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„Słoneczna stacja” Telewizji POLSAT w Jarosławcu

„Słoneczna Stacja” to projekt,
podczas którego Telewizja POLSAT
odwiedzała ulubione miejsca
wypoczynku Polaków nad morzem,
spotykała się tam z widzami i zachęcała
do aktywnego i bezpiecznego
spędzania czasu na wakacjach.
W drugi weekend lipca
miasteczko „Słonecznej Stacji”
zawitało na plaży w Jarosławcu,
towarzyszyły mu piękna pogoda
i świetna atmosfera. Na wszystkich
plażowiczów czekało mnóstwo atrakcji,
można było wziąć udział w turnieju
piłkarzyków stołowych, pograć
w siatkówkę plażową czy spróbować
swoich umiejętności na ściance

AKCYZA

wspinaczkowej. W strefie
bezpieczeństwa, ratownicy medyczni
przeprowadzali profesjonalne
szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy i promowali numer ratunkowy
nad wodą 601 100 100, którego
znajomość może okazać się bardzo
pomocna w sytuacjach zagrażających
życiu. Dzięki wykorzystaniu technologii
VR, uczestnicy doświadczali symulacji
u d z i e l a n i a p i e r w s z e j p o m o c y.
Odwiedzający miasteczko na plaży
mogli też skorzystać ze specjalnej
strefy relaksu, w której czekały na nich
hamaki i leżaki. W Strefie
Bezpieczeństwa, „Niestraszki”
zapewniały nie tylko świetną zabawę,

ale przede wszystkim instruowały
dzieci i rodziców jak bezpiecznie
spędzić wakacje. Dodatkowo eksperci
udzielali porad w zakresie: dietetyki
i dermatologii oraz zapraszali na masaż
i konsultacje z fizjoterapeutą.
Spragnieni aktywnego wypoczynku
mogli poruszać się przy latynoskich
rytmach tańcząc wspólnie zumbę.
W miasteczku „Słonecznej Stacji”
można było spotkać znane gwiazdy
telewizji: Elżbietę Romanowską
i Rafała Maseraka, a także Jerzego
Mielewskiego. Dodatkową atrakcją
było wieczorne kino na plaży, gdzie na
wielkim ekranie wyświetlono komedię
romantyczną pt.: „Narzeczony na niby”.

Organizatorem akcji, która trwała
od 29 czerwca do 11 sierpnia, była
Te l e w i z j a P O L S AT. P a r t n e r z y
„Słonecznej Stacji” to: PZU, Plus,
Cyfrowy Polsat, Energa oraz miasta
i gminy partnerskie: gm. Postomino,
Kołobrzeg, gm. Ustronie Morskie, Hel,
Olsztyn, gm. Stegna. Producentem

Od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy załączyć faktury za okres od 01 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w pok. 9a.

programu jest dom produkcyjny LuLu
Production.
Emisja z wydarzeń w Jarosławcu
odbyła się dnia 21 lipca (niedziela)
o godz. 19.30, oczywiście na antenie
telewizji POLSAT!
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Nowy samochód
dla OSP Nacmierz
23 lipca 2019 r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Nacmierzu wzbogaciła się
o lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
marki Opel Movano.
Doposażenie jednostki w nowy wóz
jest wynikiem realizacji zadania pod
nazwą: „Zakup lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nacmierzu”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020 oraz ze środków pochodzących
z dotacji celowej przyznanej OSP
w Nacmierzu przez Gminę Postomino.
Kwota dofinansowania ze środków
EFRR wynosi 172 925,70 zł, natomiast
kwota pochodząca z dotacji celowej
Gminy Postomino to 30 516,30 zł.
Nowy sprzęt pozwoli na poprawę
skuteczności systemu zapobiegania
zagrożeniom wynikającym ze zmian
klimatu zwiększając efektywność działań
ratunkowych OSP- Nacmierz.

Przebudowa drogi

Dnia 12 lipca 2019 r. została
zawarta umowa pomiędzy Wojewodą
Zachodniopomorskim a Gminą
Postomino na dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi
gminnej nr 160063Z na odcinku
Jarosławiec- Rusinowo”.
Umowę podpisali Wicewojewoda
Marek Subocz oraz Wójt Janusz
Bojkowski przy kontrasygnacie
Skarbnika Doroty Bałukonis.

Projekt zakłada przebudowę
drogi gminnej na odcinku Jarosławiec –
Rusinowo (do skrzyżowania z ulicą
Letniskową). W ramach projektu
powstanie nowa nawierzchnia
asfaltowa chodnik oraz oświetlenie.
Inwestycja zostanie
zrealizowana w drugiej połowie 2019
roku. Całkowity koszt zadania to
3 160 088,97zł, w tym kwota
dofinansowania wynosi 1 580 044,49
złotych.

