieszkańcem Pałówka od 1945 roku,
to najstarszy mieszkaniec Gminy
Postomino. Jedyny żyjący na terenie
Powiatu Sławieńskiego weteran
kampanii wrześniowej z 1939 roku
i ostatni uczestnik bitwy pod Mławą.

Olimpiada Młodzieży
Karate Kyokushin

D n i a 11 m a j a 2 0 1 9 r o k u
w Drawsku Pomorskim odbyła się
j u b i l e u s z o w a X X Wo j e w ó d z k a
Olimpiada Młodzieży Karate
Kyokushin, której organizatorem był
Międzyszkolny Uczniowski Klub
S p o r t o w y O YA M A w D r a w s k u
Pomorskim. W rywalizacji udział
wzięło około 250 adeptów sztuki
karate, reprezentujących 15 klubów
zrzeszonych w Zachodniopomorskim
Okręgowym Związku Karate. Wśród
nich znaleźli się zawodnicy
z postomińskiego klubu, którzy zdobyli
łącznie sześć medali. Srebro

w kategorii kata młodzików wywalczył
Fabian Jakubek. Brązowy medal
w konkurencji kata chłopców 10 lat
zdobył Jakub Świstek. Kolejne medale
to zasługa Amelii Szymańskiej, która
wywalczyła brązowy medal w kategorii
kumite młodziczek -50kg, oraz kata
synchronicznym 12-13 lat. Kolejne
medale to zasługa Mariki Uljanickiej
oraz Fabiana Jakubka, którzy stawali
na najniższym stopniu podium
w konkurencji kata synchronicznym
12-13 lat. Był to bardzo udany start dla
zawodników z Postomina, którzy
z każdym kolejnym startem prezentują

Sukces
tancerzy Breakdance

coraz wyższy poziom sportowy co daje
nadzieje na jeszcze lepsze wyniki
w przyszłości. Warto także zauważyć,
że organizowana Wojewódzka
Olimpiada Młodzieży w Karate
Kyokushin bierze udział w corocznym
podsumowaniu rywalizacji sportowej
w poszczególnych klubach , gminach i
powiatach województwa
zachodniopomorskiego
organizowanej przez
Zachodniopomorska Federację
Sportu.

W d n i u 11 m a j a 2 0 1 9
w Polanowskim Ośrodku Kultury po raz
piąty odbył się Turniej Breakdance
„Polanowski Styl V”. W turnieju
wystartowało 75 uczestników
w czterech kategoriach wiekowych,
solo i w duetach w tym młodzi tancerze
trenujący w CKiS Postomino: Michał
Bartnik, Igor Zdrzeniecki, Igor i Bartek
Zielińscy. Po długiej i zaciętej
rywalizacji jury w składzie: B-girl
Natalia, B-boy Mario, B-boy Sajmon
wyłoniło zwycięzców wśród których
znaleźli się również nasi młodzi

tancerze. Igor Zieliński zajął 2 miejsce
w kategorii B-boy dla początkujących a
duet Michał Bartnik i Igor Zdrzeniecki
w pięknym stylu wywalczyli drugie
miejsce w kategorii 2vs2 B-Boys do lat
10.
Wielkie gratulacje
i podziękowanie dla tancerzy i trenera
Marcina Grzybowskiego za świetne
przygotowanie do turnieju.
Zajęcia breakdance odbywają się
w CKiS Postomino w każdy
poniedziałek od godziny 15.30.

Tenis stołowy

Mistrzostwa kadetek i kadetów

W Sianowie o tytuły mistrzów
województwa kadetów i kadetek za
sezon2018/19 walczyli pingpongiści
UKS Czarni Pieszcz. Podobnie jak
przed rokiem były to bardzo udane
zawody dla Samanty Muca która
zdobyła trzy medale w tych
mistrzostwach.
Tytuły mistrzyni województwa
zdobyła indywidualnie pokonując
Zuzannę Glińską z klubu Top-Spin
Szczecin i w mikście w parze

z Krzysztofem Majewskim z KTS
Koszalinianin i wicemistrzostwo
w deblu ze swoją rywalką z singla
Zuzanną Glińską.

Brązowy medal w turnieju debla
wywalczył Wiktor Kwiatkowski grając
z Karolem Laskiewiczem z KTS-u
Świdwin.

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie oraz UKS Czarni Pieszcz
byli organizatorami otwartego turnieju
w tenisie stołowym.
W zawodach rozgrywanych
w trzech kategoriach wiekowych
młodzików, juniorów i seniorów
uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki
z Gdańska Słupska, Kołobrzegu,
Sławna, Świdwina, Gryfic i oczywiście
z Pieszcza.
Bardzo mocna obsada zawodów
była okazja do obejrzenia wielu
zaciętych i stojących na wysokim
poziomie pojedynków.
Wyniki końcowe turnieju.
Młodzicy:
1. Pyra Konrad -LUKS Top

Wierzbięcin
2. Lisek Konrad - KTS Kołobrzeg
3. Pieniążek Maria - UKS Czarni
Pieszcz
Juniorzy:
1. Olejnik Michał - LUKS Top
Wierzbięcin
2. Szczerba Damian - MSZS Świdwin
3. Pyra Kacper - LUKS Top
Wierzbięcin
Seniorzy:
1. Leśniewski Jakub - AZS
Uniwersytet Zielonogórski
2. Kucharzyk Adrian - MSZS Świdwin
3. Popiel Czesław - Słupsk
Pierwsza trojka we wszystkich
kategoriach nagrodzona została
pucharami i nagrodami rzeczowymi.
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Sołtysi nowej kadencji (2019-2024)

Dnia 9 maja 2019 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Postomino odbyło się pierwsze
spotkanie Wójta, pracowników urzędu
oraz kierowników jednostek z nowo
wybranymi sołtysami kadencji 20192024. Tym, którzy w roku 2019 wygrali
demokratyczną rywalizację
o przewodniczenie w swoich lokalnych
społecznościach gratulacje złożyli
Wójt – Janusz Bojkowski wraz
z Zastępcą – Aleksandrą Kurek.

Podczas spotkania omówiono zasady
współpracy Sołtysów z urzędem oraz
zakres obowiązków do nich
należących.
Podczas spotkania głos zabierali
także sołtysi, którzy poruszali tematy
mające istotne znaczenie dla
mieszkańców poszczególnych
sołectw.
Ponad dwa tygodnie trwał cykl
spotkań sołeckich w celu wyboru
Sołtysów i Rad Sołeckich

w sołectwach Gminy Postomino na
lata 2019-2024. Ostatnie zebranie
miało miejsce 4 kwietnia o godz. 19:30
w Tyniu. W 28 sołectwach dokonano
wyboru 11 „nowych” sołtysów (Bylica
Dzierżęcin, Górsko, Jarosławiec,
Korlino, Masłowice, Pałowo, Pałówko,
Pieńkówko, Postomino, Rusinowo).
W nowej kadencji odpowiedzialną
funkcję Sołtysa będzie pełniło 14
kobiet i 14 mężczyzn.

