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„Super Samorząd 2019”

W dniu 7 czerwca 2019 r.
w Zamku Królewskim w Warszawie
podczas uroczystej gali zostały
wręczone nagrody „Super Samorząd”,
przyznawane uczestnikom akcji „Masz
Głos”, którym udało się wprowadzić
zmiany w swojej społeczności dzięki
współpracy z władzami
samorządowymi, a władze
samorządowe wykazały się
otwartością na dialog i pomagały
w realizacji działań oddolnych. Właśnie
takie współdziałanie Postomińskiego

Stowarzyszenia „Razem lepiej” oraz
Gminy Postomino znalazło uznanie
kapituły konkursu.
Ty m s a m y m p o d c z a s G a l i
w Zamku Królewskim Pani Teresa
Rysztak- prezes Stowarzyszenia
„Razem Lepiej” oraz reprezentujące
samorząd Gminy Postomino Panie
Aleksandra Kurek - zastępca Wójta
oraz Danuta Rąpalska - zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy
odebrały nagrodę „Super Samorząd”
za utworzenie we współpracy

z wieloma środowiskami - w tym także
młodzieżą - Gminnej Rady Seniorów
oraz za wspólne działania na rzecz
edukacji obywatelskiej w gminie.
W ramach projektu Stowarzyszenie
przeprowadziło liczne spotkania m.in.
z seniorami, z młodzieżą, lekcje
o samorządzie, zdiagnozowało
potrzeby seniorów i wiele innych.
Wśród 334 uczestników akcji, z 207
gmin, z grona 15 wyróżnionych
organizacji i współpracujących
z organizacjami samorządów, zostało

wyłonionych 7 laureatów nagrody
Super Samorząd, w tym jako jedyni
z województwa zachodniopomorskiego
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem
lepiej” wraz z Gminą Postomino.
Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy
się wśród najaktywniej
współpracujących lokalnych
społeczności tworzących samorząd
rozumiany jako wspólnota
mieszkańców, instytucji i władz.
28 czerwca 2019 r. podczas sesji
Rady Gminy Postomino Wójt Gminy

Postomino – Janusz Bojkowski na ręce
Pani Ewy Bylczyńskiej – Safader
Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia
złożył bukiet kwiatów oraz
podziękowanie dla wszystkich
członków stowarzyszenia za udział
w akcji „Masz Głos” oraz
przeprowadzenie działań na rzecz
edukacji obywatelskiej w Gminie
Postomino, które przyczyniły się do
uzyskania tytułu „Super Samorząd
2019".

Koniec roku szkolnego - wakacje start

Szkoła Staniewice

Szkoła Korlino

Szkoła Postomino

19 czerwca 2019 roku
we wszystkich szkołach
naszej gminy po raz ostatni
zabrzmiały dzwonki w roku
szkolnym 2018/2019.
Życzymy wszystkim
szczęśliwego wakacyjnego
wypoczynku. Do zobaczenia
we wrześniu.
Szkoła Jarosławiec

Szkoła Pieszcz
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
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”)
Na X Sesji VIII kadencji Rady
Gminy Postomino w dniu 28 czerwca
2019 r. radni podjęli następujące
uchwały:
>> w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Postomino wotum zaufania.
Uchwała była poprzedzona
przedstawieniem Radzie Gminy
raportu o stanie gminy, który
obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności
realizacje polityk, programów i
strategii, uchwał rady gminy i
budżetu obywatelskiego - Rada

Gminy jednomyślnie udzieliła
Wójtowi Januszowi Bojkowskiemu
wotum zaufania,
>> w s p r a w i e r o z p a t r z e n i a
i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Postomino za
2018 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za 2018 rok – Rada
Gminy jednomyślnie rozpatrzyła
i zatwierdziła wykonanie budżetu
za 2018 rok,

§

>> w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Postomino z tytułu
wykonania budżetu za rok 2018 -

Absolutorium dla Wójta
Podczas X Sesji VIII kadencji
Rady Gminy Postomino, która odbyła
się 28 czerwca 2019 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Postomino, Wójt - Janusz Bojkowski
otrzymał absolutorium. Po zapoznaniu
się z przedłożonym przez Wójta
Gminy sprawozdaniem z realizacji
budżetu oraz raportem o stanie gminy,
który obejmuje podsumowanie
działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego,
a także opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej i opinią Komisji
Rewizyjnej, radni jednogłośnie udzielili
Wójtowi Gminy Postomino wotum
zaufania za wykonanie budżetu za rok
2018.
Przewodniczący Rady Gminy
D a n i e l P a k o s o r a z
Wiceprzewodnicząca – Danuta
Rapalska wręczyli Wójtowi Januszowi Bojkowskiemu bukiet róż
oraz pogratulowali jednogłośnego

absolutorium. Wójt podziękował
i podkreślił, że jest ono efektem
zgodnej i bardzo dobrej współpracy
z Radą Gminy. Podziękował ponadto
sołtysom za gotowość do włączania
się w realizację zadań, kierownikom

i pracownikom jednostek
organizacyjnych gminy oraz
kierownictwu i pracownikom urzędu,
przy pomocy których realizowanych
jest wiele zadań. Wójt wyraził nadzieję
na dalszą owocną współpracę.

Rada Gminy jednomyślnie
udzieliła Wójtowi Januszowi
Bojkowskiemu absolutorium,
>> w
sprawie
przyjęcia
„Sprawozdania z realizacji w roku
2018 Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla
Gminy Postomino na lata 20142021” – sprawozdanie przyjęto
jednogłośnie,
>> w sprawie rozpatrzenia wniosku
o wprowadzenie zmian w projekcie
uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania

przestrzennego m. Złakowo –
wniosek nie został uwzględniony,
>> w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2019 rok - po
dokonanych zmianach budżet
wynosi: dochody 61 161 510 zł,
wydatki 67 304 608 zł, przychody
15 358 642 zł, rozchody 9 215 544,
>> w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
WPF do zmian w budżecie .

Święto 6. Wojskowego
Oddziału Gospodarczego

W dniu 07 czerwca 2019 r.
w trakcie obchodów Święta
6. Wojskowego Oddziału
Gospodarczego w Ustce, Komendant
płk Marek Mroczek wręczył Wójtowi
Gminy Postomino Panu Januszowi
Bojkowskiemu odznakę pamiątkową
6. Wojskowego Oddziału
Gospodarczego.
Odznaka pamiątkowa Jednostki
Wojskowej wręczana jest osobom
(instytucjom) spoza Resortu Obrony
Narodowej w uznaniu za szczególne
zasługi na rzecz obronności kraju.
Instytucją taką jest nasza gmina, której
Wójt Janusz Bojkowski za wieloletnią
wzorową współpracę został
uhonorowany przedmiotową odznaką
przez Komendanta płk Marka
Mroczek.
Uroczystość odbyła się na placu
apelowym w kompleksie wojskowym

w Ustce w asyście orkiestry wojskowej
Sił Powietrznych z Koszalina oraz
pododdziałów żołnierzy i pracowników
Resortu Obrony Narodowej
6. Wojskowego Oddziału
Gospodarczego w Ustce.
W obchodach Święta
uczestniczyli włodarze powiatu, miasta
i gmin w osobach: dr Jan Olech –
Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek
Graczyk Burmistrz Miasta Ustka, Anna
Sobczuk – Jodłowska - Wójt Gminy
Ustka, Andrzej Kordylas Wójt Gminy
Damnica oraz Dowódcy Jednostek
Wojskowych z garnizonu Ustka,
Słupsk, Lębork, Czarne, Chojnice
a także przedstawiciele służb
mundurowych Policji, Straży Pożarnej,
Straży Granicznej.
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Kalendarium

Lokalny program wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży
Program realizowany jest na
podstawie uchwały nr XXXIXI/393/17
Rady Gminy Postomino z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia
lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży uczących się na terenie
Gminy Postomino.
W roku 2019 na podstawie
programu przyznano 109 stypendiów
dla uczniów szkół z terenu Gminy
Postomino, w tym:
ź 68 stypendiów motywacyjne
w dziedzinie nauki,
ź 1 stypendium motywacyjne
w dziedzinie kultury i sztuki,
ź 11 stypendiów motywacyjnych
w dziedzinie sportu,

29 stypendiów motywacyjnych za
osiągnięcia w kilku dziedzinach.
W zależności od danej dziedziny
komisja przyznawała punkty za
zachowanie, średnią ocen, ale przede
wszystkim za osiągnięcia
wykraczające poza wymagania
programowe szkół. Stypendia mają
motywować uczniów do pracy
i rozwoju – do uczestnictwa
w konkursach przedmiotowych
i tematycznych, olimpiadach
i zawodach sportowych, a tym samym
do reprezentowania szkoły i gminy na
szczeblu ponadszkolnym. Stypendia
wypłacane były jednorazowo w formie
nagrody pieniężnej, w roku 2019
kwota jednego stypendium wynosiła
od 100 zł do 500 zł.

lipiec

2019

ź

W lipcu upały,
styczeń mroźny cały.
Gdy się pająk w lipcu przechodzi,
ze sobą deszcz przywodzi,
gdy swą pajęczynę psuje,
bliską burzę czuje.

Wszystkim uczniom serdecznie
gratulujemy. Z dumą patrzymy na
Wasze osiągnięcia i sukcesy.
Wykaz przyznanych w roku
2019 stypendiów określa Zarządzenie
Wójta Gminy Postomino nr 136/2019

z 21 czerwca 2019 r. Stypendia
zostały wręczone uczniom na
uroc z y s ty c h apel ac h z ok az j i
zakończenia roku szkolnego
2018/2019.

Społecznik
W dniu 27 czerwca 2019 roku
cztery grupy z terenu naszej gminy
podpisały umowy na realizację
projektów w ramach Programu
SPOŁECZNIK- Mikrodotacje.
Program Społecznik na lata 20192021 jest realizowany przez
Koszalińską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. na mocy umowy
podpisanej z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego.
Wśród laureatów tego konkursu
znalazły się:
1. G r u p a n i e f o r m a l n a
mieszkańców Korlina, która pod
patronatem Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo
„RAZEM” w Korlinie będzie
realizowała projekt „Zagrasz
w szachy, który polega na ustawieniu
betonowego stołu do gry w szachy
i chińczyka wraz z samodzielnym
wykonaniem figur i pionków do gier.
2. Koło Gospodyń wiejskich
„Łężkowianie” z Korlina, na projekt
„Uśmiech dziecka”, w ramach którego
zostaną ustawione nowe ławki i stoły
pod wiatą, powstanie ścianka
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wspinaczkowa, a na zakończenie
projektu zostanie zorganizowany
piknik dla mieszkańców.
3. Koło Gospodyń Wiejskich
„Aksamitki” we Wszedzieniu będzie
realizowało projekt „Słoneczny
Wszedzień”, w ramach którego
zostanie zorganizowany festyn letni,

a wzdłuż wsi będą posadzone kwiaty
i ustawione dekoracyjne donice.
4. N a d m o r s k i e K o ł o
Gospodyń Wiejskich z Rusinowa,
będzie realizowało projekt
„Propagowanie zdrowych nawyków
żywieniowych drogą do rozwoju
lokalnej integracji” polegający na

Dotacja dla kościoła w Pieńkowie

Kiedy lipiec daje deszcze,
długie lato będzie jeszcze.

1 lipca (poniedziałek)
Dzień Spółdzielczości,
Światowy Dzień Architektury
2 lipca (wtorek)
Dzień Dziennikarza
11 lipca (czwartek)
Światowy Dzień Ludności
18 lipca (czwartek)
Międzynarodowy Dzień
Nelsona Mandeli
24 lipca (środa)
Święto Policji
25 lipca (czwartek)
Dzień Bezpiecznego Kierowcy
31 lipca (środa)
Dzień Skarbowości

it

doposażeniu kuchni w sali wiejskiej
w nową kuchnię gazową i opiekacz.
Gratulujemy ciekawych
pomysłów i życzymy udanej realizacji
projektów. Powodzenia!