Skok w dal z prawdziwego zdarzenia
Dnia 5 lipca została zawarta
umowa pomiędzy Województwem
Zachodniopomorskim
reprezentowanym przez Tomasza
Sobieraja – Wicemarszałka oraz
Stanisława Wziątka – Członka
Zarządu, a Gminą Postomino
reprezentowaną przez Janusza
Bojkowskiego – Wójta Gminy przy
kontrasygnacie Doroty Bałukonis –
Skarbnika o przyznanie pomocy na
zadanie pn. „Wykonanie stanowiska
do skoku w dal w Pieszczu”.
Projekt zakłada wykonanie
stanowiska do skoku w dal
w miejscowości Pieszcz.
Przedsięwzięcie to umożliwi dzieciom
i młodzieży rozwój w kierunku

lekkoatletycznym jak również pozwoli
na organizację imprez sportowych na
szczeblu gminnym i powiatowym.
Dotacja została udzielona
w ramach wykonywania uchwały
VII/87/19 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla jednostek

Pani Anna i Mirosława na emeryturze
31 lipca 2019 roku w związku
z przejściem na emeryturę,
pożegnaliśmy Panią Annę
Boruszewską inspektora ds.
gospodarki gruntami nierolnymi oraz
Panią Mirosławę Lemtis – Gawędę
inspektora ds. działalności
gospodarczej i bezrobocia. Pani Ania
przepracowała w Urzędzie Gminy
Postomino 41 lat, a Pani Mirosława lat
30.
Wójt Gminy Janusz Bojkowski
wraz z pracownikami: Urzędu,

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Centrum Kultury i Sportu
podziękowali Paniom za długoletnią
i sumienną pracę w samorządzie,
wręczyli upominki i kwiaty.
Drogim Paniom życzymy
wszelkiej pomyślności, zdrowia,
radości i pogody ducha, a także
realizacji swoich pasji i zainteresowań
w dalszym codziennym życiu.

samorządu terytorialnego z obszaru
województwa zachodniopomorskiego
z przeznaczeniem na poprawę
i modernizację infrastruktury
sportowej w 2019 r.
Szacowana wartość zadania
wynosi 26 651,46 zł, w tym kwota
dofinansowania to 12 250,00 zł.
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Aktualności inwestycyjne
Z końcem lipca odebrane
zostały prace w związku z budową
dwóch altan o konstrukcji drewnianej
na terenie Szkół Podstawowych
w Staniewicach i Pieszczu. W ramach
zadania inwestycyjnego „Klasa na
świeżym powietrzu” powstały altany
wyposażone w ławostoły, które służyć
będą uczniom pobliskich szkół
w zdobywaniu wiedzy na łonie natury.
Realizacja zadania przełamuje
stereotypy i pokazuje, że klasa to nie
tylko pomieszczenie w budynku.

w szybkim tempie. Trwają prace
wykończeniowe przy wznoszeniu
ścian fundamentowych oraz
posadowieniu podłogi na gruncie.
Duże zaawansowanie prac
wi d a ć r ó wn i e ż p r z y r e a l i z a c j i
inwestycji drogowych na terenie
Gminy. W m. Pieńkówko finalizowane
są roboty ziemne oraz wykonanie
warstw konstrukcyjnych pod
nawierzchnię z betonu asfaltowego.
Na trasie ścieżki rowerowej na
odcinku Postomino – Pieńkówko
widoczne jest duże zaangażowanie

sierpień

2019
Kiedy sierpień przychodzi,
reszta zboża z pola schodzi.

robót. Realizowane są aktualnie
warstwy konstrukcyjne pod
nawierzchnię ścieżki. W trakcie
realizacji jest przepust drogowy
w miejscu dawnej kładki.
Rozpoczęto również roboty
ziemne przy przebudowie drogi na
odcinku Rusinowo – Jarosławiec.
Aktualnie budowany jest odcinek sieci
wodociągowej, a następnie
realizowane będą roboty drogowe.
W wyniku przetargu
nieograniczonego w ramach budżetu
obywatelskiego wyłoniono
wykonawcę „Budowy altany
w miejscowości Wilkowice” –
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Konrad Wal ze Staniewic, który za
kwotę 29 151 zł zrealizuje zakres
robót. Altana o konstrukcji drewnianej
zlokalizowana będzie na terenie
boiska sportowego. Ponadto

Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie,
tedy długa zima będzie.