Poznaj swojego sołtysa

Sylwia Bogdańska
Sołtys sołectwa Bylica

Dariusz Spociński
Sołtys sołectwa Chudaczewo

Piotr Pieloch
Sołtys sołectwa Dzierżęcin

Krystyna Krysztofiak
Sołtys sołectwa Górsko

Katarzyna Budzich
Sołtys sołectwa Jarosławiec

Arkadiusz Belt
Sołtys sołectwa Jezierzany

Krzysztof Gil
Sołtys sołectwa Kanin

Urszula Matuszak
Sołtys sołectwa Karsino

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Agnieszka Belziuk-Znojek
Sołtys sołectwa Korlino

Daniela Igras
Sołtys sołectwa Królewo

Władysław Wrzesień
Sołtys sołectwa Łącko

Marcin Plytta
Sołtys sołectwa Marszewo

Anna Piaseczna
Sołtys sołectwa Masłowice

Piotr Sawicki
Sołtys sołectwa Mazów

Emilia Rzeczkowska
Sołtys sołectwa Nacmierz

Adrian Pawłowski
Sołtys sołectwa Nosalin

Damian Szczepański
Sołtys sołectwa Pałowo

Anna Rosołowska
Sołtys sołectwa Pałówko

Danuta Rąpalska
Sołtys sołectwa Pieńkowo

Przemysław Kostrzewa
Sołtys sołectwa Pieńkówko

Zenon Morka
Sołtys sołectwa Pieszcz

Paweł Cichy
Sołtys sołectwa Postomino

Mateusz Chruszcz
Sołtys sołectwa Rusinowo

Bronisława Siwiuk
Sołtys sołectwa Staniewice

Karolina Marczak
Sołtys sołectwa Tyń

Daniel Pakos
Sołtys sołectwa Wilkowice

Maria Lech-Szajner
Sołtys sołectwa Wszedzień

Katarzyna Nieradka
Sołtys sołectwa Złakowo
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„Potyczki Matematyczne”

Dnia 23 maja 2019r. w Szkole
Podstawowej w Postominie odbył się
V Gminny Konkurs Matematyczny
Klas Trzecich Szkoły Podstawowej
„Potyczki Matematyczne”, który
zgromadził uczniów klas trzecich
z terenu Gminy Postomino.
Miło nam poinformować , że
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Wiktor Jędrzejewski
z kl. III Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu– wych. Aneta
Żrodowska;
II miejsce – Eliza Justyńska z kl.
III Szkoły Podstawowej w Postominie

– wych. Ewa Kulczak - Leśniewska;
III miejsce – Weronika Kowalska
z kl. III Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu– wych. Aneta
Żrodowska;
Atmosfera była gorąca, czuło się
ducha rywalizacji, ale zarówno
uczniowie, jak i przybyli nauczyciele
bawili się dobrze i byli zadowoleni
z udziału w zabawie konkursowej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe.
Gratulujemy wysokich wyników
i dużej wiedzy matematycznej.
Życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy serdecznie
dziękują za wsparcie w organizacji
konkursu Dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Postominie
p. Danucie Strzelczyk, Radzie
Rodziców przy SP w Postominie,
Stoczni Darłowo M&W, Spółdzielni
Spożywców Samopomoc Chłopska
w Postominie, p. Iwonie Mrowińskiej ,
p. Sylwii Kijance , p. Aleksandrowi
Klytta AK Office oraz p. Markowi
Leśniewskiemu.
Organizatorki konkursu: Lucyna
Bartos, Ewa Kulczak – Leśniewska.

***
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Konkurs Mitologiczny

15 maja 2019r. uczennice klasy
VI z Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie- Anastazja Czernikowska,
Magdalena Jurewicz, Faustyna
Szymańska- po raz pierwszy wzięły
udział w konkursie z mitologii
organizowanym przez nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej w Postominie.
Całość składała się z trzech etapów.
Najpierw należało rozwiązać test,
którego wyniki miały wpływ na przebieg
dalszej części konkursu. Można było
walczyć o miejsce indywidualnie, ale
także grupowo. Kolejnym etapem

konkursu były kalambury, a ostatnim
odpowiedzi na wylosowane przez
kapitanów drużyn pytania za 1, 2 lub 3
punkty.
Ostatecznie nasze uczennice,
które były najmłodszymi
uczestniczkami, uplasowały się na III
miejscu. Zaskoczeniem także okazało
się III miejsce indywidualne Anastazji
Czernikowskiej. Bardzo serdecznie
gratulujemy wygranym. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku także
powalczą...

Zaczarowany Świat Książki

VI Gminny Konkurs Przyrodniczy

W dniu 10 maja odbył się
w naszej szkole już VI Gminny
Konkurs Przyrodniczy „Z przyrodą za
pan brat”. W tym roku udział wzięły
trzyosobowe zespoły ze Szkoły

Podstawowej w Jarosławcu,
Postominie i Korlinie. Wszyscy
uczniowie dzielnie walczyli jednak
zwyciężyć mógł tylko jeden zespół.
Miejsce I zdobyła żeńska drużyna

z Jarosławca w składzie: Milena
Bogdańska, Klaudia Banasik
i Zuzanna Lemierzewicz. Drugie
miejsce przypadło męskiej drużynie
z Postomina w składzie: Aleksander
Sikora, Filip Zdrzeniecki i Michał
Staszak. Natomiast trzecie miejsce na
podium zdobył zespół z Korlina
w składzie: Filip Świetlak, Jakub
Kołodziejczyk i Jacek Piaseczny.
Organizatorzy serdecznie
dziękują Państwu Anecie
i Grzegorzowi Żrodowskim za
ufundowanie ślicznego baneru oraz
nauczycielom za przygotowanie dzieci
do konkursu.
Anna Dąbrowska,
Małgorzata Korowajczyk