INFORMACJA
TURYSTYCZNA

Punkt Informacji Turystycznej
w Jarosławcu
ul. Nadmorska 28
76-107 Jarosławiec
tel. 59-810-94-40
e-mail: pit@postomino.pl
czynny w sezonie:
od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.
w godzinach 10.00 - 20.00

„

od 1 do 15 września 2019 r.
w godzinach 10.00 - 17.00

cytat

To, że milczę, nie znaczy, że nie
mam nic do powiedzenia.
W d n i u 2 8 c z e r w c a 2 0 1 9 r.
w Urzędzie Gminy Postomino została
podpisana umowa z Parafią RzymskoKatolicką pw. Św. Floriana w Postominie
w ramach wspierania zadań publicznych
w zakresie ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego na rok 2019. Na
prace konserwatorskie i roboty budowlane
kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla
w Pieńkowie zostanie przekazana kwota
w wysokości 157 317,00 zł. Całkowita
wartość zadania wyniesie 266 786,57 zł.

„

Jonathan Carroll
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Wykonanie budżetu 2018
Drodzy Mieszkańcy Gminy Postomino,
W dniu 28 czerwca 2019 r. miała
miejsce sesja Rady Gminy Postomino
podczas której po raz kolejny zostałem
oceniony za swoją działalność w 2018
roku. Rada Gminy udzieliła mi wotum
zaufania oraz absolutorium za rok 2018.
Był to rok szczególny, gdyż odbyły się
wybory samorządowe i dokonaliście
Państwo przy urnie wyborczej oceny
mojej pracy w latach poprzednich.
Wybierając mnie ponownie na Wójta

Gminy Postomino udzieliliście mi
swoistego absolutorium.
Dziękuję Radzie Gminy Postomino
za udzielone wotum zaufania
i absolutorium.
Dziękuję również wszystkim
mieszkańcom gminy, w których mam
wsparcie.
Rok 2018 był absolutnie rekordowy
pod względem inwestycji gminnych,
gdyż wydaliśmy na ten cel 36,2 mln zł. To

największa kwota wydatkowana na
inwestycje w ciągu jednego roku
w historii naszego samorządu. Tak duże
nakłady inwestycyjne były możliwe
dzięki skutecznemu pozyskiwaniu
środków unijnych i krajowych.
Poniżej mogą Państwo zapoznać się
ze szczegółami wykonania budżetu
Gminy Postomino za 2018 rok.
Janusz Bojkowski

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W NASZYM BUDŻECIE?
1 757 847 zł

20 820 683 zł

(3,43%)

(40,68%)

mienie komunalne, w tym sprzedaż,
opłaty z najmu i dzierżawy,
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów

podatki i opłaty lokalne,
w tym podatek od nieruchomości,
rolny, leśny, transportowy,
opłata targowa, opłata miejscowa,
opłata za wywóz odpadów komunalnych,
opłata za zajęcie pasa drogowego

4 979 324 zł
(9,73%)

PIT

podatek PIT i CIT

51 176 157 zł
łączne dochody gminy

Szkola

1 919 670 zł

6 710 668 zł
14 987 965 zł

(3,76%)

dotacje,
w tym dotacje na projekty unijne

inne, w tym zwrot podatku VAT,
odsetki, grzywny,
kary, mandaty, odszkodowania

(13,11%)

(29,29%)

subwencja
z budżetu państwa, w tym
na dofinansowanie szkół

NA CO PRZEZNACZAMY PIENIĄDZE Z NASZEGO BUDŻETU?

72 596 429 zł
łączne wydatki gminy

24 045 122 zł

15 075 478 zł

oświata i wychowanie

transport
i łączność

bieżące utrzymanie, remonty szkół,
dotacje dla szkół niepublicznych,
pomoc materialna dla uczniów,
kolonie letnie, podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli, inwestycje

remonty, modernizacja
i budowa dróg

4 309 908 zł
gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

5 453 071 zł
rolnictwo i łowiectwo

infrastruktura wodociągowa
i kanalizacyjna, podatek akcyzowy,
wpłaty na rzecz Izb Rolniczych

830 865 zł
sport

gospodarka odpadami,
oczyszczanie gminy,
utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic,
budowa punktów świetlnych,
opieka nad zwierzętami,
inwestycje w zagospodarowanie
terenów gminy

utrzymanie obiektów sportowych
i rekreacyjnych, wsparcie
dla stowarzyszeń sportowych

11 042 158 zł
pomoc społeczna
i ochrona zdrowia
działalność Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej,
zasiłki, dodatki mieszkaniowe,
pomoc i wspieranie rodziny,
przeciwdziałanie uzależnieniom

4 689 915 zł
administracja publiczna

utrzymanie Urzędu Gminy,
funkcjonowanie Rady Gminy
i sołectw, realizacja zadań zleconych

1 450 034 zł
gospodarka mieszkaniowa

2 737 167 zł
kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

działalność CKiS, biblioteki,
utrzymanie i modernizacja
świetlic wiejskich,
wsparcie na utrzymanie zabytków
i działalność kulturalną stowarzyszeń

polityka mieszkaniowa,
gospodarka gruntami
i nieruchomościami,

inwestycje w mieszkalnictwo socjalne

636 509 zł
różne rozliczenia

wpłata do budżetu państwa
tzw. „janosikowe”

915 474 zł

1 410 728zł

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

pozostałe wydatki

działalność OSP i Straży Gminnej
oraz wsparcie Policji

obsługa długu,
utrzymanie cmentarzy,
turystyka, ratownicy na plaży
w sezonie letnim,
inwestycje w turystykę
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PROJEKTY TO KWOTA 36 235 596 zł
4 651 409 zł – infrastruktura wodociągowa
i kanalizacja – I etap budowy kanalizacji
w m. Staniewice, budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Złakowo, Górsko, budowa
szczelnego zbiornika bezodpływowego
w SP w Pieszczu,
14 393 044 zł – drogi – przebudowy dróg
w m. Staniewice, Postomino, Pałowo-Pałówko,
Staniewice - Wilkowice, Pieńkówko;
przebudowa dróg gminnych z płyt JUMBO w m.
Ronino, Jarosławiec, Rusinowo, Staniewice,
769 359 zł – turystyka – modernizacja pomostu
widokowego w m. Jezierzany, przebudowa
zejścia na plażę Nr 3 w m. Jarosławiec, budowa
trasy rowerowej, program funkcjonalnoużytkowy zagospodarowania turystycznego
jeziora Wicko,
948 835 zł – gospodarka mieszkaniowa –
budowa budynku socjalnego w m. Pieńkowo,
modernizacja mieszkań komunalnych na terenie
gminy, zakup i montaż kontenera dla celów
mieszkaniowych, wykup gruntów,
12 154 418 – oświata i wychowanie –
modernizacja budynku SP w Staniewicach,
przebudowa ogrodzenia w SP w Postominie,
Termomodernizacja budynków szkolnych

1 560 410 zł – wydatki SP w Staniewicach
1 954 925 zł – wydatki SP w Pieszczu
4 236 833 zł – wydatki SP w Postominie
2 466 514 zł – wydatki SP w Jarosławcu
1 053 857 zł – wydatki na ZSS w Korlinie
98 450 zł – letni i zimowy wypoczynek
uczniów,
20 000 zł – stypendia za osiągnięcia
naukowe, sportowe i artystyczne,
31 782 zł – stypendia socjalne dla
uczniów,
102 450 zł – opłata za pobyt dzieci
z terenu gminy w przedszkolach
na terenie innych gmin
12 154 418 zł – wydatki inwestycyjne na
oświatę.
318 062 zł - dowożenie uczniów

w m. Postomino, Pieszcz, Staniewice,
Jarosławiec, Korlino; przebudowa komina
spalinowego w ZSS w Korlinie,
1 917 315 zł – gospodarka komunalna –
budowa i przebudowa oświetlenia drogowego,
zagospodarowanie terenów pod rekreację
w miejscowościach Kanin, Pałówko, Rusinowo,
Nosalin; dokumentacja projektowa dla
zagospodarowania terenu w m. Wszedzień
i Nosalin, zakup i montaż przystanków
w miejscowościach Nacmierz, Marszewo,
Rusinowo
950 357 zł – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – budowa centrum turystyki
wiejskiej w m. Nacmierz,
215 447 zł – kultura fizyczna – siłownia
zewnętrzna w miejscowości Staniewice, budowa
strefy aktywności w m. Pieszcz, boisko do piłki
nożnej i ogrodzenie boiska w m. Staniewice,
pogram funkcjonalno - użytkowy dla
zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego w m. Pieńkowo,
235 412 zł – pozostałe inwestycje – budowa
kaplicy w Pieńkowie, system do głosowania
i transmisji obrad Rady Gminy, dotacje dla OSP
i Policji

47 421 zł - pozostałe wydatki na oświatę

NA POMOC SPOŁECZNĄ PRZEZNACZAMY 11 042 158 ZŁ

NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZEZNACZAMY 1 388 252 zł

188 855 zł – opłata za pobyt mieszkańców
w domach pomocy społecznej,
33 000 zł – opłata za umieszczenie dzieci
w rodzinach zastępczych oraz
placówkach opiekuńczowychowawczych,
284 919 zł – program „Dobry start”,
954 391 zł – projekty unijne w zakresie
wspierania rodziny oraz osób
wykluczonych społecznie,
3 118 479 zł – fundusz alimentacyjny,
4 849 714 zł – program 500+,
59 712 zł – usługi opiekuńcze dla osób starszych
i potrzebujących pomocy z uwagi na
stan zdrowia,

1 045 344 zł - oświata i wychowanie
(ZSS Korlino),
17 602 zł - ochotnicze straże pożarne,
8 513 zł - działania w zakresie edukacji
30 100 zł - działania w zakresie kultury na
rzecz seniora oraz dzieci i młodzieży,
105 193 zł - ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego - kościoły,
181 500 zł - wspieranie
i upowszechnianie sportu.

NA INICJATYWY LOKALNE PRZEZNACZYLIŚMY 48 288 zł

NA ZIELEŃ I CMENTARZE
PRZEZNACZAMY 321 072 zł

na zakup materiałów bądź usług w ramach których mieszkańcy:

ź

146 783 zł
roczne utrzymanie cmentarzy gminnych

ź
ź

135 467 zł
koszenie trawy
38 822 zł
nasadzenia

NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
PRZEZNACZAMY 1 472 239 zł

320 981 zł – wydatki na zasiłki stałe, celowe
i okresowe,
588 217 zł – wydatki na funkcjonowanie GOPS,
308 120 zł – wydatki na działania profilaktyki
i przeciwdziałania narkomanii
i alkoholizmowi,
110 000 zł – wydatki na program dożywiania
uczniów i osób najuboższych,
225 770 zł – pozostałe wydatki w tym
przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, dodatki mieszkaniowe,
opieka neurologopedy, transport
osób niepełnosprawnych na zajęcia
terapeutyczne, asystent rodziny

ź

ź

Tynia uporządkowali tereny
zieleni,
Pałowa odnowili plac zabaw
oraz postawili nowe elementy,
Pieńkowa i Masłowic odnowili
przydrożne kapliczki,
Chudaczewa i Ronina utworzyli
nowe miejsca spotkań,
wypoczynku i rekreacji,
Złakowa zrobili owocową aleję
miłości,

Korlina, w Łężku odnowili plac
zabaw i wiatę rekreacyjną,
ź Pieńkowa zorganizowali
unikalne miejsce wypoczynku
i edukacji przyrodniczej oraz
wycieczkę do Ogrodów
Tematycznych Hortulus
w Dobrzycy,
ź Wszedzienia zrobili miejsce na
ognisko wraz z wiatą na
drewno jako część kompleksu
rekreacyjno-kulturalnego
„Dęby”,
ź

Nacmierza stworzyli miejsce
rekreacji,
ź Staniewic uczcili 100-lecie
Niepodległości organizując
wyjazd do Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie oraz
kawiarenkę Niepodległości
z występami dzieci i młodzieży,
ź Nosalina w ramach działania
„Zatrzymaj się w Nosalinie”
zakupili ławeczki i kosze na
śmieci.
ź

NA DROGI I OŚWIETLENIE PRZEZNACZAMY 16 028 737 zł

1 011 831 zł - odbieranie i unieszkodliwianie
odpadów od mieszkańców z terenu gminy

12 639 679 zł
roczne wydatki na inwestycje drogowe

285 165 zł
roczne wydatki na remonty dróg gminnych

46 244 zł - roczne wydatki
na bezpańskie psy

229 211 zł
inwestycje w oświetlenie

74 805 zł
oznakowanie dróg

291 974 zł - roczny koszt oczyszczania gminy

691 002 zł
roczne oświetlenie dróg

226 550 zł
konserwacja rowów i przepustów,
melioracja oraz wycinka drzew

30 397 zł - roczny koszt wynajmu
przenośnych toalet
67 978 zł - roczny koszt zakupu i utrzymania
przystanków na terenie gminy,
23 815 zł - roczny koszt zakupu oraz
naprawy ławek i koszy.