Fundamenty nowego budynku
przedszkola w Jarosławcu

Budowa ścieżki rowerowej
Postomino - Pieńkówko

Budowa budynku świetlicowoadministracyjnego w Pieńkowie „pnie
się” ku górze. Rozpoczęto
wykonywanie kondygnacji
nadziemnych w konstrukcji
murowanej. Ponadto w ramach
„Stworzenia atrakcyjnych warunków
do życia w rodzinie poprzez
zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego” w pobliżu budynku
świetlicowo-administracyjnego
wyłania się zarys płyt boisk do piłki
nożnej i siatkówki, trwają intensywne
prace przy budowie parkingu
i ogrodzenia terenu. Czekamy
z niecierpliwością na kolejne etapy
realizacji budowy m.in. placu zabaw
dla dzieci i terenu z siłowniami
zewnętrznymi.
Budowa stołówki, przedszkola
i żłobka przy Szkole Podstawowej
w Jarosławcu również postępuje
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w ramach projektu „Poprawa
infrastruktury komunikacyjnej na
boisku” powstanie ciąg
komunikacyjno-spacerowy w kierunku
nowopowstałej altany. Na realizację

Przebudowa drogi gminnej
w m. Pieńkówko

w/w projektu sołectwo Wilkowice
otrzymało dofinansowanie w ramach
konkursu „Granty sołeckie 2019”
w wysokości 10 000zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
Laureatami „Grantów sołeckich
2019” jest również sołectwo Karsino,
które zgodnie z projektem „Nasz kąt”
wybuduje altanę na terenie
istniejącego placu zabaw oraz
sołectwo Wszedzień, które w ramach
projektu „Poprawa infrastruktury
rekreacyjnej – słoneczny plac zabaw
uciecha dla całej rodziny” doposaży
istniejący plac zabaw przy świetlicy
w m. Wszędzień w wielofunkcyjną
zabawkę ze zjeżdżalnią.
Z początkiem sierpnia Gmina
Postomino planuje podpisać kolejne
umowy w związku z inwestycjami
w ramach „Inicjatywy lokalnej”. Na
terenie poszczególnych sołectw
wbudowane zostaną obiekty małej
architektury, które przyczynią się do
rozwoju infrastruktury rekreacyjnej
oraz aktywizacji społeczności
lokalnej, w tym m.in. ławki uliczne
i kosze na odpady, kapliczki, siłownie
zewnętrzne, huśtawki, stanowisko do
gry w koszykówkę, palenisko na
ognisko oraz tablice informacyjne.

Jak po lipcu sierpień się ochłodzi,
to później zima twarda
z wielkim śniegiem chodzi.

1 sierpnia (czwartek)
Narodowy Dzień
Pamięci Powstania Warszawskiego
2 sierpnia (piątek)
Światowy Dzień Pamięci
o Zagładzie Romów
6 sierpnia (wtorek)
Przemienienie Pańskie
9 sierpnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień
Ludności Tubylczej na Świecie
10 sierpnia (sobota)
Dzień Przewodników
i Ratowników Górskich
12 sierpnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Młodzieży
13 sierpnia (wtorek)
Międzynarodowy Dzień
Osób Leworęcznych
14 sierpnia (środa)
Dzień Energetyka
15 sierpnia (czwartek)
Święto Wojska Polskiego,
Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
19 sierpnia (poniedziałek)
Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
22 sierpnia (czwartek)
Najświętsza Maryja Panna Królowa
23 sierpnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Handlu Niewolnikami
i jego Zniesieniu,
Święto Lotnictwa
28 sierpnia (środa)
Święto Lotnictwa Polskiego
29 sierpnia (czwartek)
Dzień Straży Gminnej,
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu
wobec Prób Jądrowych
31 sierpnia (sobota)
Dzień Solidarności i Wolności

„

Budynek administracyjno
- świetlicowy w Pieńkowie

cytat

Książki są lustrem:
widzisz w nich tylko to co,
już masz w sobie.