Noc Muzeum
17 maja 2019r. uczniowie z ZSS
w Korlinie mieli możliwość
uczestniczenia w niezwykłym
wydarzeniu. Tegoż dnia mieszkańcy
Darłowa, przypominając dzieje miasta
oraz powrotu króla Eryka I
Pomorskiego, zaprosili ich na Noc
Muzeum do Zamku Książąt
Pomorskich.
Dzieci uczestniczyć mogły
w zabawach plebejskich z grupą
rekonstrukcyjną Rycerstwa Ziemi
Słupskiej, w tym m.in.: przymierzać
narty średniowieczne, siłować się na
miecze, przeciągać rycerza (liną).
Można było podziwiać pokazy walk
rycerskich czy rzemiosła
średniowiecznego. Chętni mogli także
sprawdzić się strzelając z łuku oraz
uczestnicząc w nauce tańca
dworskiego.
Wielkie emocje wzbudził
spektakl Teatru Lalki „Tęcza” ze

D n i a 1 4 m a j a 2 0 1 9 r.
reprezentacja naszej szkoły
w składzie: Michalina Matyjek (klasa
I), Dominik Zięba ( klasa II), Michał
Sówka (klasa III) wzięła udział
w Międzyszkolnym Konkursie
Czytelniczym Klas I- III „Zaczarowany
Świat Książki”, który odbył się
w Zespole Szkół w Jarosławcu.
Młodzi czytelnicy wykazali się
bardzo dobrą znajomością treści
książek dla dzieci. Współpraca
w grupie, duże zaangażowanie oraz

bogata wiedza na temat przeczytanych
książek zaowocowała wysokim
miejscem w konkursie. Michalina,
Dominik i Michał zajęli II miejsce
przegrywając jedynie o 1 punkt
z reprezentacją szkoły z Jarosławca
Składamy gratulacje naszym
uczniom oraz życzymy dalszych
sukcesów w następnych konkursach.
Barbara Ansel,
Anna Dąbrowska,
Małgorzata Korowajczyk

Wiktoria dla Wiktorii

Słupska „O trzech zaklętych
królewnach, czyli opowieści
rozbójników” – przedstawienie
zrealizowane w konwencji
średniowiecznego teatru
jarmarcznego, w reż. Lucki
Svobodowej, po którym nastąpiło
zwiedzanie zamku, w tym nowej
wystawy poświęconej Erykowi I,
władcy Danii, Szwecji i Norwegii.

Serdecznie dziękujemy
organizatorom za zaproszenie na to
wyjątkowe wydarzenie. Była to
niewątpliwie wspaniała lekcja historii,
która na pewno na długo pozostanie
w p a m i ę c i n a s z y c h u c z n i ó w.
Dziękujemy także wszystkim
rodzicom, którzy pomogli nam
zrealizować tę niecodzienną podróż
do przeszłości.

Wielkim sukcesem dla Szkoły
Podstawowej w Postominie i Biblioteki
Publicznej w Postominie zakończył się
powiatowy etap konkursu
recytatorskiego „Ptaki i ptaszki polne”.
Spośród wielu uczestników
wyłonionych przez gminne biblioteki
z całego powiatu pierwsze miejsce na
scenie Darłowskiego Ośrodka Kultury
wywalczyła w pięknym stylu uczennica
klasy drugiej Wiktoria Pasternak.
Wiersz „Bal w kurniku” zaprezentuje
5 czerwca w Koszalinie, jako
reprezentantka naszego powiatu na
eliminacjach wojewódzkich. Wielkie
podziękowania na ręce pani Sylwii
Pasternak za przygotowanie córki oraz
organizację wyjazdów na eliminacje.

Wieœci

czerwiec 2019
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Mecz finałowy o I miejsce
zakończył się niestety przegraną
zawodniczek z Pieszcza, które po
przypadkowo straconej pierwszej
bramce nie mogły przełamać bardzo
dobrze grającej obrony drużyny
z Bobolic. Mimo przegranej nasze
dziewczyny pokazały się z bardzo
dobrej strony i w pełni zasłużyły na grę
w finale województwa

zachodniopomorskiego.
Zespół w Bobolicach grał
w składzie: Oliwia Chowaniak, Oliwia
Szwiec, Julia Lisek, Ania Gołojuch,
Magda Mazurek, Julia Hutman,
Amanda Zielonka i Nikola Dziwisz –
król strzelców turnieju z dorobkiem 5
strzelonych bramek.
Brawo dziewczyny

Powiatowy Przegląd
Zespołów Tanecznych

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,
Ciołak Wiktoria, 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!

Gimnastyczny wyjazd
20 maja klasy I-VI wybrali się do
parku trampolin Jump2Sky
w Bolesławicach. Już od samego rana
wszyscy byli bardzo podekscytowani
i nie mogli się doczekać wyjazdu.
Na miejscu uczniowie zostali
podzieleni na poszczególne grupy
i wyznaczono dla nich instruktorów. Po
profesjonalnej rozgrzewce uczestnicy
wycieczki korzystali z szeregu atrakcji,

m.in. ścianek wspinaczkowych, koszów
do wsadów, trampolin sportowych oraz
basenów wypełnionych gąbkami.
To był udany wyjazd, który
propagował zdrowy tryb życia
i wskazywał uczniom aktywny
wypoczynek.
Marzena Juszczyk

strona

szkolne

Pieszcz w czwórce najlepszych
Dziewczęta z UKS ,,Czarni”
Pieszcz zajęły II miejsce w Półfinałach
Mistrzostw Województwa w Piłce
Nożnej j i awansowały do finałowej
czwórki najlepszych zespołów
województwa zachodniopomorskiego.
Turniej kwalifikacyjny odbył się
w Szkole Podstawowej w Bobolicach
z udziałem czterech najlepszych
drużyn z Regionu A i B. Zgodnie
z regulaminem rozgrywek Igrzysk
Młodzieży Szkolnej mecze
rozgrywane były systemem
pucharowym a to oznaczało, że awans
do finału wojewódzkiego przypadnie
tylko zwycięzcom meczy z pierwszej
kolejki rozgrywek, w której spotkały
się: SP Bobolice – SP Nr 1 Świnoujście
i SP Pieszcz – SP Kończewo.
Pierwszy z dwóch meczy zakończył
się wygraną zespołu z Bobolic 2 : 1.
W drugim spotkaniu dziewczęta
z Pieszcza zdecydowanie pokonały
zespół z Kończewa wynikiem 6 : 0.
W meczu o III miejsce spotkały
się drużyny z Kończewa i Świnoujścia.
Spotkanie zakończyło się wygraną
dziewcząt ze Świnoujścia ( 1 : 1, rzuty
karne 0 : 2)
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Wyróżnienie
dla Faustyny Szymańskiej

Dnia 11 maja 2019r. zespół
wokalny „Metamorfoza” oraz Faustyna
Szymańska – solistka, wzięli udział
w Powiatowym Przeglądzie Piosenki
Dziecięcej oraz Powiatowym
Przeglądzie Solistów i Muzycznych
Zespołów Estradowych
w Sławieńskim Domu Kultury. Jury

doceniło interpretację utworów
w wykonaniu Faustyny Szymańskiej
przyznając jej wyróżnienie.
Gratuluję sukcesu oraz życzę
powodzenia wszystkim uczestnikom
przeglądu w konkursach wokalnych
w przyszłości.
Barbara Ansel