1 763 366 zł
roczne wydatki na bieżące utrzymanie,
remonty i inwestycje dróg powiatowych
81 996 zł
zimowe utrzymanie dróg gminnych

36 963 zł
sieć szerokopasmowa
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Aktualności inwestycyjne
Zgodnie z zawartą umową
z Gminnym Przedsiębiorstwem
Komunalnym Sp. z o.o. zakończono
i odebrano roboty budowlane
polegające na budowie terenu
rekreacyjnego z elementami małej
architektury w miejscowości
Nacmierz. Inwestycja realizowana
była w ramach zadania „Odnowa
przestrzeni publicznej w m. Nacmierz”.
Na wykonanie tego zadania Gmina
Postomino otrzymała dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – Podstawowe usługi na
obszarach wiejskich. Wartość robót
wyniosła 1 205 400,00zł. W ramach
zagospodarowania terenu powstały
elementy małej architektury tj.: altany
wypoczynkowe, ławostoły, w tym
część zadaszonych, ławki z oparciem
i k o s z e n a o d p a d y, p a l e n i s k a
z siedziskami, stojaki na rowery, strefa
siłowni zewnętrznej wraz
z wyposażeniem, strefa placu zabaw
również z wyposażeniem, oświetlenie
terenu z monitoringiem i przesyłem
danych, ogrodzenie z furtkami
i bramami, boisko sportowe
z piłkochwytami, a także alejki
spacerowe.
Wyłoniono wykonawcę robót na
modernizację sal gimnastycznych
w Szkołach Podstawowych
w Jarosławcu i Staniewicach,

polegającą na wymianie nawierzchni
podłogi z deski parkietowej na
nawierzchnię syntetyczną, sportową.
Najkorzystniejszą ofertę na realizację
przedmiotowego zadania złożyło
Przedsiębiorstwo Budowlano
Handlowe „BUDOMAS” Zbigniew
Masłowski z Wrocławia na kwotę 145
902,60zł. Planowany termin
zakończenia prac remontowych to
połowa sierpnia 2019 r.
W wyniku przetargu
nieograniczonego na realizację
zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Modernizacja boiska w m. Łącko dostosowanie do wymogów
rozgrywek w klasie A” wybrano
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
„WAMA” Firma Wielobranżowa Zenon
Moroz ze Słupska na kwotę 178
350,00 zł. W ramach w/w zadania
Wykonawca dostarczy i zamontuje
dwa budynki gospodarcze stanowiące
zaplecze gospodarczo-socjalne dla
zawodników i obsługi korzystających
z boiska sportowego w m. Łącko.
Planowany termin wykonania
zamówienia – wrzesień 2019 r.
Zgodnie z przeprowadzoną
procedurą przetargową wyłoniono
również wykonawcę przebudowy
drogi gminnej Jarosławiec-Rusinowo
na długości ca. 1872m tj. od
skrzyżowania ul. Bałtyckiej i Leśnej

w Jarosławcu do skrzyżowania
ul. Bałtyckiej i Letniskowej
w Rusinowie. Firma Strabag Sp. z o.o.
zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę
3 927 707,54zł już wkrótce przystąpi
do realizacji zamówienia. Termin
zakończenia prac przy przebudowie
drogi planowany jest na koniec
października 2019 r.
Wykonawca robót zakończył
prace budowlane przy budowie
budynku socjalnego w m. Pieńkowo.
Niebawem komisja odbiorowa
przystąpi do obioru wykonanych prac.
W parku w Jarosławcu
zacumował statek, którego stery
przejmą najmłodsi. Do użytku został
oddany odnowiony plac zabaw. Obiekt
rekreacyjny ma służyć popularyzacji
aktywnych form wypoczynku i będzie
miejscem spędzania wolnego czasu.
Do dyspozycji naszych milusińskich
dostępne są różnorodne elementy
wykonane z drewna m.in.: zestaw
zabawowy imitujący statek, bujaki,
mini wyspa Pogodynka, huśtawka
wagowa i tradycyjna oraz „bocianie
gniazdo”. Dodatkowo na terenie placu
zabaw ustawione zostaną ławki
parkowe. Powstała inwestycja stanowi
początek realizacji projektu
zagospodarowania parku
w Jarosławcu.

Konkurs na najpiękniej zagospodarowaną
i utrzymaną wieś oraz posesję!
„PIĘKNA WIEŚ,
PIĘKNA POSESJA”
Wójt Gminy Postomino ogłasza
konkurs na najpiękniej
zagospodarowaną i utrzymaną wieś
oraz posesję. Udział w konkursie
w kategorii „Piękna Wieś” zgłasza
sołtys wsi, a w kategorii „Piękna
Posesja” właściciel nieruchomości.
Zgłoszeń dokonuje się do 15 lipca 2019
r. na specjalnie przygotowanych
drukach. Druki zgłoszeń oraz

regulamin konkursu dostępne są na
stronie internetowej gminy jak również
w urzędzie gminy pokój nr 14 i w biurze
obsługi interesanta.
Oceny dokonywać będzie
specjalnie powołana komisja, w oparciu
o wizje lokalne w miejscach
zgłoszonych do konkursu.
Dla zwycięzców przewidziano
atrakcyjne nagrody pieniężne!!!
Piękna wieś (nagroda dla
sołectwa)

1. miejsce - 2.000 zł
2. miejsce - 1.500 zł
3. miejsce - 1.000 zł
Piękna posesja (nagroda dla
właściciela posesji)
1. miejsce - 600 zł
2. miejsce - 400 zł
3. miejsce - 200 zł
Wyróżnienie w kategorii „Piękna
posesja” – nagroda pieniężna 1x100 zł
Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Chudaczewo w kajakach

W dniu 8 czerwca br. grupa
mieszkańców sołectwa Chudaczewo
wybrała się na spływ kajakowy
zorganizowany w ramach budżetu
obywatelskiego. Pomimo dość długiej
trasy ponad 20 km (Pomiłowo
–Pieńkówko) cała ekipa dała radę.
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Pogoda w tym dniu była idealna – nie
było za gorąco i co ważne nie padał
deszcz. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za wspaniałą atmosferę,
a Ci którzy nie zdecydowali się na
wyjazd niech żałują

strona

Wizyta w Grodzisku Wielkopolskim
Na zaproszenie Burmistrza
Piotra Hojana delegacja Gminy
Postomino na czele z Wójtem –
Januszem Bojkowskim odwiedziła
partnerską gminę Grodzisk
Wielkopolski. Wśród zaproszonych
samorządów w spotkaniu
uczestniczyli także zagraniczni
partnerzy Grodziska Wielkopolskiego
z: Ukrainy, Litwy, Belgii, Niemiec,
Bośni i Hercegowiny. Wizyta była
doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń i zaplanowania
przyszłych, wspólnie realizowanych
projektów.
Delegaci wzięli udział
w uroczystym spotkaniu w ratuszu, na

którym omówiono i podsumowano
dotychczasową współpracę.
Przedstawiciele poszczególnych

W nagrodę na wycieczce

samorządów dokonali symbolicznego
podlania zasadzonych wcześniej
drzew przyjaźni.
Gminę Postomino i Grodzisk
Wielkopolski połączyła wspólna pasja
do biegania. Tegoroczna wizyta
łączyła się więc z uczestnictwem w XIII
Hunters Grodziskim Półmaratonie
"Słowaka". W biegu udział wzięli
zawodnicy Klubu Biegacza BRYZA
Postomino: Katarzyna Kulczyk,
Janusz Bojkowski i Artur Struś.

Zawody Sportowo-Pożarnicze 2019
We wtorek 25 czerwca br.
uczestnicy „Postomińskich Czwartków
Lekkoatletycznych" (pierwsze trójki
w każdej konkurencji i kategorii
wiekowej) udali się na WYCIECZKĘNAGRODĘ do Parku Rozrywki
„POMERANIA". Wyjazd ten to nagroda
za aktywny udział i wyniki w zawodach
Lekkoatletycznych organizowanych
jesienią 2018 r. oraz wiosną 2019 r.
Każdy z zakwalifikowanych uczniów
szkół z terenu gminy Postomino mógł

nieodpłatnie „wybawić się" w ciągu
4 godzin w parku rozrywki, zjeść
pyszny obiad, a także zakończyć dzień
z popcornem w ręku w Multikinie.
Serdecznie zachęcamy do udziału
w kolejnym sezonie Naszych zawodów
już jesienią. Zapraszamy !!!
„Wyjazd zorganizowany dzięki
dofinansowaniu i współpracy z Gminą
Postomino.”

Aktywni 50+
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie zaprasza w dniu 20 lipca
2019 r. (sobota) na drugą edycję
turnieju Weteranów „Żyj zdrowo na
sportowo” w ramach otwartego Grand
Prix „Aktywni 50+”.
Turniej rozegrany zostanie
o godz. 1400 na stadionie sportowym
im. Zbigniewa Galka w Postominie
w pięciu sportowo-rekreacyjnych
konkurencjach:
ź toczenie, zbijanie, wrzucanie;
ź torem piłką jak najdalej;
ź rzut beretem;
ź rekreacyjny tor przeszkód;
ź pchnięcie kulą.
Zawody przeprowadzone
zostaną w kategoriach wiekowych co
5 lat, począwszy od rocznika 1969.
Udział w turnieju należy zgłosić
najpóźniej na pół godziny przed
rozpoczęciem zawodów

w sekretariacie, pobierając numer
startowy, wypełniając oświadczenie
i wpisując się na listy
w poszczególnych konkurencjach oraz
zapoznając się z rozstawionymi
przyrządami do konkurencji.
Wyniki turnieju z podziałem na
kategorie wiekowe będą umieszczone
w komunikacie końcowym zawodów
w klasyfikacji dla kobiet i mężczyzn.
Potwierdzenie udziału proszę
kierować do pracowników Centrum
Kultury i Sportu w Postominie:
ź Adrian Pawłowski tel. (59)
810-89-24, 514-009-680
ź Zdzisław Ludwikowski tel.
(59) 810-89-24, 601-626-330
lub osobiście w CKiS w Postominie do
dnia 18 lipca 2019 r.