Zagospodarowanie terenu
w m. Pieńkowo

„

Carlos Ruiz Zafón
„Cień wiatru”
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29. Bieg Po Plaży za nami

3. Mańkowski Miłosz - Borzytuchom
4. Wieczorek Marcel - Sławno
5. Kurek Michał - SP Postomino
6. Antoniewicz Mikołaj - LZS Budzyń
Dziewczęta Rocznik 2004-05
1. Książek Daria - Słupsk
2. Gąłąbowicz Oliwa - Lęborski Klub
Biegacza Im. Braci Petk
3. Gąsior Martyna - LZS Budzyń
4. Kempa Julia - Bydgoszcz
5. Śmiechowska Weronika - UKS
Już po raz 29 nadmorski
Jarosławiec przyciągnął biegaczy
z całej polski, a także z zagranicy. Tym
razem nie przydały się kremy
z wysokim filtrem. Temperatura nie
przekraczała 17 stopni, a wiatr nie
ułatwiał sprawy. To jednak nie
przestraszyło naszych gości. W biegu
głównym oraz w biegach
towarzyszących wystartowało ponad
1100 zawodników (625 bieg główny 484 mężczyzn i 141 kobiet) od 2 do 81
lat. Wśród startujących byli obywatele
Ukrainy, Rosji, Niemiec i Australii.

Gośćmi biegu byli: Henryk
Olszewski - Prezes Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki, Paweł Olszański sekretarz PZLA, Henryk Paskal –
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Biegów, olimpijczyk Jan Huruk,
Kazimierz Adach - polski bokser,
medalista olimpijski oraz Dyrektorzy
wielu imprez biegowych, m.in. z Piły,
D ę b n a , P s z c z y n y, G r o d z i s k a
Wielkopolskiego, Wrocławia, Sobótki,
Wiązownej, Torunia.
Obsługę medialną na tym
wydarzeniu prowadzili reporterzy
Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota", Głosu Koszalińskiego,
Głosu Pomorza, Dziennika
Bałtyckiego, Obserwatora Lokalnego
oraz telewizja TVP3 Szczecin.
Wszyscy biegacze mogli liczyć na
doping rodzin, znajomych,
mieszkańców ościennych gmin
i miejscowości, ale także kibiców z całej
Polski, ponieważ jarosławiecki kurort

przyciąga swoimi atrakcjami oraz
imprezami wielu wczasowiczów. Ich
liczbę szacuje się w tysiącach.
Doping biegaczom zapewnili:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Postomina, Kapela „Pieńkowianie”,
grupa morsów z Postomińskiego
Wikinga jak również grupy kolonijne
wypoczywające w Jarosławcu. Ich
energiczny doping pomógł
zawodnikom w pokonywaniu kolejnych
k i l o m e t r ó w t r a s y. W s z y s t k i m
dopingującym tego dnia serdecznie
dziękujemy.

W całym przedsięwzięciu
zaangażowanych było około 400 osób,
bez których impreza nie mogłaby się
odbyć, byli to m.in: obsługa biura
zawodów (pracownicy Urzędu Gminy
w Postominie, pracownicy Centrum
Kultury i Sportu w Postominie,
wolontariusze), wyznaczenie
i zabezpieczenie trasy (Straż
Graniczna, Policja, Straż Gminna,
strażacy z jednostek OSP Gminy
Postomino, ratownicy medyczni,
sędziowie), obsługa punktów
żywieniowych (Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Postomino,
grupa Morsów „Wiking",
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Wicie).
Biegi Młodzieżowe „Powitanie
Lata" rozpoczęły niedzielne bieganie.
W ośmiu biegach wystartowało łącznie
153 uczestników. Wyniki
poszczególnych biegów.

Dziewczęta Rocznik 2010-11
1. Typa Blanka - SP 5 Bytów
2. Kaszubiak Julia - Koszalin
3. Gos Zuzanna - Warka
4. Knap Zuzanna - Rogi
5. Karwacka Natalia - Słupsk
6. Biewlaska Karolina - Kędzieżyn
Koźle
Chłopcy Rocznik 2010-11
1. Kamelski Szymon - MKS Święc
Sławno
2. Lodziński Jacek - UKS Ekoludek
Szczenurze
3. Zdybał Marcel - SP Warszkowo
4. Łagód Szymo - UKS Ekoludek
Szczenurze
5. Kowal Mieszko - LZS Budzyń
6. Kajmowicz Szymon - Klub Metal
Tarnów

3. Gałek Mateusz - LKS Fenix Słupsk
4. Jażdżewski Jonatan - Lębork
5. Kowal Mikołaj - LZS Budzyń
6. Knap Piotr - Rogi

Dziewczęta Rocznik 2008-09
1. Łosińska Łucja - SP 5 Bytów
2. Gondek Maja - MKS Święc Sławno
3. Typa Amelia - SP 5 Bytów
4. Pobudkiewicz Zuzanna - UKS
Ekoludek Szczenurze
5. Mierzejewska Lena - Siedlec
6. Tasior Amelia - UKS Ekoludek
Szczenurze