Młodzież z Korlina
na Pikniku AGRO
w Sławnie
Dnia 24 maja uczniowie klasy VIII
oraz III gimnazjum uczestniczyli
w Pikniku AGRO zorganizowanym
w Zespole Szkół Agrotechnicznych
w Sławnie, którego celem było
zapoznanie uczniów z ofertą szkoły na
nowy rok szkolny.
Podczas pobytu w szkole
młodzieży zaprezentowano dokonania
członków Koła Nowych Technologii,
które swoimi nowatorskimi
rozwiązaniami oczarowały zebranych.
Ważnym elementem były pokazowe
ćwiczenia praktyczne uczniów
Szkolnej Drużyny Przedmedycznej
w ramach udzielania pierwszej pomocy
w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz kwalifikowanej
pierwszej pomocy.
Najbardziej spektakularną formą
okazały się jednak warsztaty łączące
gastronomię z nauką. Kuchnia
molekularna to kuchnia
wykorzystująca wiedzę naukową
z zakresu chemii i fizyki do
przygotowywania potraw. Na oczach
widzów Pani Ola przygotowała pyszne
smakołyki z wykorzystaniem suchego
lodu oraz ciekłego azotu. Uczniowie

mogli skosztować napoju
schłodzonego suchym lodem, bitej
śmietany zanurzonej w ciekłym azocie
oraz lodów przygotowanych w minutę
za sprawą ciekłego azotu, zmrożenia
składników w temperaturze -195,8 st.
Celsjusza.
Na zakończenie Pikniku
uczniowie zaproszeni zostali na ciepły
posiłek oraz integrowanie się
z tamtejszą młodzieżą.
Podczas wyjazdu uczniowie
poszerzyli wiedzę chemiczną
i fizyczną o kwasach i zasadach,
właściwościach ciekłego azotu,
suchego lodu, dwutlenku węgla.
Uczestnictwo w doświadczeniach
i eksperymentach ugruntowało
wiadomości z nauk ścisłych.
Z pewnością instruktaż udzielania
pierwszej pomocy utrwalił pozyskaną
wiedzę na zajęciach z przedmiotu:
edukacja dla bezpieczeństwa.
Pragniemy podziękować Pani
M o n i c e Ta r a s k a z a p o m o c
w zorganizowaniu wyjazdu.
Barbara Ansel, Edyta
Stachowska
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XX Bieg Śladami Bogusława X
Już po raz 20 w pierwszym dniu
maja Łącko stało się miejscem
rywalizacji biegaczy z całego regionu.
W biegu na dystansie 10 km
wystartowało 138 zawodników w tym
36 kobiet, natomiast w biegu sołeckim
udział wzięło 76 reprezentantów
swoich miejscowości, a w tym 23
kobiety. Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe, unikatowe medale,
a zawodnicy którzy pokonali dystans 10
km sportowe koszulki. Poniżej
przedstawiamy wyniki:
Kat. OPEN kobiet:
1. PAPROCKA Ewelina - Obliwice
- 37:10
2. WIRKUS Antonina - MKL
Szczecinek - 38:30
3. KUKLIŃSKA-NURKOWSKA
Lucyna - USB USTKA - 43:10

4. CHORĄŻY Karolina - LEOTEM - 43:57
5. NIECKARZ Monika - SPOKO
Sławno - 44:50
6. KURKUL Alicja - KB BRYZA
POSTOMINO - 45:22
Kat. OPEN mężczyzn:
1. WIRKUS Łukasz - MLKB im.
Braci Petk Lębork - 33:37
2. POBŁOCKI Piotr - MUKS
Ekonomik Maratończyk Lębork - 34:17
3. RUDNIK Krzysztof - Krępa
Słupska - 34:20
4. POŁEĆ Adrian - Ruda Śląska 34:25
5. KĘPKA Adrian - Wiekowo 34:34
6. PERLIK Tomasz - MMTS
HAMER MIASTKO - 34:48
Pierwsze trójki kobiet i mężczyzn
otrzymały nagrody finansowe,
natomiast miejsca od czwartego do
szóstego nagrody rzeczowe. Po biegu
przyszedł czas na biwakowanie
w wiosennym klimacie, tuż przy
jeziorze Wicko. Każdy mógł posilić się
gorącą grochówką przygotowaną przez
OSP Wilkowice, a także upiec sobie
kiełbaskę na ognisku słuchając
koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Postomina. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do udziału w kolejnym
Naszym biegu, a będzie nim XXIX Bieg
Po Plaży w Jarosławcu - 7 lipca 2019 r.
(link do zapisów https://online.datasport.pl/zapisy/portal
/zawody.php?zawody=4663).

Batalia w Nosalinie
W sobotę 18 maja br. na
placu sportowo-rekreacyjnym
w Nosalinie odbyła się impreza
pn. „Batalia o Pieczone Prosię
i Beczkę Piwa”. Była to
rywalizacja pomiędzy
miejscowościami NosalinPałowo-Pałówko. Każde
sołectwo wystawiało swoich
reprezentantów zarówno kobiety
jak i mężczyzn w konkurencjach:
wyścig rowerowy, przeciąganie
liny, układanie wieży, „Baba na
ciągniku”, „Chłop na obcasach”,
hydronetka, zmiana koła.

Zmagania wywołały dużo
śmiechu wśród kibicujących jak
i startujących. Cała impreza
przebiegała w rodzinnej
i przyjacielskiej atmosferze
z czego się bardzo cieszymy.
Ostatecznie zwycięzcami
okazały się „ex aequo”
wszystkie trzy sołectwa. Po
ogłoszeniu werdyktu
rozdzielono „pieczone prosię”
oraz przekazano beczkę piwa,
a ze sceny popłynęła muzyka
zachęcająca wszystkich do
wspólnej zabawy.