2 czerwca br. w naszej gminie
odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Sportowa rywalizacja
drużyn pożarniczych miała miejsce na
boisku wiejskim w Chudaczewie.
Zawody otworzył i wszystkich druhów
powitał Komendant Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Postominie–
Daniel Pakos. Wójt Gminy Postomino,
a zarazem Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Postominie –
Janusz Bojkowski przywitał
zaproszonych gości i przybyłych
członków 12 jednostek OSP z terenu
gminy Postomino. Życzył udanych
zawodów i rywalizacji w duchu fair
play.
Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Chudaczewie zostały
zorganizowane przez Wójta Gminy
Postomino oraz Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP przy współpracy
z Komendą Powiatową PSP
w Sławnie. Do rywalizacji przystąpiło
20 drużyn, które brały udział w dwóch
konkurencjach. Dorośli i młodzież
w kategorii 16-18 lat rywalizowali
w biegu sztafetowym i w ćwiczeniach
bojowych. Drużyny w kategorii
wiekowej 12-15 lat pokonywały tor
przeszkód i wzięły udział
w ćwiczeniach bojowych.
W grupie I dziewcząt (12-15 lat)
miejsce I zajęła drużyna z Łącka,

miejsce II zajęła drużyna z Karsina,
a III miejsce zajęła drużyna dziewcząt
z Wilkowic, w grupie I chłopców (12 15 lat) zwyciężyła drużyna
z Chudaczewa, a II miejsce zajęła
drużyna z Rusinowa W grupie
II dziewczyn (16-18 lat ) zwyciężyła
jednostka OSP z Łącka. Natomiast
w grupie III kobiet rywalizowały dwie
jednostki OSP, I miejsce zajęła
kobieca drużyna z Chudaczewa, a II
miejsce zajęła drużyna z Nacmierza.
Najwięcej emocji przyniosła
rywalizacja w grupie III mężczyzn,
w której konkurowało ze sobą
dwanaście drużyn. Pierwsze miejsce

po zaciętej walce zajęła drużyna
z OSP Postomino, drugie - OSP
Wilkowice, trzecie - OSP Karsino,
czwarte – OSP Masłowice, piąte –
OSP Marszewo, szóste OSP
Chudaczewo, siódme – OSP Pałówko,
ósme – OSP Rusinowo, dziewiąte –
OSP Nacmierz.
Po zakończeniu zawodów
dokonano wręczenia pucharów
i dyplomów oraz upominków dla
uczestników rywalizacji. Gratulacje
przekazał Komendant Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Postominie – Daniel Pakos, Wójt
Gminy Postomino – Janusz Bojkowski
oraz Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Sławnie – mł. bryg. mgr inż. Paweł
Faryno. Gospodarz naszej gminy
podziękował za zaangażowanie
i rywalizację. Podkreślił również, jak
ważna jest rola strażaków ochotników
w zapewnieniu bezpieczeństwa. Na
koniec przyszedł czas na wspólną
grochówkę.
Podczas zawodów gościliśmy
grupę strażaków z zaprzyjaźnionej
miejscowości Trinwillershagen.
Serdeczne podziękowania dla
wszystkich osób zaangażowanych
w organizację zawodów: zawodników,
sędziów oraz osób obsługujących
zawody. Do zobaczenia za rok!
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Wycieczka do Szczyrku

2 czerwca uczniowie klas: ósmej
i III gimnazjum z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie wyruszyli na
wycieczkę do Szczyrku. Podróż koleją
była dość męcząca, ale dostarczyła
wielu wrażeń. Rano następnego dnia
udało się dotrzeć do celu.
Pomimo potwornego zmęczenia,
postanowiliśmy zwiedzić miasteczko
i zaliczyć pierwszą górkę. Naszym
celem była Chata Wuja Toma, górskie
schronisko turystyczne w Beskidzie
Śląskim, na Przełęczy
Karkoszczonka, w granicach
administracyjnych Szczyrku, położone
na wysokości 715 m n.p.m. Zdobycie
pierwszego szczytu, choć może
niezbyt wysokiego, napełniło
uczestników wielkim optymizmem,
mimo iż u niektórych pojawiły się już
pęcherze na stopach.

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

lipiec 2019

strona

Kolejny dzień jednak miał być dla
wielu prawdziwym sprawdzianem.
Te g o d n i a c h c i e l i ś m y z d o b y ć
Skrzyczne (1257 m n.p.m.) –
najwyższy szczyt w grupie górskiej
Beskidu Śląskiego w Zewnętrznych
Karpatach Zachodnich w Polsce,
należący do Korony Gór Polski.
Pomimo bardzo stromych podejść
udało się wspiąć na sam wierzchołek.
Będąc na górze wszyscy jednogłośnie
stwierdziliśmy, że dla takich widoków
można byłoby jeszcze raz zafundować
sobie wyprawę po naprawdę
wymagającym terenie. Tego dnia
także czekała nas kolejna atrakcjajazda konna. Większość z nas nigdy
nie praktykowała takiej formy sportu,
dlatego też co niektórych nękały
o b a w y, c z y a b y k o ń d a r a d ę .
Oczywiście okazło się, że nasze lęki

były bezpodstawne, a przejażdżki na
koniach stały się nie lada zabawą
i nowym, wspaniałym
doświadczeniem.
Będąc w Szczyrku, nie mogliśmy
odpuścić sobie kolejnego szczytu
górskiego w północno-wschodniej
części Pasma Baraniej GóryKlimczoka (1117 m n.p.m.). Okazuje
się, że przebiega przezeń granica
administracyjna Bielska-Białej i stąd
szczyt ten jest najwyższym punktem
tego miasta oraz biegnie przez niego
historyczna granica pomiędzy
Śląskiem i Małopolską. Wyprawa na
Klimczok była bardzo wyczerpująca,
gdyż aura tego dnia nie byla naszym
sprzymierzeńcem.
Kilkudziesięciostopniowy upał
dał się bardzo we znaki, ale mimo tak
trudnych warunków udało nam się
zdobyć i ten szczyt. Wracając,
odwiedziliśmy Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Polski, w którym
objawienie Matki Boskiej w 1894 r.
sprawiło, że niniejsza świątynia to
jedno z najważniejszych miejsc kultu
religijnego w Szczyrku.
B a r d z o s i ę c i e s z y m y, ż e
mieliśmy możliwość poznania
przepięknych pasm górskich,
sprawdzenia siebie, spędzenia czasu
w sposób bardzo aktywny i zabawny.
I choć była to ostatnia wycieczka
w takim składzie, to pozostawiła po
sobie cudowne wspomnienia, które
będą nam towarzyszyć całe życie.

„Niepewność”
zachwyciła

Dnia 5 czerwca 2019 roku
w Miejskiej Bibliotece w Koszalinie
odbył się 51 Finał Wojewódzkiego
Turnieju Recytatorskiego „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne”, w którym
II miejsce w najstarszej kategorii zajął
Kacper Surma- uczeń klasy
III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej
w Pieszczu. To ogromny sukces
ucznia, szkoły i Biblioteki Publicznej
w Postominie. Warto dodać, że
recytowany przez Kacpra wiersz
Adama Mickiewicza pt. „Niepewność”
znalazł uznanie jury na wszystkich

etapach konkursu. I tak zarówno na
etapie gminnym przeprowadzonym
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie jak i powiatowym, który
odbył się w Darłowskim Ośrodku
Kultury , Kacper zajął I miejsca.
Serdeczne podziękowania
składam mamie Pani Paulinie Surma
za wsparcie, ciepłe słowa i organizację
wyjazdu syna na finałowy konkurs,
a Kacprowi życzę dalszych sukcesów
recytatorskich i aktorskich.
Alicja Bukowska

Wiedza o kosmosie
Dnia 23 maja 2019 r. w SP 3
w Darłowie odbył się Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Kosmosie
„Nieskończony Wszechświat" pod
patronatem Starosty Sławieńskiego.
Jego uczestnikami byli uczniowie klas
VI i VII z terenu powiatu sławieńskiego.
Celem konkursu było
rozbudzanie zainteresowań
i zgłębianie tajemnic kosmosu,
upamiętnienie wydarzeń związanych
z poznawaniem przestrzeni
kosmicznej.
W skład tematyki tegorocznego
konkursu wchodziły zagadnienia
dotyczące Układu Słonecznego,
badań kosmosu oraz Ziemi jako

planety i miejsca obserwacji
astronomicznych.
Konkurs przebiegał w dwóch
kategoriach: indywidualnej w ramach
której uczestnicy rozwiązywali test
oraz zespołowej polegającej na
wykonywaniu zadań w 3-osobowych
zespołach. Podczas pracy zespołowej
uczniowie m.in. umieszczali planety
na orbitach oraz porządkowali czas
w jakim wykonują one obrót wokół
własnej osi, opisywali dokonania
astronautów z zakresu podboju
kosmosu, rozpoznawali elementy
Układu Słonecznego, opisywali fazy
Księżyca oraz oświetlenie Ziemi
w różnych porach roku, poszukiwali

obiektów w przestrzeni kosmicznej.
W trakcie rywalizacji zespołowej brane
były pod uwagę wyniki indywidualne
członków zespołu uzyskane
w konkursowym teście. W tym roku
nasi uczniowie Paulina Sieradzka,
Adrianna Piorunowska i Hubert
Kwiatek wykazali się obszerną wiedzą
o Wszechświecie i zajęli I miejsce w
Powiatowym Konkursie o Kosmosie
„Nieskończony Wszechświat”.
Wielomiesięczna, ciężka praca
uczniów została nagrodzona.
Gratulujemy uczniom wiedzy
i wspaniałego osiągnięcia oraz
życzymy dalszych sukcesów.
Barbara Babik

Majówka na rowerze

W dniu 12 maja br. odbył się
kolejny w tym roku rajd rowerowy
w ramach Rowerowej Akademii
Miejsce Atrakcyjnych „RAMA".
W rajdzie wzięło udział 20 osób. Jadąc
po trasie mieszkańcy naszej gminy
poznali miejsce na mapie – droga
z Pieńkowa do Pieńkówka oraz
przystań kajakowa w Pieńkówku.
W ramach rajdu rozegraliśmy konkurs
rzutu lotką najlepsi okazali się: Marta

Bartnik, Paweł Zdrzeniecki oraz Zofia
Podemska wśród dzieci Patrycja
Brzezińska, Dawid Zajkowski
i Grzegorz Brzeziński. Po tarasie
odwiedziliśmy Gospodarstwo i stawy
Państwa Dury serdecznie dziejemy za
możliwość zwiedzenia. Na
zakończenie wspólne zdjęcia w tle
rzeki Wieprza. Dziękujemy
rowerzystom za wspólny czas. A my
już dziś zapraszamy na rajd

Super wycieczka

w miesiącu sierpień 10 -11 sierpnia
z Jarosławca Rajd Rowerowy
RACIBORA Po Ziemi Sławieńskiej
oraz 31 sierpnia z Postomina wyruszy
Objazdowy Bibliotekarz do Marszewa
nad jezioro a na zakończenie
zajedziemy do Postomina na Batalie
o prosię…między Postominem
i Pieńkowem.
Zapraszamy.

W dniu 21 czerwca br. 90
osobowa grupa dzieci ze świetlic
wiejskich z terenu Gminy Postomino
zwiedzali Ustkę. Pierwszym punktem
wycieczki były gry zabawy i wielka
frajda na „MegaLandii” a następnie łyk
historii w „Bunkrach Usteckich

Bluchera”. Na zakończenie uczestnicy
wycieczki mogli skorzystać
z wojskowej grochówki i przysmaków
z grilla. Organizatorami wycieczki było
Centrum Kultury i Sportu w Postominie.
MLSZ
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Obóz Akademii Piłkarskiej

W dniach 21-23 czerwca 2019
roku odbył się pierwszy obóz dla
uczestników Akademii Piłkarskiej
Postomino zorganizowany przez
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie. Grupa 24 chłopców
w wieku od 7 do 13 lat uczestniczyła
w zajęciach prowadzonych przez
wykwalifikowaną kadrę trenerów
Artura Wierzbowskiego i Mateusza
Galka. Na młodych piłkarzy
oczekiwała moc atrakcji jaką oferuje
miejscowość Jarosławiec. Poza
codziennymi treningami na Orliku
mogli sprawdzić swoje możliwości na
piaszczystej plaży, gdzie zajęcia
sportowe uprzyjemniał im rześki wiatr
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wiejący od strony morza.
Niezapomniana dla wszystkich
pozostanie wizyta w motylarni, gdzie
chłopcy mogli zobaczyć wiele
gatunków motyli z różnych zakątków
świata. Młodzi piłkarze także miło
spędzili czas podczas karmienia
egzotycznych ptaków w krainie papug.
Ponadto starsza grupa sprawdziła
swoje możliwości w parku linowym,
natomiast młodsi piłkarze aktywnie
spędziła czas w sali zabaw.
Dziękujemy za wsparcie:
ź Lodziarni Nadmorskiej Ireneusz
Lewicki za pyszne lody;
ź Panu Adamowi Pruske za
możliwość obejrzenia motyli

i papug;
Ciepłe Pączki - Sławomir
Struniawski za gorące i bardzo
kaloryczne pączki;
ź Firmie usługowo-rozrywkowej
KOSMOS Małgorzata Misiak za
wspaniałe kręcone ziemniaczki;
ź Panu Bogdanowi Szalawskiemu
Prezesowi GPK za orzeźwiające
lody.
ź Ośrodkowi „Rafa” Igor
Kwiatkowski za smaczne i obfite
posiłki.
Dzięki Wam nasi obozowicze
mają za sobą czas pełen wrażeń!
ź
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Łącko obroniło tytuł!