Dziewczęta Rocznik 2006-07
1. Szczudrawa Marta - Słupsk
2. Borek Alicja - UKS Traper
Złocieniec
3. Ścigała Natalia - Borzytuchom
4. Wolańska Aleksandra - Uks
Ekoludek Szczenurze
5. Waleśkiewicz Natalia - Uks
Ekoludek Szczenurze
6. Zabielska Barbara - Toruń

Chłopcy Rocznik 2008-09
1. Krzykawski Nikodem - LZS Budzyń
2. Rychlik Patryk - Lisy Pustyni

Chłopcy Rocznik 2006-07
1. Krawiec Bartosz - LZS Budzyń
2. Wilczewski Jakub - Sławsko

Ekoludek Szczenurze
6. Kleczewska Oliwa - LZS Budzyń
Chłopcy Rocznik 2004-05
1. Koselski Dominik - WKB Meta
Lubliniec
2. Bieniążek Jakub - Lęborski Klub
Biegacza Im. Braci Petk
3. Tupaj Dominik - LZS Budzyń
4. Kus Julian - Mikołów
5. Walasek Maciej - ZS Nr 5 Poznań
6. Łatka Mateusz - LZS Budzyń
Rekreacyjny Bieg „Podziel się
życiem" w ramach akcji „Tak dla
transplantacji" zgromadził na starcie
około 100 osób, w tym osoby po
transplantacji oraz wiele osób
wspierających. W tym roku swój start

5

Miesięcznik Gminy Postomino

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

sierpień 2019

strona

BIEG
PO
PLAŻY
JAROSŁAWIEC
PARTNERZY I SPONSORZY:
XXIX MIĘDZYNARODOWEGO
BIEGU PO PLAŻY
„JAROSŁAWIEC 2019" - 7 LIPIEC 2019 r.

zadedykowali Klaudii, która czekała na
przeszczep serca. Zaraz po
zakończeniu biegu do organizatorów
dotarła cudowna wiadomość, że
Klaudia jest już po przeszczepie, który
się przyjął. To było podwójne święto.
Aż 154 Milusińskich w wieku do 7
lat wystartowało w biegu dla naszych
n a j m ł o d s z y c h u c z e s t n i k ó w.
Z numerem startowym na piersiach
pokonali trasę 230 m na oczach kilku
tysięcznej widowni. Mamy nadzieję, że
uczestnictwo Państwa pociech,
pozwoli zaszczepić w nich zdrowy
i aktywny styl życia. Być może wśród
nich jest zwycięzca czterdziestej edycji
Międzynarodowego Biegu Po Plaży
Na linii startu XXIV
Ogólnopolskiego Biegu
Samorządowego „Bursztyn
Jarosławca" stanęło 97
samorządowców (radni powiatowi,
m i e j s c y, g m i n n i , W ó j t o w i e ,
Burmistrzowie, pracownicy Urzędów
i goście zaproszeni).

i Sportu w Postominie. Zwycięzcy
klasyfikacji indywidualnej kobiet
i mężczyzn otrzymali puchary za
miejsca I-IV, kolejno: Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego, Pisma Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota", Starosty
Sławieńskiego i Wójta Gminy
Postomino. Sklasyfikowani na
miejscach I-X otrzymali nagrody
rzeczowe, a wszyscy zawodnicy
pamiątkowe koszulki, dyplomy, medale
oraz tzw. „pakiety sponsorskie".
Wyróżniono również najlepszych
zawodników w kategoriach wiekowych

również z Ukrainy, Rosji, Australii
i Niemiec, co potwierdza
międzynarodową rangę imprezy.
Najszybszy i niepokonany tego dnia był
zawodnik: STARZYNSKI ANDRZEJ
(UKR) który pokonał trasę w czasie
51:21. Tuż za nim metę minął
reprezentant Polski ANDRZEJ
ROGIEWICZ z czasem 51:54. Trzeci
na mecie zameldował się ADAM
GŁOGOWSKI, zwycięzca
ubiegłorocznego Biegu Mikołajkowego
w Jarosławcu (czas 52:00). Wśród
Kobiet najszybciej dystans 15 km
przebiegła TETIANA VILISOVA (UKR)