„Impreza zorganizowana dzięki
dofinansowaniu i współpracy z Gminą

Postomino”
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X Postomiński Test Coopera „Sprawdź Siebie Samego"
i VIII Mistrzostwa Gminy w Biegu Tyłem
W sobotę 25 maja 2019 r. na
stadionie sportowym im. Zbigniewa
Galka w Postominie odbył się
X Postomiński test Coopera pn.
„Sprawdź siebie samego". Założeniem
testu jest próba wytrzymałościowa
polegająca na przebiegnięciu jak
najdłuższego dystansu w ciągu 12
minut. Na jego podstawie określa się
kondycję fizyczną uczestnika testu
w zależności od wieku i płci.
"Impreza zorganizowana dzięki
dofinansowaniu i współpracy z Gminą
Postomino”
Serie z udziałem młodzieży szkół
podstawowych, w których liczny udział
wzięli uczestnicy Świetlicowych
Rozgrywek Sportowych rozegrane były
od godz. 12:00. Wystartowały trzy

grupy, kategorie - rocznik 2006 i młodsi
oraz 2003 – 2005. Następnie na starcie
pojawiły się kolejno cztery grupy
OPEN, z których wyłoniono
najlepszych samorządowców
i weteranów 50+ w kategoriach kobiet
i mężczyzn. Łącznie w teście udział
wzięło 74 uczestników, których
zsumowane wyniki dają dystans
173.263 km.
Po raz pierwszy w Teście
Coopera rywalizowały sołectwa.
O puchar Wójta Gminy Postomino
walczyło 8 miejscowości. Drużyny
z Masłowic, Postomina, Dzierżęcina,
Pałowa, Pałówka, Rusinowa,
Wszędzienia i Pieńkowa. Wynik
ustalano na podstawie sumy trzech
najlepszych czasów przedstawicieli

Eliminacje Piłki
Nożnej Sołectw

„Ręczna na Orliku" w Jarosławcu
finałowe.
GRUPY FINAŁOWE:
GRUPA A
(A1) ŁĄCKO
(B2) POSTOMINO
(C1) PIESZCZ
(D2) KORLINO

ź
ź
ź
ź

W niedzielę 19 maja br. na
boiskach Orlik w Jarosławcu
i Postominie odbyły się eliminacje
Turnieju Piłki Nożnej w ramach
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino 2019. Do rozgrywek
zgłosiło się 16 drużyn, jednak nie
dojechały reprezentacje Staniewic
i Królewa. Do finałów awansowały
pierwsze dwie drużyny z każdej grupy.
Poniżej przedstawiamy wyniki
poszczególnych meczy oraz grupy

z danych sołectw. Dla najlepszych
samorządowców puchary ufundował
Przewodniczący Rady Gminy – Daniel
Pakos, natomiast dla weteranów
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie – Marek Leśniewski.
W tych samych kategoriach nagrody
ufundował Park Wodny „Jan"
w Darłówku w postaci wejściówek.
Natomiast nagrody dla rozbieganej
młodzieży ufundowała Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie.
Odbyły się również VIII Otwarte
Mistrzostwa Gminy Postomino w Biegu
Tyłem. W zawodach udział wzięło 28
zawodników. Rozegrano 6 biegów na
dystansach 200 m (samorządowcy),
400 m i 1 mila morska (1852 m).

GRUPA B
(A2) NOSALIN
(B1) KARSINO
(C2) NAĆMIERZ
ź (D1) JAROSŁAWIEC
ź
ź
ź

Turniej Finały odbędzie się 16
czerwca br. (niedziela) na boisku
ORLIK w Pieszczu. Pierwsze mecze
o godzinie 9:00 !!!
"Impreza zorganizowana dzięki
dofinansowaniu i współpracy z Gminą
Postomino”

W środę 22 maja br. na boisku
Orlik w Jarosławcu odbył się Turniej pn.
„Ręczna na Orliku". Udział w nim
wzięło 8 drużyn ze Szkół
Podstawowych z terenu Gminy
Postomino. Organizatorem był
animator Artur Wierzbowski wraz
z Centrum Kultury i Sportu
w Postominie. Poniżej przedstawiamy
zwycięzców oraz poszczególne wyniki
turnieju.
Grupa A (dziewczęta)
1. SP Jarosławiec - 3 pkt
2. SP Postomino - 0 pkt
Wyniki poszczególnych meczy:
SP Jarosławiec - SP Postomino 1:0
Grupa B
1. SP Postomino - 4 pkt
2. SP Jarosławiec I - 3 pkt
3. SP Staniewice - 1 pkt
Wyniki poszczególnych meczy:
SP Postomino - SP Jarosławiec I 2:0
SP Postomino - SP Staniewice 0:0
SP Jarosławiec I - SP Staniewice 2:0

Grupa C
1. SP Jarosławiec II
2. ZSS Korlino
3. SP Pieszcz
Wyniki poszczególnych meczy:
SP Jarosławiec II - SP Pieszcz 3:0
ZSS Korlino - SP Pieszcz 1:0
SP Jarosławiec II - ZSS Korlino 1:0

Mecz o miejsce V
SP Staniewice - SP Pieszcz 2:0
Mecz o miejsce III
ZSS Korlino - SP Jarosławiec I 2:0
FINAŁ
SP POSTOMINO - SP JAROSŁAWIEC
II 0:0 (1:2 rzuty karne)
Serdecznie gratulujemy!

II Świetlicowe Rozgrywki Lekkoatletyczne
W sobotnie południe 25 maja
2019 roku na stadionie sportowym
w Postominie po raz drugi odbyły się
„Świetlicowe Rozgrywki
Lekkoatletyczne". Młodzież ze świetlic
w tym dniu uczestniczyła również
w seriach młodzieżowych Testu

Coopera, gdzie osiągnęli i osiągnęli
bardzo dobre rezultaty.
W ramach „Świetlicowych
Rozgrywek Lekkoatletycznych"
rozegrano konkurencje takie jak: rzut
piłeczka palantową, tu najlepsza była
drużyna z Wilkowic, II miejsce Pałowo,

III miejsce Wszędzień. Drużynowe
przeciąganie liny – zwyciężyła drużyna
z Wszędzienia , II miejsce – Dzierżęcin,
III miejsce – Rusinowo. Na orlikowym
torze przeszkód najlepsza
i najsprytniejsza okazała się drużyna
z Pałowa, II miejsce – Wilkowice,
III miejsce – Dzierżęcin. Ostatnią
punktowaną konkurencją był "zbijak".
W tej konkurencji zwyciężyła ekipa
z Rusinowa, II miejsce – Wszędzień,
III miejsce – Pałowo. Po
podsumowaniu wszystkich konkurencji
Puchar Dyrektora Centrum Kultury
w Postominie zdobyła Drużyna
z Wszędzienia, która obroniła tym
samym wynik z ubiegłorocznych
rozgrywek.
Wyniki II Świetlicowych
Rozgrywek Lekkoatletycznych 2019:
I – Wszędzień;

II – Pałowo;
III – Rusinowo;
IV – Wilkowice;
V – Dzierżęcin;
VI – Pracownia Sztuk Pięknych
„GAMMA";
VII – Nacmierz;
Nagrody puchary i dyplomy
wręczył Przewodniczący Rady Gminy