W niedzielę 16 czerwca br. na
boisku Orlik w Pieszczu odbył się
Finałowy Turniej Piłki Nożnej w ramach
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino w roku 2019. Spośród 14
drużyn, które rywalizowały
w eliminacjach w Jarosławcu
i Postominie wyłoniono 8, które tego
dnia rywalizowały o jak najwyższe
lokaty. Drużyny podzielono na dwie
grupy finałowe zgodnie z wcześniej
ustalonym „kluczem”.
„Impreza zorganizowana dzięki
dofinansowaniu i współpracy z Gminą
Postomino”
GRUPA FINAŁOWA A:
ź ŁĄCKO
ź POSTOMINO
ź PIESZCZ
ź KORLINO

Mistrzostwa Województwa
skrzatów i żaków
Stepnica była gospodarzem
turnieju finałowego Mistrzostw
Województwa zachodniopomorskiego
skrzatów/ek oraz żaków/ek sezonu
2018/19 r.
Dla naszych najmłodszych
pingpongistów reprezentujących UKS
Czarni Pieszcz i oczywiście gminę
Postomino były to bardzo udane
zawody.
W kategorii skrzatek zresztą jak
w całym sezonie przysłowiowe pudło
okupowały nasze zawodniczki.
Mistrzynią województwa została
Hania Gastół, srebrną medalistką
została Marysia Pieniążek, a brąz
przypadł Natalii Chabros. Siódme
miejsce w zawodach zajęła
najmłodsza wiekiem i stażem
zawodniczym Michalina Stępień.
Wśród skrzatów tym razem
Maciek Pieniążek musiał uznać

GRUPA FINAŁOWA B:
NOSALIN
KARSINO
NAĆMIERZ
JAROSŁAWIEC

ź
ź
ź
ź

W grupach rozegrano mecze
systemem „każdy z każdym”.
Reprezentacja Jarosławca nie
dojechała na turniej, dlatego w grupie B
rywalizowały tylko 3 drużyny. Poniżej
przedstawiamy wyniki
w poszczególnych meczach:

wyższość swojego największego
rywala Karola Sukurenko
z Kołobrzegu i wywalczył srebrny
medal w mistrzostwach.

Dziewczęta startujące w starszej
kategorii wiekowej żaczek zajęły
odpowiednio 6-te miejsce Hania, 7-me
Natalia, a 8-me Marysia. Maciek
startujący również w żakach zajął
siódme miejsce. Do medali zdobytych
indywidualnie w kategorii skrzatów
nasi pingpongiści dołożyli jeszcze dwa
medale brązowe startując w deblach
wśród żaków.
Trzecie miejsce wywalczyły
Marysia Pieniążek i Hania Gastół
wśród dziewcząt, a wśród chłopców
Maciek Pieniążek z Karolem
Sukurenko z Kołobrzegu.
Mistrzostwa były ostatnimi
zawodami sezonu 2018/2019 r. Teraz
krotka przerwa, a następnie
rozpoczęcie przygotowań do sezonu
2019/2020.
Andrzej Ugorski

ŁĄCKO - POSTOMINO 0:0
NOSALIN - KARSINO 1:2
PIESZCZ-KORLINO 1:1
ŁĄCKO - PIESZCZ 2:0
NOSALIN - NAĆMIERZ 2:2
POSTOMINO - KORLINO 1:1
ŁĄCKO - KORLINO 3:0
POSTOMINO - PIESZCZ 1:2
KARSINO - NAĆMIERZ 4:1

ź
ź
ź
ź

TABELA WYNIKOW:
GRUPA A
ŁĄCKO - 7 pkt
PIESZCZ - 4 pkt
POSTOMINO - 2 pkt (bilans -1)
KORLINO - 2 pkt (bilans -4)

ź
ź
ź

GRUPA B
KARSINO - 6 pkt
NOSALIN - 1 pkt (bilans -1)
NAĆMIERZ - 1 pkt (bilans -3)

Drużyna z Korlina ukończyła
turniej na 7 miejscu. Miejsce 5
przypadło dla Naćmierza po tym jak
drużyna z Postomina oddała mecz
walkowerem. W półfinałach spotkały
się drużyny Karsino i Pieszcz oraz
Nosalin i Łącko. W pierwszym
pojedynku drużyna z Karsina pewnie

zwyciężyła z gospodarzami 3:0.
W drugim półfinale reprezentacja
Nosalina mimo wyrównanej pierwszej
połowy nie zagroziła obrońcom tytułu
i uległa 1:5.
W meczu o miejsce trzecie
spotkały się drużyny Pieszcza
i Nosalina. Mecz przebiegał
w przyjacielskiej atmosferze, jednak
gospodarze w drugiej połowie
rozstrzelali się pewnie zwyciężając 4:1.
Finał był bardziej wyrównany.
W pierwszej części meczu mimo
wyrównanej walki, bramki strzelali
zawodnicy z Łącka. Przy wyniku 2:0
wydawało się, że nic już nie może
zagrozić obrońcom tytułu, jednak nie
dość, że Karsino zdobyło gola
kontaktowego to jeszcze podczas tej
interwencji bramkarz Łącka uległ
kontuzji. Na boisku zrobiło się „gorąco”.
Karsino naciskało, jednak
doświadczeni zawodnicy z Łącka
zdobywając bramkę z kontry odebrali
nadzieje przeciwnikom i obronili
ubiegłoroczny tytuł.
W przerwie pomiędzy meczami
grupowymi, a półfinałami rozegrano
„Konkurs Żonglerki”. Najlepszy okazał
się Kamil Siudek z Nosalina, który odbił
piłkę 152 razy w ciągu 60 sekund.
Drugie miejsce zajął Jakub Ratkowski
(124 odbicia) z Karsina, wyprzedzając
swojego kolegę Konrada Staciwa (102
odbicia). Najwcześniej urodzonym
zawodnikiem został Adam Chabowski.
Najlepszym bramkarzem Mariusz
Kozdroń.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA
SOŁECTW 2019
1. ŁĄCKO
2. KASINO
3. PIESZCZ
4. NOSALIN
5. NAĆMIERZ
6. POSTOMINO
7. KORLINO
8. JAROSŁAWIEC
9. RUSINOWO
10. WILKOWICE
11. CHUDACZEWO
12. PAŁOWO
13. WSZĘDZIEŃ
14. MASŁOWICE
CKiS Postomino
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Czerwcowe festyny w naszej gminie
Festyn gminny

W dniu 9 czerwca 2019 r.,
w niedzielne popołudnie, na placu
dożynkowym w Postominie odbył się
Gminny Festyn Rodzinny pod
patronatem Wójta Gminy Postomino.
W tym dniu było wesoło i kolorowo.
Zorganizowano kilka konkurencji
i gier, w których udział brały dzieci
w asyście dorosłych. Na scenie jako
pierwsi zaprezentowali się Grupa
Break Dance najmłodsza grupa,
zaśpiewała Roksana Lacka, Zofia
Kaśków z Pracowni „GAMMA” z CKiS
Postomino. Zaraz po występach na
scenie zawitał iluzjonista. Tuż za nim
wystąpili rozbójnik ze spektaklem
”O trzech zaklętych królewnach…”
z Teatru „Lalki Tęcza” ze Słupska. Na
scenie występowała również grupa
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Postomina w 5 osobowym składzie
jako Oktet Dęty „Sax Band Show”.
W międzyczasie na drugim końcu
placu odbył się pokaz sprawnościowy

Jezierzany

Rycerstwa Ziemi Słupskiej. Atrakcji nie
była końca, można było sobie upiec
kiełbaski na ognisku, skorzystać
z rzutu oszczepem lub strzelaniu
z łuku, zjeżdżać na dmuchańcach. Na
placu znajdował się kącik artystyczny,
gdzie zajęcia prowadziła Pracownia
Akademii Sztuk Pięknych „GAMMA”,
ponadto zapraszano do wspólnych
animacji, można było wykonać
własnoręcznie naczynie z gliny. Na
zakończenie odbył się koncert gwiazdy
wieczoru Majki Jeżowskiej z zespołem
i chórkiem.
F e s t y n
t e n
b y ł
współorganizowany przez Gminna
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie w ramach
programu „Gmina dla rodziny”.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania tegorocznego festynu.
CKiS Postomino

Chudaczewo

Dnia 01.06. (w sobotę) odbył się
dzień dziecka w Chudaczewie. Dzieci
bardzo chętnie brały udział w różnych
zabawach i konkurencjach

sportowych. Dla każdego dziecka był
mały poczęstunek którym było ciasto,
babeczki, gofry i kiełbaski.

Pieńkówko

Dnia 15 czerwca 2019 r. sołtys
wraz z rada sołecką zorganizowali
Dzień Dziecka dla najmłodszych
mieszkańców Pieńkówka. Główną
atrakcją były zabawy prowadzone
przez zaproszonych animatorów

Księżniczkę i Clowna. Dzieciaki
świetnie się bawiły na dmuchanym
zamku, miały również możliwość
upieczenia kiełbaski. Dla uczestników
imprezy organizatorzy przygotowali
słodki poczęstunek.

2.06.2019 w miejscowości
Jezierzany odbył się Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka.
Podczas imprezy prowadzone
były gry i zabawy dla dzieci, zarówno
dla tych starszych jak i młodszych,
a także została przygotowana

niespodzianka w postaci paczek
z różnymi smakołykami. Sołtys
sołectwa wraz z Radą Sołecką pragną
podziękować uczestnikom za udział
w powyższej inicjatywie,
a w szczególności chcą przekazać
wyrazy wdzięczności za wkład przy

organizacji wydarzenia dla Gminy
Postomino, Marka Czerwińskiego,
Hieronima Porożyńskiego, Karola
Siwka, Władysława Września oraz
Łukasza Zięby.

Pomimo zmęczenia druhowie
przeprowadzili pokaz ćwiczenia
bojowego, konkurencji w której
ustanowili tego dnia swój nowy rekord
z czasem 27 s. Potwierdzamy: są
w nim naprawdę szybcy!
Serdeczne podziękowania od
naszej lokalnej społeczności
uczestniczącej w zabawie kierujemy
do wszystkich osób, które
zaangażowały się w przygotowanie
tego wydarzenia, wsparły inicjatywę
i pomogły w jej przeprowadzeniu.
Dziękujemy: Pani Jadzi za radość na
buziach naszych milusińskich, Panu
Markowi i drużynie strażaków za
pokaz, Paniom za przygotowanie
słodkości i pomoc w bufecie, Pani
Iwonie za perfekcyjnie przypieczone
kiełbaski i karkóweczkę, Panu
Robertowi za sędziowskie oko
w meczu, Panu Janowi za drewno do
cięcia w konkursie dla Panów.
Dziękujemy Sołtysowi Pawłowi,
dzięki któremu nikt się nie nudził
i atrakcji nie zabrakło, a każde dziecko
zostało obdarowane nie tylko dobrą
zabawą ale również drobnym
upominkiem, szczególnie zaś
dziękujemy za to że poprowadził nasz
festyn śpiewająco. Dziękujemy
Członkom Rady Sołeckiej aktywnie
uczestniczącym organizacji

spotkania.
Serdecznie dziękujemy
sponsorom, którzy wsparli naszą
inicjatywę:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
2. Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
3. Sklep ABC Postomino
4. Ośrodek Wczasowo
Rehabilitacyjny Arka Jarosławiec
5. Ośrodek Kolonijno Wypoczynkowy
Rafa Jarosławiec
6. Ośrodek Kolonijno Wypoczynkowy
Barka Jarosławiec
7. Firma BOOM BIT S.A. Gdańsk
8. Firma turystyczna FRESCH Travel
Wałbrzych
9. Usługi budowlane Kowalscy
10. Restauracja Jackowo Jarosławiec
11. Piekarnia Rogalik Słupsk
Wszystkim dziękujemy za udaną
zabawę i wspólnie spędzone
niedzielne popołudnie. Zapraszamy
do włączenia się w sąsiedzką
integrację – najbliższa okazja Batalia
Postomino – Pieńkowo o prosię
i beczkę piwa już w sierpniu.
Azet.