Wyniki w kategorii:
Drużynowej:
1. Urząd Miasta Dębno
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
3. Urząd Miasta Gliwice
Kobiety:
1. Borek Monika - Starostwo
Powiatowe w Drawsku Pomorskim
2. Pelczarska Sylwia - Urząd Miejski
w Dębnie
3. Bielecka Aleksandra - Gmina
Wiązowna
Mężczyźni:
1. Bąk Michał - Gmina Strawczyn
2. Hryciuk Łukasz - Urząd Miejski
w Dębnie
3. Szopiński Dariusz - Urząd Gminy
Przechlewo

powyżej 40 roku życia kobiet i 50 roku
życia mężczyzn.
Podczas biegu głównego
rozegrane zostały również VII
Mistrzostwa Straży Granicznej
w Biegach Przełajowych. Wśród Pań
zwyciężyła IRMINA SIKORAKOŁODZIEJ, wygrywając z drugą
SYLWIĄ WOJTOWICZ-SANDER
i trzecią MARTA WŁODARCZYK.
Wśród mężczyzn zwyciężył TOMASZ
KOWALSKI, rozgrywając walkę
o zwycięstwo z ANDRZEJEM LUŚNIĄ
i MICHAŁEM JAMIOŁEM.

z czasem 1:01:18 wygrywając
z reprezentantką polski, ubiegłoroczną
zwyciężczynią EWELINĄ PAPROCKĄ
(1:01:40) oraz trzecią KATARZYNĄ
POBŁOCKĄ-GŁOGOWSKĄ (1:03:59)

Zwycięzcy za miejsca I-X
otrzymali nagrody finansowe, ponadto
za miejsca I-III wręczono puchary
Wójta Gminy Postomino. Po raz
kolejny w tym roku wręczono również
nagrody finansowe dla trzech
najlepszych kobiet i mężczyzn z terenu
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy
uczestnicy biegu otrzymali
W klasyfikacji drużynowej pamiątkowe koszulki, medale oraz tzw.
„pakiety sponsorskie" zawierające
zwyciężyli:
produkty otrzymane od sponsorów
1. Warmińsko-mazurski OSG
i organizatora, bon na grochówkę,
2. Centrum Szkolenia SG
ciasto, pieczone prosię i kufelek piwa.
3. Bieszczadzki OSG

Najlepsza drużyna otrzymała
wyjątkową statuetkę z brązu
z autentycznym bursztynem z Morza
Bałtyckiego, ufundowaną przez
Muzeum Bursztynu w Jarosławcu,
natomiast druga i trzecia drużyna
Bieg Główny na dystansie 15 km Pierwsza Dziesiątka Kobiet:
Statuetki Dyrektora Centrum Kultury ukończyło 625 zawodników z Polski jak 1. Vilisova Tetiana
2. Paprocka Ewelina
3. Pobłocka-Głogowska Katarzyna
4. Okseniuk Oksana
5. Gapska Rozalia
6. Meloch Arleta
7. Chatkina Natalia
8. Kazimirowa Olga
9. Szabałowska Małgorzata
10. Murawska Wioletta
Pierwsza Dziesiątka Mężczyzn:
1. Starzynski Andrzej
2. Rogiewicz Andrzej
3. Głogowski Adam
4. Okseniuk Serhii
5. Stypułkowski Patryk
6. Marchuk Sergii