Postomino Daniel Pakos oraz Radna
Rady Gminy Postomino Danuta
Rąpalska. Dziękujemy wszystkim za
udział i zapraszamy do
przyszłorocznych rozgrywek na
stadionie.
Maria Lech-Szajner
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Postomińska, obywatelska
młodzieżowo-senioralna, debata

Tradycyjnie w „Razem lepiej”
podsumowanie obywatelskiego
projektu następuje podczas debaty.
Postomińskie stowarzyszenie
zakończyło formalnie realizację
działań pn. „Młodzieżowy i senioralny
łyk samorządności”, którego celem
było pobudzenie lub zwiększenie
aktywności społecznej wśród tych

grup. Formalnie, ponieważ aktywność
trwa dalej, mimo zakończenia
projektu.
W ramach tego projektu
powołana została Gminna Rada
Seniorów, natomiast młodzież
spotkała się dwukrotnie z wójtem
Gminy, zwiedziła urząd gminy,
wykonała analizę problemów w swoich
wioskach i przeprowadziła ankietę
wśród osób starszych pn. „Badanie
potrzeb starszych mieszkańców
gminy Postomino”. To wszystko
zostało ocenione i docenione.
Stowarzyszenie składa
podziękowania wszystkim
zaangażowanym za wkład pracy
wykonanej podczas projektu,
a szczególne słowa skierowane
zostały do: Wójta Gminy Postomino
Janusza Bojkowskiego,
przewodniczącego Rady Gminy
Daniela Pakosa, dyrektora Szkoły
Podstawowej Danuty Strzelczyk,

nauczycieli: Renaty Hazy i Edyty
Dubert. Ze strony stowarzyszenia
bardzo zaangażowani byli: Teresa
i Józef Rysztakowie, Ewa Bylczyńska
– Safader, Czesława Przybyszewska,
Bronisława i Jerzy Siwiukowie,
Elżbieta Stefańska, Ludwika i Henryk
Manuszewscy, Ryszard Michalak. Ze
strony uczniów podziękowanie

i nagrody otrzymali: Kaja Kalemba,
Wiktoria Orłowska, Wiktoria Skóra,
Aleksandra Czapla, Filip Sobczak,
Mateusz Sobczak i Kacper Dziewięcki.
Niezwykle miłym akcentem ze strony
wójta było przekazanie pożytecznych
gadżetów promujących gminę,
a wręczonych właśnie podczas tej
uroczystości.
Debata to niezwykle ciekawa
metoda pracy nauczycielskiej,
ponieważ kształtuje w uczniach
wielorakie umiejętności. Pozwala im
dostrzec siłę i możliwości, jakie daje
dialog i dyskusja, a co za tym idzie
wykształca w nich postawy
obywatelskie. Uczniowie zaczynają
dostrzegać, że demokracja jest
ustawicznym dialogiem społecznym
i rozumieć, jak ważnym jest
umiejętność wypowiadania własnego
zdania, formułowania argumentów,
a zarazem słuchania głosu innych.
Te m a t e m t e j d e b a t y b y ł a

„Aktywność społeczna w naszej
gminie”. Przeprowadzona została
m e t o d ą z a / p r z e c i w. M ł o d z i e ż
przerzucała się argumentami
dotyczącymi nie tylko realizowanego
projektu, ale także w sensie ogólnym: jest wielka potrzeba dyskusji, - nie
należy zadrażniać konfliktów, ale
próbować je rozwiązać, - trzeba dążyć
do współpracy pokoleniowej, robić to
małymi kroczkami, nie wszyscy muszą
być aktywni, dzielić się
doświadczeniami. W podsumowaniu
dyskusji podczas debaty został
sprecyzowany piękny wniosek, że
w zgodzie i współpracy mogą się
zadziać tylko dobre rzeczy. Nikt tu nie
straci, a zyskać można bardzo wiele.
Wójt Janusz Bojkowski bardzo
pozytywnie odniósł się do projektu.
Mimo pewnych potknięć i braku
zaangażowania, stworzony został
dobry klimat do pokoleniowej
współpracy i to powinno pozytywnie
zaowocować w przyszłości. Zachęcał
młodych do zainteresowania się
problemami swoich wiosek, do
aktywnego uczestnictwa
w działaniach na rzecz lokalnej
społeczności. To, co czeka nas do
wspólnego wykonania, to stworzenie
parku (lub terenu zalesionego) za
placem podożynkowym w Postominie.
Planowane są kolejne spotkania
seniorów z młodzieżą, ale to już pod
koniec roku, ponieważ teraz czas
wytężonej nauki u młodych, a seniorzy
również zapracowani w ogródkach. Są
takie chwile, gdzie każdy musi
wykonać to, co do niego należy. Pod
koniec spotkania wszyscy zebrani
mieli możliwość oddania swego głosu
opowiadając się za aktywnością
społeczną, wyrażając swój sprzeciw
lub wstrzymać się od głosu. Wyniki
głosowania: za aktywnością – 40
osób, przeciw – 4, wstrzymało się 13.
Na zakończenie prezes Teresa
Rysztak gorąco podziękowała
wszystkim za udział w debacie
i projekcie.

Spotkanie przedwielkanocne
W czwartek 18.04.2019 roku
przygotowaliśmy w Postominie
w siedzibie „Naszej Przyszłości”
spotkanie przedświąteczne. Przybyły
23 osoby: uczestnicy zajęć,
opiekunowie oraz zaproszeni goście:
Ksiądz Proboszcz, przedstawiciele
z Urzędu Gminy, GOPS, CKiS i inni.
Podzieliliśmy się święconym przez
Panią Irenę jajkiem i złożyliśmy sobie
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życzenia.
Po skosztowaniu
przygotowanych potraw
rozmawialiśmy o codziennych
sprawach i planach na przyszłość.
Śpiewaliśmy pieśni wielkopostne.
Gościom zaprezentowaliśmy prace
uczestników zajęć oraz najnowsze
wi e l k a n o c n e r ę k o d z i e ł o Pa n a
Bogumiła Olszaka.