Postomino
W słoneczną niedzielę 2 czerwca
2019 roku Sołtys Paweł Cichy, Radny
Paweł Zdrzeniecki oraz Rada Sołecka
zaprosili mieszkańców naszego
sołectwa z Postomina, Kłośnika
i Wykrotów na Rodzinny Festyn
Sołecki. Celem Festynu była
integracja lokalnej społeczności
i wspólna rodzinna zabawa.
Przygotowane konkursy sprawiły
mnóstwo frajdy zarówno młodszym jak
i starszym uczestnikom pikniku. Dla
dzieci przygotowano konkurencje
w których każdy zawodnik miał szansę
zdobyć nagrodę: wyścigi w workach,
przeciąganie liny, mecz piłki nożnej
a także konkurs strzelania goli.
W konkurencjach dla dorosłych Panie
mogły się wykazać w rzucie kaloszem
sołtysa na odległość, a Panowie
w cięciu drewna na czas, najwięcej
emocji wśród zebranych tradycyjnie
już wzbudził konkurs rodzinnego
przeciągania liny. Było mnóstwo
d o b r e j z a b a w y, ś m i e c h u
i pozytywnych emocji.
Dzieci świetnie się bawiły
skacząc i zjeżdżając na dmuchanych
zamkach. Dla każdego była wata
cukrowa, popcorn i lody, a hitem
tegorocznego festynu okazały się
słodkie, kolorowe pinaty. O piękne
kolorowe buziaki naszych milusińskich
zadbała jak zawsze niezawodna Pani
Jadzia – było bajkowo i bardzo
kolorowo.
Dorośli mieli okazję
porozmawiać przy pysznej
grochówce, kiełbasce z grilla
i słodkościach, których całe mnóstwo
przygotowały Panie z Postomina –
słodkim hitem po raz kolejny zostały
babeczki które za każdym razem
znikają w szybkim tempie - są
uwielbiane szczególnie przez dzieci.
W trakcie pikniku dołączyła do
nas Sołecka drużyna Ochotniczej
Straży Pożarnej, przywożąc ze sobą
zwycięstwo w Gminnych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych które tego
dnia odbyły się w Chudaczewie.

lipiec 2019

Marszewo

22 czerwca 2019 r. na placu
zabaw w Marszewie odbył się rodzinny
festyn dla małych i dużych. Główną
ideą imprezy była integracja
mieszkańców oraz zachęcanie rodzin
do wspólnej aktywności ruchowej.
Śmiech, radość, pyszny
poczęstunek i dobra zabawa, taka
atmosfera towarzyszyła amatorom
letniego,sobotniego wypoczynku przy
świetlicy wiejskiej. Przebogaty
program imprezy obejmował gry
i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz
degustację lodów, deserów i ciast,
a zwłaszcza smacznej wiejskiej
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Królewo

grillowanej kiełbaski. Jednak ten
festyn, to nie tylko wielkie dmuchane
zabawki, zjeżdżalnie, to także
wzajemne przebywanie rodziców
z dziećmi oraz wspólne biesiadowanie
z własnymi sąsiadami.
Wydarzenie zostało
zorganizowane dzięki wsparciu sołtysa
wsi Marszewo, rady sołeckiej oraz
zaangażowaniu innych mieszkańców
i ludzi dobrej woli. Gratulujemy
pomysłu, pogody i już zapowiadamy
naszą obecność w kolejnym roku.
M.M

Wraz z Panią sołtys - Danielą
Igras, wychowawcy Placówki
Wsparcia Dziennego Punkt w Królewie
w dniu 31. maja 2019 r. zorganizowali
dla mieszkańców Królewa, festyn
rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
Zaczarowali deszcz i po godz. 16-tej
była piękna pogoda.Odbyło się
ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek,
liczne zabawy i konkursy. Każde
dziecko otrzymało prezent.Mamy
upiekły pyszne domowe ciasta podziękowania dla Mam.Wielką
atrakcją była wizyta Straży Pożarnej,
przejażdżka wozem strażackim na
sygnale oraz pokazy gaszenia pożaru.
Humory dopisały, było wiele śmiechu

i radości. Najlepiej bawić się całymi
rodzinami.

Rusinowo
najważniejsze integrację, ponieważ to
był nasz główny cel.
Wielki ukłon i podziękowania
w stronę osób z sołectwa, które
poświęciły swój czas
i bezinteresownie zaangażowały się
w przygotowanie oraz
przeprowadzenie Pikniku
Rodzinnego.
Organizatorem wydarzenia był
Sołtys z Radą Sołecką oraz
Nadmorskie Koło Gospodyń Wiejskich
w Rusinowie we współpracy z Gminą
Postomino.
Mateusz Chruszcz

Masłowice

21 czerwca w Masłowicach
odbyło się integracyjne spotkanie
mieszkańców z okazji Dnia Dziecka.
Zaczęliśmy tradycyjnie przejażdżką
rowerową po lesie. Po powrocie można
było uzupełnić kalorie słodkościami
i pysznymi goframi. Największą frajdę,
po "tańcach wygibańcach", sprawiło
pokonanie z surowym jajkiem w ręku
toru przeszkód przygotowanego przez
strażaków by na końcu biegu rzucić
nim między oczy baby jagi; zwłaszcza,
że po najmłodszych tor ten musiała
pokonać władza sołectwa. W nagrodę
można było przypomnieć sobie smak
dzieciństwa jedząc watę cukrową

i lody. Jak zawsze niezawodny pan
Józio uatrakcyjnił nasze spotkanie
przejażdżkami bryczką, a pan Jarek na
przyczepie. Wszyscy mogli sprawdzić
się w puszczaniu ogromnych baniek,
malowaniu czy innych konkursach.
Rozegrano rodzinny mecz piłki
siatkowej, a dla wytchnienia przy
wspólnym ognisku upiekliśmy kiełbaski
i zakończyliśmy pełen wrażeń dzień.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli
w organizacji tego spotkania,
sponsorom i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
A.Piaseczna

Wilkowice

Dnia 5.06.2019r. w Wilkowicach
przy świetlicy wiejskiej odbył się Dzień
Dziecka.Pogoda dopisała a i dzieci nie
zawiodły i licznie przybyły na swój
dzień.Dla wszystkich uczestników
przygotowane były konkursy i zabawy
z nagrodami oraz kiełbaski
z ogniska.Dzieci pokazały swoje

zdolności taneczne. Po zakończonych
konkurencjach sportowych mogły
schłodzić się pod kurtyną wodną. Na
koniec każde dziecko dostało
pamiątkowy dyplom.Dziekujemy
Sołtysowi, Radzie sołeckiej oraz
rodzicom za zorganizowanie imprezy.

Bardzo dziękujemy Pani sołtys,
zawsze możemy na Panią liczyć.

2 czerwca 2019 r. na terenie
rekreacyjnym w Rusinowie odbył się
Piknik Rodzinny wraz z Dniem
Dziecka organizowany w ramach
projektu Inicjatywy Lokalnej oraz
współpracy mieszkańców sołectwa
Rusinowo z Gminą Postomino.
W ramach Projektu Inicjatywy
Lokalnej mieliśmy możliwość zakupić
dużego grilla, duży namiot ogrodowy
oraz zestaw ławek biesiadnych bez
których nie byłaby możliwa
organizacja przedsięwzięcia.
Organizatorzy zapewnili
uczestnikom zamek dmuchany, słodki

bufet, kiełbaski z grilla, malowanie
buziek, modelowanie balonów oraz
konkursy sprawnościowe i manualne
za które wręczane były drobne
upominki i słodkości... oraz wiele
innych atrakcji. Piknik Rodzinny
odwiedziła również Mrówka
z Darłowa, która częstowała dzieci
słodkościami, tańczyła z nimi i umilała
im czas.
Pogoda Nam sprzyjała a humory
bez wątpienia dopisywały każdemu
z uczestników.
Dziękujemy wszystkim za tak
liczne przybycie, wspólną zabawę i co

Nacmierz
Pierwszy FESTYN RODZINNY
w Nacmierzu za nami. Dziękujemy
mieszkańcom naszego Sołectwa,
a także innych miejscowości z terenu
naszej Gminy Postomino za liczne
przybycie i zabawę do późnych godzin
wieczornych.
Wśród gości przybyłych na
festyn był Wójt Gminy Postomino
p.Janusz Bojkowski,pani Wice Wójt
Aleksandra Kurek oraz Dyrektor CKiS
Postomino pan Marek Leśniewski.
Konkursów i zabaw dla dzieci jak
i dorosłych było co niemiara, wszyscy
przy tym świetnie się bawili.
Rywalizacja w konkursach dla dzieci
i dorosłych była bardzo zażarta
ponieważ dla zwycięzców czekały
wspaniałe nagrody.
Wśród atrakcji festynu były
pokazy Ratownictwa Medycznego
i Wo d n e g o p r o w a d z o n e p r z e z
wykwalifikowanych ratowników
z Ratownictwa Wodnego z Darłowa,
a także RCK Szczecin przysłało
krwiobus, gdzie można było oddać
krew.
Pani Wioletta i p. Ewa
z Przychodni NZOZ ARS MEDICA
z Postomina przeprowadziły badania
na obecność wirusa HCV, a także

badany był poziom cukru u osób
dorosłych.Dzieci świetnie bawiły się
na wielkim dmuchańcu rozstawionym
podczas festynu.Oprawę muzyczną
podczas całej imprezy prowadził
p.Emil Gawlikowski. Profesjonalne
malowanie buziek naszym pociechom
wykonała pani Katarzyna Zosiuk.
Panie z KGW Nacmierz jak
i Sołectwo Jarosławiec które
reprezentowała pani Katarzyna
Budzich wystawiły stoiska ze swoimi
specjałami i rękodziełami, były miedzy
innymi pyszne ciasta, placuszki

z wątroby, pierogi, swojski chleb ze
smalcem, grzybkami i ogórkiem,
krokiety i inne wiejskie smakołyki.
Dziękujemy wszystkim osobom
z Sołectwa i paniom z KGW Nacmierz
za zaangażowanie w przygotowania
jak i przeprowadzenie całego festynu.
Projekt zrealizowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego oraz dzięki
współpracy mieszkańców sołectw
z Gminą Postomino.
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Radosne powitanie lata

Nowa chorągiew
Dnia 16.06.2019 r. w kościele
parafialnym p.w. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny w Łącku
odbyła się uroczysta msza z okazji
poświęcenia ufundowanej przez
mieszkańców Jezierzan chorągwi
z wizerunkiem św. Jana Pawła II i św.
Faustyny Kowalskiej.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Pragnę z całego serca
podziękować wszystkim, którzy
wykazali się tak piękną i szlachetną
postawą realizując to dzieło. W tych
trudnych dla Kościoła i wiernych
czasach dziękuję proboszczowi
Andrzejowi Bagińskiemu za wiele
miłych i ciepłych słów skierowanych do
nas podczas tej wyjątkowej

i wzruszającej ceremonii.
Serdecznie dziękuję również
mieszkańcom Jezierzan, którzy
czynnie uczestniczyli w tym
nabożeństwie dając wyraz swej wiary
i zaangażowania w życie kościelne.
sołtys Jezierzan
Arkadiusz Belt