7. Raczyński Mikołaj
8. Piaseckii Andrii
9. Kowalski Tomasz
10. Hryciuk Łukasz
Puchar Wójta Gminy Postomino
dla najlepszego Strażaka otrzymał
Piotr Monikowski.
Puchar Wójta Gminy Postomino
dla najlepszego Policjanta otrzymał
Krzysztof Biedrzycki.
Puchar Wójta Gminy Postomino
dla najlepszego Funkcjonariusza
Straży Granicznej otrzymał Tomasz
Kowalski.
Nagrodę rzeczową dla najlepszej
zawodniczki z terenu Powiatu
Sławieńskiego otrzymała Monika
Nieckarz.
Nagrodę finansową dla
najlepszego zawodnika z terenu
Powiatu Sławieńskiego otrzymał Jan
Rybarczyk.
Nagrodę finansową dla
najlepszej zawodniczki z terenu Gminy
Postomino otrzymała Helena
Żukowska.
Nagrodę finansową dla
najlepszego zawodnika z terenu
Gminy Postomino otrzymał Jan Kurkul.
Puchar Wójta Gminy Postomino
dla Najlepszego pracownika
Samorządowego otrzymał Łukasz
Hryciuk.
Przepyszne ciasta, które
rozdawane były uczestnikom upiekły
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Postomino. Wspaniałą
grochówkę chwaloną przez
uczestników Biegu przygotowali
strażacy OSP Wilkowice. Rozdano
ponad 3000 kaw. Zjedzono 1200 porcji
pieczonego prosiaka przygotowanego
przez Państwa Sendeckich. Pięć
punktów żywnościowych na trasie
z wodą i napojami izotonicznymi oraz
wozy strażackie z kurtynami wodnymi,
zbiornikami z wodą i gąbkami
schładzały rozgrzane ciała biegaczy.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
składamy serdeczne podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację 29. Biegu po Plaży
„Jarosławiec 2019", a także wszystkim
uczestnikom Biegu.
Dziękujemy także osobom,
instytucjom, firmom i organizacjom
współpracującym przy organizacji 29.
Biegu po Plaży, XXIV Ogólnopolskiego
Biegu Samorządowego „Bursztyn
Jarosławca" i XXIX Ogólnopolskich
Biegów Młodzieżowych „Powitanie
Lata". Bardzo gorąco dziękujemy
Gminnemu Przedsiębiorstwu
Komunalnemu za sprawne
i profesjonalne działanie podczas
organizacji biegu.
Już dziś zapraszamy na kolejny
JUBILEUSZOWY 30. BIEG PO
PLAŻY!
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Albatros Spa & Ski w Jarosławcu
Armator Jednostki JAR 32
ASICS
Bank Spółdzielczy w Ustce
BND Polska sp. z o.o., Dębno
Ciastkarnia – Wytwórnia Lodów „Taja" –
Jarosławiec
Coralcup Puchary
Decathlon – Słupsk
Dolina Charlotty Resort & SPA – Strzelinko
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Zabrze
GŁOS KOSZALIŃSKI
GMINA POSTOMINO
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne Joanna i Zenon Lech
Hydrogeobudowa Sławno
Restauracja "Jackowo" w Jarosławcu
Jednostki ochotniczej straży pożarnej Gminy
Postomino
„Karczma u Ola" w Jarosławcu
Kiosk warzywny – ZENON WITEK –
Postomino
Laminopol Sp. z o. o. – Słupsk
Lispol Plus s.c. – Łódź
Lodziarnia „Klaja”
Lodziarnia „Nadmorska”
Lodziarnia „Nadmorska" w Jarosławcu
Maratony Polskie
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Muzeum Bursztynu – Maksymilian
Kwiatkowski
Nadleśnictwo Ustka
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
– Hotel Nat
O.W. Marysieńka w Jarosławcu
OSHEE Karków
Ośrodek – Wczasowo – Rehabilitacyjny
„Arka" – Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Barka" –
Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Rafa" –
Jarosławiec
Ośrodek Wczasowy „Na Wydmie" – Wicie –
Arka Jarosławiec
Ośrodek Wczasowy „Solar" w Jarosławcu
Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska" –
Jarosławiec
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczna Plaża" –
Jarosławiec
Park Wodny „Jan" – Darłowo
Pensjonat „Jarosławianka" – Jarosławiec
Piekarnia „Jakubowscy" – Wanda i Tadeusz
Jakubowscy – Sławno
Pismo Samorządu Terytorialnego
WSPÓLNOTA
Pokoje Gościnne GLISZCZYŃSCY –
Jarosławiec
Polski Komitet Olimpijski
Polski Związek Lekkiej Atletyki
Polskie Stowarzyszenie Biegów
Postomiński Klub Morsów „Wiking”
Restauracja „Jackowo" Jarosławiec
Sklep ABC – Bogumiła i Jacek Wituszyńscy
Sklep ABC - Gabriela i Adam Pruske
Sklep Sportowy „PUMA" – Sławno
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywni"
Postomino
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
miejscowości Wicie
STRAUSS CAFE Poland Sp. z o.o. –
Warszawa
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Tawerna Rybacka w Jarosławcu
TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. Oddział Koszalin
UKS „Czarni Pieszcz”
VAN PUR SA – Browar Koszalin
Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. Sławno
Zakład Ogólnobudowlany – Ryszard Kowalski
– Postomino
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego –
Maria i Grzegorz Sendeccy – Bobrowicki
Zięba Łukasz – Radny Rady Gminy
Postomino
Żuchowski Piotr – Pensjonat Strażnica
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Konkursy na dyrektorów Pierwsza płyta z Postomina
szkół rozstrzygnięte