Podopieczni bardzo ucieszyli się
z symbolicznego „zajączka”
z niecierpliwością czekamy na
następne wspólne spotkanie.
„Nasza Przyszłość”

Czarni Pieszcz
po raz kolejny zwycięsko

W sobotę 11 maja br. w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr
3 w Sławnie odbył się IX Turnieju Piłki
Siatkowej im. Bartka Ziębakowskiego.
Naszą gminę reprezentowali
zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego CZARNI Pieszcz.
Podobnie jak w całym tegorocznym
sezonie Nasi zawodnicy odnosząc
pewne wygrane po raz pierwszy
triumfowali w cały turnieju. Serdecznie
im gratulujemy.
Klasyfikacja końcowa turnieju:

I miejsce - UKS ,,Czarni" Pieszcz
II miejsce - Przyjaciele ZSA
Sławno
III miejsce – Tornado Koszalin
IV miejsce – Laguna Ustka
V miejsce – Olszewski i Synowie
Sławno
Zawody zostały rozegrane 11
maja 2019 roku w hali sportowej SP Nr
3 w Sławnie.
"Klub działa dzięki
dofinansowaniu i współpracy z Gminą
Postomino”

Na rowerach

W dniu 12 maja br. odbył się drugi
w tym roku rajd rowerowy w ramach
Rowerowej Akademii Miejsce
Atrakcyjnych „RAMA". W rajdzie wzięło
udział 20 osób. Jadąc po trasie
Pieńkowo – Pieńkówko mieszkańcy
naszej gminy poznali miejsce na mapie
Pieńkówko przystań kajakową i „Stawy
Dury”. Dziękujemy Państwu Dura
z Pieńkówka za możliwość zwiedzenia
gospodarstwa –życzymy powodzenia
i dużo turystów. Na starcie w Pieńkowie
przywitała nas Pani Sołtys Danuta
Rąpalska – która razem z wszystkimi

uczestniczyła w rajdzie. W ramach
rajdu rozegraliśmy konkurs rzut lotką:
najlepsi ze starszej załogi okazali się:
Marta Bartnik, następnie Paweł
Zdrzeniecki a III miejsce wystrzelała
Zofia Podemska. W śród dzieci
najlepsza była Patrycja Brzezińska tuż
za nią Dawid Zajkowski a trzecie
miejsce Grzegorz Brzeziński. Wspólne
zdjęcia na tle rzeki Wieprzy to na
pamiątkę i wspomnienia jak piękne są
nasze okolice. Dziękujemy
rowerzystom za udział, fajną zabawę –
dzieciom za wytrwałość.
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Podziękowania
Bardzo Dziękuje Paniom: Lucynce
Ludwickiej, Ani Bryl, i Eli Durlach
za pomoc przy sadzeniu kwiatów
w sołectwie Pieńkowo,
jak również Bardzo Dziękuję
Przemkowi Przybylskiemu za
wykoszenie skwerku
Soltys - Danuta Rapalska

Wygrana w Dobiesławiu

strona

Kącik
poetycki

energia przyrody
szum wiatru
w kominie echo w zielonej
przestrzeni maja

róża
niepokój ciszy
człowiek myśli
dawniej było inaczej
teraz jasność szarzeje
na całym obliczu świata
źle że spokój jest niepokojem
człowiek myśli
jest dobrze
czereśnia i wiatr spokojny
lecz plamy zła
budzą sprzeciw
człowiek zna
niemoc tworzenia
idealnego świata
Jadwiga Michalak

róża w wazonie
miękkimi płatkami
napełnia ciepłem pokój
zielonym spokojem cieszy oczy
więdnie
w kryształowym wazonie
Jadwiga Michalak

poezja
jesteś zapachem mimozy
lecz słowa twe
budują stalowe mosty uczuć
po których łatwiej
dojść do serca Sztuki

energia wiatru wysoka prawie ksawery
rozlicza stare szopy i płoty
nie odpuści niczemu
wytarmosi przewierci wysmaga
poszybuje w tańcu szalonym
zrywając szmaragdowe kiście
winogron między opłotkami
ponagina melodię wiosny i lata
i wplecie pomiędzy
w hulaszczym pędzie wzburzy fale
rozjuszy Neptuna
sine skotłowane wody żywiołem
piętrzą się na brzegu
wypluwając wnętrzności
Jadwiga Michalak

Jadwiga Michalak

Pieńkowianie w Chojnicach
Dnia 27 kwietnia 2019 roku Zespół Pieszczanki wystąpił na VI Skarbnicy Kultury
Wiejskiej w Diebisławiu, wyśpiewaliśmy tam główną nagrodę Wójta Gminy Darłowo.

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.:
ź 24-26 czerwiec 2019 r.
ź 23-25 lipiec 2019 r.
ź 20-22 sierpień 2019 r.

ź
ź
ź
ź

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 c z e r w c 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

Kapela „Pieńkowianie” miała
zaszczyt gościć już piąty raz na
przeglądzie Kapel w Chojnicach.
Zdobyła tam pierwsze wyróżnienie

za piosenkę „Pieńkowskie Panienki”
jest to utwór z 35 letnim stażem,
będzie on grany i śpiewany na
każdym pokazie Kapeli, ponieważ

w tym roku obchodzimy 35 lecie
istnienia.
J.B.
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Majówkowo...

PAL

Maj, jak co roku, przywitał nas
świątecznie – Święto Pracy, Dzień
Flagi, Rocznica Uchwalenia
Konstytucji. Uczestnicy Placówki
Wsparcia Dziennego w Postominie
poznali historię każdego święta - było
Program Aktywności Lokalnej
w Pałowie. Uczestnicy aktywnie biorą
udział w naszych zajęciach. Kasia
i Gosia z ZDZ w Słupsku prowadzą
u nas zajęcia ruchowe tym razem
skorzystaliśmy z placu rekreacyjnego
dla dzieci ,młodzieży i dorosłych ,który
powstaje w Pałowie. Ćwiczyliśmy na
różnych urządzeniach poprawiając
przy tym swoją kondycję. Nie zabrakło
zajęć kulinarnych na których zrobiliśmy

gofry . Na zajęciach z rękodzieła w tym
miesiącu uczyliśmy się haftować
wstążeczkami kolorowe, kwiaty
wszystkim uczestnikom bardzo się
spodobała ta metoda i z pewnością
będą z niej korzystać na co dzień.
Zapraszam wszystkie chętne
osoby bezrobotne znajdujące się w I
i w II profilu oraz emerytów z terenu
gminy Postomino do udziału w naszym
projekcie.

historycznie i z tradycją. Ponadto
odbyły się zajęcia kulinarne i wszyscy
mogli posmakować selerowej sałatki
oraz ciasta o wdzięcznej nazwie
cielaczek – jakoś tak swojsko się
wówczas zrobiło – smacznie
i zabawnie. Odbyły się też zajęcia
z arteterapii, w czasie których dzieci
lepiły masy plastyczne (zimna
porcelana, „glutek” i sztuczny śnieg).
Takie zajęcia sensoryczne wspaniale
rozwijają tzw. małą motorykę
i doskonale relaksują. Tak więc maj
przywitaliśmy radośnie, świątecznie
i bardzo aktywnie - dla każdego
znalazło się coś zgodnego
z zainteresowaniami i na miarę swoich
możliwości.