Pieńkowianie
Kapela Pieńkowianie miała trzy
wyjazdy w ostatnim miesiącu poza
naszą gminę. 15 czerwca wyjazd do
Ostrowca, 16 czerwca do Słupska,
natomiast 21 czerwca do Polanowa.
Wszystkie spotkania to przeglądy
zespołów. W nagrodę otrzymaliśmy
upominki i dyplomy. Do zobaczenia na
naszym 35-leciu w Jarosławcu.
J.B

Pieszczanki

Sołtys i Rada Sołecka Staniewic,
we współpracy ze Świetlicą
Środowiskową „Razem lepiej”
zorganizowali festyn pod w/w tytułem.
W niedzielne popołudnie na
przystani kajakowej nad rzeką Wieprzą
w Staniewicach spotkali się Ci, którzy
chcieli spędzić czas i pobawić się
zgodnie z zasadami kampanii „Postaw
na rodzinę”.
Starsze panie uczyły młodzież
wicia wianków, pokazywały różne
zioła, zdradzały technikę wizażu. Była
opowieść o szukaniu kwiatu paproci
i został on znaleziony przez Przemka.
Były wyszukane konkursy (np. Rzuć
butelkę, narty na trawie, rzutki),
zabawy z chustą animacyjną. Były
rozmowy o bezpieczeństwie,

rozdawano związane z nim ulotki.
Wianki zostały wrzucone w nurt rzeki
Wieprzy i panny oczekiwały na
pojawienie się królewicza. Było
ognisko, kiełbaski i bigosik sołtysowy,
były nagrody, uśmiechy i radość. Było
zdrowo, rodzinnie, bezpiecznie
i aktywnie.
A wszystko dofinansowane
zostało z budżetu Gminy w ramach
współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Radosnych i bezpiecznych
wakacji Mieszkańcom Gminy
i przyjezdnym Gościom życzą
Wszyscy uczestnicy spotkania
integracyjnego.
Teresa Rysztak

15 czerwca Zespół Pieszczanki
jak co roku wystąpił na Folkowym
Śpiewaniu w Ostrowcu… a już 16
czerwca śpiewaliśmy w Słupsku
również na przeglądzie zespołów
śpiewaczych i tanecznych.
Z pozdrowieniami „Pieszczanki”

Zochy Gospochy - po męsku
Kolejny raz Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej”
udowodniło, że – mimo wielu
przeciwności losu – dadzą radę
i zaplanowany cel będzie osiągnięty.
Tak było i w tym roku podczas
tradycyjnego spotkania
pokoleniowego „Zochy Gospochy”.
W ramach tego działania zrealizowane
zostały zadania z kampanii
profilaktycznej „Postaw na rodzinę”,
była także współpraca
z Towarzystwem Przyjaźni PolskoWęgierskiej ze Słupska, Polskim
Stowarzyszeniem Diabetyków (Koło
Terenowe w Postominie) oraz
z sołectwem i Kołem Gospodyń
Wiejskich „Aksamitki” z Wszedzienia.
Działanie „W tradycji siła”
dofinansowane zostało z budżetu
gminy w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
a honorowy patronat objął Wójt Gminy
Postomino – Janusz Bojkowski.
Celem spotkania było pokazanie
swojej kreatywności, pracowitości,
zapobiegliwości i poczucia humoru.
Pokazali to uczestnicy startując w 4
konkurencjach Zośkowych: Zocha
modna, gospodarna, pasjonatka
i sportowa.
I tu właśnie męski sukces: 6 letni
Piotruś Kołodziejski został mistrzem
w ekologicznych kręglach, a tytuł
Super Zośki 2019 i puchar Wójta
Gminy zdobył Jerzy Siwiuk ze
Staniewic.
Honorowe miejsca
w poszczególnych konkurencjach
zajęły następujące osoby:
Zocha modna - I m. Bronisława
Siwiuk, II m. Jerzy Siwiuk, III m.
Justyna Koseda.
Państwo Siwiukowie
zdecydowanie preferowali modę retro,
pokazując damę z lat 30 oraz kostium

Celebrujemy i lepimy garnki
Elwisa Presleya, natomiast p. Justyna
– zaprezentowała model kobiety
wiejskiej, pracującej przy udoju krów,
tworzącej przetwory mleczne – dała
radę.
W kategorii Zocha
gospodarna/kulinarna zwyciężyły
następujące potrawy: I m.
„Chlebaczki” Stanisławy Krajewskiej,
II m. miody Jerzego Siwiuka, III m.
galaretka Czesławy Przybyszewskiej.
Najlepsze ciasto (wśród
pysznych wielu innych) to – zdaniem
jurorów -„Serniko/jabłecznik, które
upiekła Joanna Młynarz, nagrodę
zdobyły również Elżbieta Stefańska za
najbardziej oryginalne ciasto
„Szpinakowy sernik” oraz Teresa
Rysztak za bezcukrową potrawę „Dzik
a lesie, a gołąbki we Wszędzieniu”.
Najwięcej emocji i zdrowego
ruchu było w konkurencjach
sportowych, które – chociaż na wesoło
– wcale nie były takie łatwe.
Konkurencję „Ekologiczne
kręgle” zdominowali młodzi
mieszkańcy Wszędzienia: I m. – Piotr
Kołodziejski, II m. – Joanna Młynarz, III
m. – Alicja Giemza.
W zbieraniu jaj i rzucaniu ich do
wiaderka zwyciężyły”: I m. – Alicja
Giemza, II m.- Jerzy Siwiuk, III m. –
Maria Lech-Szajner. A w rzucie
pokrywką do gara zdecydowanie
wygrały: I m. – Bronisława Siwiuk, II m.
– Joanna Młynarz, III m. – Henryk
Manuszewski.

Wszyscy aktywni uczestnicy
otrzymali nagrody wspólnie
ufundowane przez organizatorów.
Szczególne słowa podziękowania dla
jurorów, którzy mieli trudne zadanie
w ocenie tak ciekawych prezentacji:
Marii Momot, Ryszarda Łokaja i Józefa
Rysztaka. Całość prowadziła
i koordynowała Teresa Rysztak, która
również poinformowała uczestników
o wielkim sukcesie w pracy
stowarzyszenia, jakim jest nominacja
w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz
głos” oraz współpracy z Fundacją im.
Stefana Batorego do prestiżowej
nagrody „Super Samorząd”. W tym
roku tylko 15 organizacji w Polsce
dostąpiło tego zaszczytu i mamy
prawo być z tego dumni.
Zochy Gospochy to impreza
zakładająca dużą aktywność
i pomysłowość uczestników, tu nikt nie
przychodzi, by posiedzieć, piwko
wysączyć, tylko pokazać swoje – być
może nieraz mikre – umiejętności,
zaangażowanie, ale jest ruch, jest
śmiech, jest zabawa. Stąd też wiele
osób wybiera inny rodzaj spędzenia
wolnego czasu. Jednak członkowie
z „Razem lepiej” mają poczucie
humoru, dystans do swoich słabości
i chęć to tego, „by im się chciało
chcieć”. I za to wszystkim uczestnikom
Zośkowego spotkania – Dziękuję.
Jednak DAŁO RADĘ.
Teresa Rysztak

Członkowie Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej” są
bardzo dumni z osiągniętego sukcesu
podczas realizacji projektu
„Młodzieżowy i senioralny łyk
samorządności” w ramach
ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” pod
egidą Fundacji im. Stefana Batorego.
Wspólnie z władzami samorządowymi
zdobyli nagrodę „Super Samorząd”,
a taką nagrodą może się poszczycić
w tym roku tylko 7 organizacji w całej
Polsce. Wśród 250 miejscowości
gmina Postomino – jako jedna z 7 –
znalazła się w gronie zdobywców tytułu
Super Samorząd, a w sumie takich
samorządów w całej Polsce jest 50.
Uczestnicy z „Razem lepiej”
uhonorowali ten sukces symboliczną
lampką szampana i ogromnym
b u k i e t e m k w i a t ó w, a l e o g r o m
szczęścia i dumy obywatelskiej
towarzyszył podczas całego
pracowitego spotkania i długo po.
Mamy prawo do wielkiej dumy
i poczucia z wagi tego, co zrobiliśmy.

Jednak taki tytuł zobowiązuje… do
dalszej, społecznej, środowiskowej
pracy. Tak było i teraz. Po uściskach,
gratulacjach i uśmiechach czas wziąć
się do roboty.
Zajęcia gliniarskie pn. „Nie święci
garnki lepią, tylko my” nabierają
rozmachu. Uczestnicy potrafią już
tworzyć miski, miseczki, figurki, ptaszki
i inne cudeńka, a tym razem
przygotowali – pod opieką instruktorki
Anety Kostki (byłej mieszkanki
Pieńkowa) – motywy roślinne
w ozdobnych kształtach, Wszystkie
prace zademonstrowane zostaną na
wystawie, o czym wcześniej
poinformujemy i wszystkich zaprosimy.
Projekt „Nie święci garnki lepią,
tylko my” dofinansowany jest w ramach
V edycji Programu „Decydujesz,
Pomagamy”, zorganizowanego przy
współpracy ze spółką Tesco (Polska)
Sp. z o.o.
Teresa Rysztak
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Likwidacja kasy
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z o.o. Postomino 94,
informuje o likwidacji punktu kasowego
w siedzibie Spółki z dniem 30 czerwca
2019 roku.
W związku z powyższym od dnia 01
lipca 2019 roku płatności za usługi
wnoszone w formie gotówkowej należy
uiszczać (bez żadnych dodatkowych

opłat) w BS Ustka Oddział w Postominie
lub przelewem na konto GPK Sp. z o.o.
Postomino 94, w BS Ustka O/ Postomino
na rachunek nr 81 9315 0004 0021 5084
2000 0010.
Wnoszenie opłat z tytułu usług
cmentarnych pozostaje bez zmian, czyli
w siedzibie GPK Spółka z o.o. Postomino
94.

Ogłoszenie
Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi (20a)
oraz 3h gruntów rolnych w Tyniu
Tel. 606 990 061
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Składam serdeczne podziękowania dla p. SYLWII KIJANKA, p. ALEKSANDRA
KLYTY - AK Office, p. BOGDANA SZLAWSKIEGO prezesa GPK w Postominie za
okazaną bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność.
Z SERCA DZIĘKUJĘ!
Wych. kl.III Ewa Kulczak - Leśniewska - Szkoła Podstawowa w Postominie

Ogłoszenie

mój szyper

Kącik
poetycki

pokochał morze krajobraz
wpięty w pory roku egzystencji rybaka
o świcie na przystani
mróz szczypie dokuczliwie

okruchy dzieciństwa sztormowe dni
w snach i na jawie
obrazki w ramkach dzieciństwa
na tle letniej przyrody
łąka skąpana w barwach
cała zanurzona w rosie
w błyszczących kryształkach światła
cudownie po niej płynąć
szybkimi bosymi stopami
królestwo roślin i owadów
brzęczących szuwarów
szumiących przy stawie
i żab kumkających radośnie
pełno tu ważek
z niebieskimi skrzydłami
muskających taflę wody
skąd rozchodzą się fale
subtelne tworząc zakola

Podziękowania

w bukiecie marzeń talizman szczęścia
zabiera w rejs myśl niespełnioną
wzburzone wody bawią się statkiem
piętrzą się w pionie
jak me pragnienia rozkołysane
w bezkresie morza namiętne fale
smagają biczem śliskie falochrony
w sztormowej złości Neptun wciąż groźny
tarmosi statkiem przeraża straszy
piętnem topielców szaleństwem wód
ich białe grzbiety jak błyskawice
mkną by rozpryskać się gdzieś na klifie
roztłuc się zgubić by znów na nowo
skacząc przez molo z hukiem z wigorem
rozbić się w drobne sine kropelki
a okręt widmo pomimo sztormu
walczy z żywiołem na falach wciąż
brzeg niedaleko Neptun pozwoli
dobić do portu w szkwale i w mgle

przy swoim kutrze czeka na kolegów
plan wyjścia w morze tam gdzie siatki
trzeba zebrać rybę
potrzebne mocne ramiona rybaka
żyły napięte jak masztowe liny
sieć kaleczy ręce ściera skórę do krwi
ląduje na pokładzie z zawartością
dorsza torbuta i flądry
mija godzina za godziną
zanim do brzegu w Jarosławcu
dobije szyper z załogą
liny trzeba rzucić na brzeg
przymocować kuter na przystani
na klifie czeka rybaczka wzruszona
jej szyper z załogą dobił do brzegu
sieć pełna-udał się połów
trzeba rozładować rybę...
a w domu ciepło przy kominku
ogrzewa się zmarznięta twarz