Świetlicowe czary-mary

Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami

Wystarczy trochę filcu, igiełka,
pomysł i chęć tworzenia a wtedy
powstają takie cudeńka. Dzieci z PWD
w Królewie na ostatnich kwietniowych
zajęciach wyczarowały takie oto lalki.
Proszę zwrócić uwagę na lalkę Amelkę
z kasztanowymi włosami- jej twórczyni
włożyła w pracę duuużo serca.

Ponadto powstają wspaniałe
budowle z klocków, a w pogodne dni
bawimy się na świeżym powietrzu pomysłów na zabawę nie brakuje. Na
pochmurne dni dzieci wraz
z wychowawczyniami stworzyli grę
planszową, akcja rozgrywa się w
Królewie. Jesteśmy dumni z Naszych
podopiecznych.

W Placówce Wsparcia
Dziennego Punkt Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Królewie dbamy
o kształtowanie i rozwijanie
patriotycznych postaw uczestników.
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

Rozmawiamy o historii Polski,
tradycjach i zwyczajach. Każde
dziecko i każdy rodzic powinien być
dumny i doceniać fakt, że jest
Polakiem i żyje w wolnej Polsce.

Wszyscy pracujmy, żeby nasza
Ojczyzna rozwijała się i była coraz
piękniejsza.

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

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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www.biegpoplazy.pl
Dodatkowo, na sportowo, powitamy lato z dziećmi i młodzieżą (bieg 0,5 - 2 km),
przytulimy największą mewę z najmłodszymi maluchami (bieg 200 m),
samorządowcy zdobędą Bursztyn Jarosławca (2 km).

7 VII 2019

29.
BIEG
PO
PLAŻY
do pokonania dystans 15 kilometrów: 33% po piasku, 67% po asfalcie
Tu wypoczywam!

Gmina

Postomino
ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Postominie - www.postomino.pl
Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97, tel./fax: (59) 810-93-73
e-mail: ckis@postomino.pl, www.ckis.postomino.pl
PARTNERZY GŁÓWNI

LAMINOPOL
SPONSORZY

Ośrodek
Wczasowo-Kolonijny
BARKA

Jarosławiec

Centralny
Poligon
Sił Powietrznych
w Ustce

Zakład uboju
i przetwórstwa mięsnego
Maria i Grzegorz Sendeccy

Zakład
Budowlany
Kowalski

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Ustce

SKLEP SPORTOWY

Cukiernia
“TAJA”

Pensjonat
Muszelka

Jarosławiec

"PUMA"
KRYSTYNA GRABOWSKA
SŁAWNO

Armator
Pokoje
Pensjonat
jednostki Gliszczyńska
Jarosławianka
JAR 32

Ośrodek
Wczasowy
SOLAR

Czarni
Pieszcz

Jarosławiec

www.zakatek.com

PATRONAT MEDIALNY

jaroslawiec24.pl
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Harmonogram wywozu odpadów
Czerwiec 2019
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

Lipiec 2019

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

odpady
zmieszane
pojemniki

MIEJSCOWOŚCI

10

24

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

i DZIEŃ TYGODNIA

WTOREK

WTOREK

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

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

11

25

12

26

13

27

14

28

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

odpady
zmieszane
pojemniki

15

22

16

23

17

24

18

25

19

26

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 3 i 17 lipiec.

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

Harmonogram śmieci
dla wynajmu pokoi, domków itp.
Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub z innych
nieruchomości wykorzystywane jedynie
przez część roku na cele rekreacyjnowypoczynkowe oraz odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których świadczone

Wojewódzki Przegląd
Twórczości Prac
Artystów Nieprofesjonalnych

są usługi hotelarskie w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych
wpisanych do rejestru obiektów
turystycznych, prowadzonego przez
w ó j t a g m i n y, o l i c z b i e m i e j s c
noclegowych nie większej niż 50.

- odpady zmieszane

- papier i tektura

- metale i tworzywa sztuczne

- odpady wielkogabarytowe

- szkło

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Termin wystawy prac - Etap Gminny
podczas folkowej biesiady w Jarosławcu
21 lipca 2019 r. (godz. popołudniowe)

Przegląd jest otwartym
konkursem dla mieszkańców gminy
Postomino. Warunkiem
uczestnictwa w przeglądzie jest
zgłoszenie przez jednego autora
maksymalnie 3 prac do konkursu
w technikach: malarstwo, rysunek,
grafika, rzeźba, rękodzieło,
wykonanych
w
dowolnej
technice, nie prezentowanych na
dotychczasowych edycjach
przeglądu.
Prace należy zgłosić do 16
lipca 2019 r. do Centrum Kultury
i Sportu w Postominie telefonicznie
(598109373) lub osobiście.
Organizatorzy przeglądów
gminnych przekazują prace do
etapów powiatowych.

Dzień Dziecka w Pałówku
W sobotę 1 czerwca na boisku
sportowym w Pałówku odbył się
Festyn z okazji Dnia Dziecka. Dla
najmłodszych przygotowano liczne
zabawy i atrakcje t.j.: dmuchańce,
pokaz strażacki, konkurencje
prowadzone przez 4 animatorki.
Słoneczna pogoda sprzyjała wspólnej
zabawie. Organizatorem festynu były
sołectwa: Pałówko, Nosalin i Pałowo.
Impreza ta otrzymała wsparcie
finansowe w ramach programu pn.
„Budżet Obywatelski” prowadzonym
przez Gminę Postomino.
Współorganizatorem imprezy
był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie, który
w ramach programu: „ZRÓBMY TO
RAZEM – aktywizacja społecznozawodowa osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z terenu gminy
Postomino” - współfinansowany ze
środków RPO WZ 2014-2020”

przygotował wspaniały poczęstunek:
grochówkę, pyszne ciasta, kiełbasę
z grilla, chleb ze smalczykiem, bigos
i w i e l e i n n y c h p r z y s m a k ó w.
Serdecznie dziękujemy sponsorowi
grochówki- Panu Igorowi
Kwiatkowskiemu oraz Państwu
Mirosławie i Mirosławowi
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Grzegorczykom za przygotowanie
bigosu.
Dzięki bardzo dobrej współpracy
impreza okazała się strzałem
w dziesiątkę czego najlepszym
dowodem jest opinia tych
najmłodszych, którzy bawili się
wspaniale.

Napisz artykuł:
Wszelkie materiały, artykuły prosimy
nadsyłać w formie elektronicznej na adres
e-mail: szept@postomino.pl

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do zmiany
tytułów oraz przeredagowań nadesłanych
materiałów.
Egzemplarz bezpłatny,
nakład 2000 egz.