Jadwiga Michalak pokochał to morze jak kobietę
na dobre i złe w zdrowiu i w chorobie
na zawsze...

dobrze odsłonić kurtynę wspomnień
zaszyć się w cieniu szumiącej brzozy
jej cienkie zielone włosy
muskają doznań pejzaże

Wiersz poświęcony ciężkiej pracy
rybaków pracujących w Jarosławcu.
Jadwiga Michalak

Jadwiga Michalak

Podziękowania

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

Harmonogram
wypłat
Przedstawiam harmonogram
wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia
wychowawczego 500+ w Banku
Spółdzielczym w Postominie na 2019 r.:
ź 23-25 lipiec 2019 r.
ź 20-22 sierpień 2019 r.
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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

Rada Kościoła w Pieńkowie
składa serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy czynnie brali
udział w przygotowaniach naszego
Festynu Parafialnego, mieszkańcom
Pieńkowa, Pieńkówka, Postomina,
Marszewa i okolicznych
miejscowości, ludzi dobrej woli – jest
ich tak wielu, że nie sposób
wszystkich wymienić z imienia
i nazwiska. Dziękujemy za
zaangażowanie, składane ofiary, za
przepiękne i bogate fanty, za ciężką
pracę i poświęcony czas, za okazane
serce, za wszystko.
Serdeczne i szczególne
podziękowania kierujemy do
naszych sponsorów:
ź Janusza Bojkowskiego – Wójta
Gminy Postomino,

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź

Marka Leśniewskiego –
dyrektora CKiS Postomino,
Bogdana Szlawskiego – prezesa
GPK sp. z o.o. Postomino,
Stefana Kwiatkowskiego,
Igora Kwiatkowskiego,
Stefana Kwiatkowskiegojuniora,
Eweliny i Maksymiliana
Kwiatkowskich,
Danuty i Leszka Haratyków,
Gabrieli i Adama Pruske,
Jadwigi Czerwińskiej,
Agencji Artystyczno-Muzycznej
SILENT Pawła Cichego,
Kapeli „Pieńkowianie”
AGROMOR w Sławnie – Pawła
Łuczaka i Ryszarda Niemczury,
Roberta Szczepańskiego,
Firma MARKO Rusinowo,

Katarzyny i Mieczysława
Zawadów,
ź Gospodarstwa Rolnego
z Ostrowca,
ź sklepu wędkarskiego
ROBACZEK w Sławnie,
ź Beaty i Pawła Hoppe,
ź Anny i Dariusza Stankowskich,
ź Ireny Gołębiewskiej,
ź Zofii Golczyk,
ź Straży Gminnej
ź OSP Postomino.
Chcemy podkreślić, że
wszystkie zebrane środki podczas
festynu w wysokości 40.200,00
trafią na rzecz remontu wieży i dachu
naszego kościółka pod wezwaniem
Chrystusa Króla w Pieńkowie.
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ
ź
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Wielkie świętowanie
Dnia Dziecka
Na Dzień Dziecka wszystkie
dzieci czekają z utęsknieniem cały rok.
W Placówce Wsparcia Dziennego
w Postominie wielkie świętowanie
odbywało się już w czwartek, 30 maja.
I, jak się później okazało, był to
rewelacyjny wybór, gdyż dopisała nam
pogoda, wspaniałe humory, chęć do
zabawy i rywalizacji w wielu
różnorodnych konkurencjach , a także
udział zarówno dzieci, jak i rodziców,
co szczególnie ucieszyło
wychowawczynie. Dzieci konkurowały
ze sobą w rzucie do celu, bitwie na
papierowe kule, sztafecie
z przeszkodami oraz układały litery
z papieru. Dodatkowo, po fizycznym
wysiłku był smaczny poczęstunek
z pieczonej kiełbaski oraz słodki deser
z bitą śmietaną i owocami. Ponadto,
uczestnicy, za okazaną dziecięcą
radość podczas zabawy i ducha fair

PAL

play, zostali hojnie obdarowani licznymi
prezentami w formie plastycznych
pomocy dydaktycznych oraz łakoci.
Było niebanalnie, radośnie i mamy
nadzieję, że ten dzień pozostanie na
długo w pamięci uczestników
wspólnego świętowania. A wszystkim
dzieciom (małym i dużym) jeszcze raz
składamy życzenia:
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu
innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i pasji.
Żyj najpiękniej jak umiesz i dziel
się swoim szczęściem z innymi.

Dnia 01.06.2019r. z okazji Dnia
Dziecka nasi uczestnicy, w ramach
projektu Program Aktywności
Lokalnej, wzięli udział w organizacji
festynu rodzinnego. Poczęstunkiem
dla gości było ciasto własnego
wypieku, kiełbaski z grilla, chleb ze
swojskim smalcem i ogórkiem
małosolnym. Był również bigos

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

przygotowany przez pana Mirosława
Grzegorczyka, któremu bardzo
dziękujemy. Wśród takich pyszności
nie mogło zabraknąć grochówki, którą
przygotował pan Igor Kwiatkowski, za
którą również serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy wszystkie osoby
bezrobotne oraz w wieku emerytalnym
do udziału w naszym projekcie.

W ramach działań projektowych
uczestnicy mogą korzystać
z rozmaitych zajęć, takich jak: zajęcia
ruchowe, rękodzielnicze, ekologiczne,
zajęcia dla kobiet, wsparcie
koleżeńskie oraz rozmowy i porady
z psychologiem.

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

„Łężkowianie” w Hortulusie W nagrodę… do teatru

9 czerwca Koło Gospodyń
Wiejskich „Łężkowianie” zrealizowało
zadanie publiczne o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Projekt Wyjazdu do Dobrzycy
2019 jest realizowany ze środków
Gminy Postomino.”
50-osobowa grupa zwiedziła
Ogrody Tematyczne, w których można
było zobaczyć bardzo piękne rośliny
oraz dowiedzieć skąd pochodzą i jak
się je pielęgnuje .

Następnym punktem zwiedzania
były Ogrody Spectabilis, w których
zostaliśmy oprowadzeni przez
przewodnika po najpiękniejszych
zakątkach ogrodu.
Kilkuosobowa grupa pokusiła się
o przejście labiryntów , które okazały
się niezłą zagwostką . Dzięki pomocy
pracownika wieży udało się wszystkim
szczęśliwie wyjść.
Dziękuje wszystkim uczestnikom
wycieczki za mile spędzony czas.
Agnieszka Belziuk-Znojek

Uczestnicy Gminnego
Przeglądu Artystycznych Form
Teatralnych wyjechali do Słupskiego
Teatru Nowego im. St. Witkacego na
sztukę pt. „Pan Tadeusz”.
Była to nagroda - ufundowana
przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z budżetu Gminy
Postomino - za aktywny udział
w przeglądzie.
Nie wszyscy „aktorzy” stanęli
wówczas na podium, ale wszyscy
pracowali na tyle, na ile potrafili, mogli
i chcieli. To też jest ważne – bo chciało
Im się chcieć.

Oczywiście wyprawa do teatru to
niezwykłe przeżycie, tym bardziej że
wystawiana była narodowa epopeja,
której treść właściwie powinien znać
każdy, a nawet jeśli nie – to pewnie po
spektaklu nastąpiło lepsze rozumienie
problemów naszego kraju sprzed
około 200 lat.
Uczestnicy byli bardzo
zadowoleni z wyjazdu, a organizatorzy

Wiły, uczyły i rzuciły

zachęcają wszystkich do wzięcia
udziału w jesiennym przeglądzie
profilaktycznych form artystycznych
i dziękują wychowawcom za pomoc
w realizacji kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, która odwołuje się do
poszukiwań talentu, do aktywności
i wiary w swoje mocne strony.
Teresa Rysztak

Fantastyczny czas, sympatyczni
ludzie, dobry fotograf. To wszystko
złożyło się na tradycyjną sobótkową
imprezę zorganizowaną przez
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem
lepiej”. W ramach projektu „W tradycji
siła” zaplanowane zostało spotkanie
z okoliczną społecznością na przystani
kajakowej w Staniewicach. Odbyła się
nauka wicia wianków, opowiadanie
o kwiecie paproci, szukanie kwiatu
paproci, a następnie rzucanie wianków
do wody (i wypatrywanie ukochanego).
A potem już były fajne zabawy, nagrody,
ognisko, kiełbaski. Było miło, rodzinnie,
aktywnie i zdrowo.
Spotkanie zrealizowano we
współpracy z Gminą Postomino.
Teresa Rysztak
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Świadczenia Wychowawcze

Dobry Start

ZŁÓŻ WNIOSEK
NA NOWY OKRES
ŚWIADCZENIOWY

GOPS
Postomino

od 1 lipca

od 1 sierpnia

wyłącznie wnioski
elektroniczne

wnioski papierowe
oraz elektroniczne

Jak złożyć wniosek elektroniczny? Za pomocą:

Kalendarium

Dobry start
300+

500+ na pierwsze dziecko
UWAGA
ZMIANY

!

Okres zasiłkowy 2019/2021 będzie
trwał od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.

Złożenie wniosku

Rozpatrzenie i wypłata

od 01.07.2019
do 31.08.2019

do 30.09.2019

od 01.09.2019
do 30.11.2019

do dwóch miesięcy
od dnia złożenia wniosku

Świadczenia
Rodzinne
Złożenie wniosku

Rozpatrzenie i wypłata

od 01.07.2019
do 31.08.2019

do 30.11.2019

od 01.09.2019
do 31.10.2019

do 31.12.2019

od 01.11.2019
do 31.12.2019

do 29.02.2020

Fundusz
Alimentacyjny

Progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Złożenie wniosku

Rozpatrzenie i wypłata

od 01.07.2019
do 31.08.2019

do 31.10.2019

od 01.09.2019
do 30.09.2019

do 30.11.2019

od 01.10.2019
do 31.10.2019

do 31.12.2019

od 01.11.2019
do 30.11.2019

do 31.01.2020

od 01.12.2019
do 31.12.2019

do 29.02.2020
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Harmonogram wywozu odpadów
Sierpień 2019

Lipiec 2019
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

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

15

odpady
zmieszane
pojemniki

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

22

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

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

16

23

24

18

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

5

19

26

6

20

27

7

21

28

8

22

29

9

23

30

papier

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

17

odpady
zmieszane

szkło

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

WTOREK

metale
i tworzywa
sztuczne

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

25

19

26

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 1 i 14 sierpień.

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

NADMORSKA GMINA POSTOMINO - www.postomino.pl

Kalendarz imprez

LATO 2019

zgagafari

Mistrzostwa Budowniczych

7 VII 2019
Jarosławiec

29. BIEG PO PLAŻY
Gmina

Postomino

GŁÓWNY ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
76-113 Postomino 97
CENTRUM
tel./fax: (59) 810 93 73
KULTURY I SPORTU e-mail: ckis@postomino.pl
W POSTOMINIE
www.ckis.postomino.pl

Justyna&Kris

POLECA:

Szczegóły na plakatach i stronach www

jaroslawiec24.pl

Wykorz
ys

ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo zmiany terminu imprez

taj moc

rzeki W

Stopka redakcyjna

ieprzy

Zapraszamy na spływy kajakowe

Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 2.07.2019 r.

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: 94 340 35 98

Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel.: 59 810 85 93
e-mail: szept@postomino.pl

Utworzono w dniu 13.05.2019 r. na podstawie kalendarza imprez i wydarzeń na 2019 rok zamieszczony na stronie CKiS Postomino.

MITRA

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.