Zgodnie z przepisami ustawy
Prawo oświatowe kandydata na
stanowisko dyrektora wyłania się
w drodze konkursu. W dniu 25 czerwca
2019 r. w Urzędzie Gminy Postomino
odbyły się dwa postępowania
konkursowe na stanowisko: dyrektora
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu
oraz dyrektora Szkoły Podstawowej
w Staniewicach.
W każdej z komisji konkursowej
brało udział trzech przedstawicieli
organu prowadzącego szkołę, trzech
przedstawicieli Kuratorium Oświaty
w Szczecinie, dwóch przedstawicieli
Rady Pedagogicznej danej szkoły,
dwóch przedstawicieli Rady Rodziców
danej szkoły oraz przedstawiciel
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Komisje pracowały w trybie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora
szkoły publicznej lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej. Kandydaci na

dyrektorów szkół złożyli oferty
spełniające wymogi formalne
wskazane w ogłoszeniu o konkursie,
przedstawili swoje koncepcje
funkcjonowania szkoły oraz
odpowiadali na pytania członków
komisji.
W wyniku konkursu akceptację
komisji konkursowej uzyskał Pan
Maciej Hope – kandydat na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu oraz Pani Bogumiła
Roman-Struś – kandydatka na
stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Staniewicach. W dniu
3 lipca 2019 r. Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski spotkał się
z przyszłymi dyrektorami i wręczył
zarządzenia w sprawie zatwierdzenia
konkursów.
Nowi dyrektorzy zostaną
powołani przez Wójta Gminy
Postomino z dniem 1 września 2019 r.
na pięcioletnią kadencję. Serdecznie
gratulujemy!

Na początku lipca Wójt – Janusz
Bojkowski oficjalnie przekazał
kapelmistrzowi Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Postomina –
Marcinowi Rąpalskiemu płytę, która
została wydana przez Gminę
Postomino z okazji jubileuszu 15-tych
urodzin orkiestry. Nagrania odbywały
się w sali prób naszej orkiestry,
a rejestracji materiału dźwiękowego

dokonała firma MOMENTUM ze
Słupska.
Dla przypomnienia Młodzieżowa
Orkiestra Dęta w Postominie powstała
6. stycznia 2003 roku z inicjatywy
ówczesnego Wójta Zbigniewa Galka
oraz Stanisława Poprawskiego –
byłego Kapelmistrza. Od tamtego
czasu czynnie koncertuje na
wszystkich imprezach

i uroczystościach gminnych oraz
reprezentuje Gminę Postomino poza
jej granicami.
Obecny Kapelmistrz jak
i członkowie zespołu są
w y c h o w a n k a m i o r k i e s t r y.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta to w stu
procentach zespół amatorski
składający się wyłącznie
z mieszkańców Gminy Postomino.

Jubileusz Państwa Haliny i Józefa!
"Złote Gody" to jubileusz
niezwykły, tak jak ludzie, którzy
przeżyli razem pół wieku.
Państwo Halina i Józef Surma
z Nacmierza 23 listopada 2018 roku
obchodzili 50 rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego, które miało
miejsce w Nacmierzu, wówczas
mieściła się tam siedziba Urzędu.
W dniu dzisiejszym zacnym
jubilatom Medale przyznane przez
Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie wręczył Wójt - Janusz
Bojkowski. Uroczystość odbyła się
w Urzędzie Gminy Postomino. Pani
Halinie i Panu Józefowi w tej ważnej
i bardzo wzruszającej chwili
towarzyszyli najbliżsi. Oprócz medali
został wręczony także pamiątkowy
listy gratulacyjny oraz bukiet róż wraz
z życzeniami dalszych szczęśliwych
lat wspólnego życia w dobrym

zdrowiu. Wzniesiono również toast za
zdrowie małżonków i wspólnie
odśpiewano 100 lat.
Pan Józef jest mieszkańcem
Namierza od 1945 roku, jako 5 letnie
dziecko przyjechał z rodzicami

z Wielunia. Pani Halina zaś zjechała
do Rusinowa z Warszawskiego, a po
ślubie zamieszkała wspólnie z mężem
w Nacmierzu, gdzie wychowali 6
dzieci. Jubilaci to szczęśliwi
dziadkowie 15 wnuków i 4 prawnuków.

XI Edycja Konkursu Działaj Lokalnie rozstrzygnięta!
Rozstrzygnięto konkurs Działaj
Lokalnie XI Polsko- Amerykańskiej
Fundacji Wolności i Darłowskiego
Centrum Wolontariatu i w dniu 03 lipca
2019 roku podpisano umowy z
grantobiorcami. Na liście zwycięzców
znalazły się aż 4 projekty
wnioskodawców z Gminy Postomino:
1. „Zagospodarowanie placu
dębowego w miejscowości Wszedzień” Koło Gospodyń Wiejskich Aksamitki we
Wszedzieniu – dofinansowanie w kwocie
6 000,00 zł
2. "Spotkajmy się pod wiatą." Ochotnicza Straż Pożarna w Marszewie dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł

3. "Bezpieczeństwo w parze
z Estetyką" - zagospodarowanie terenu
przy świetlicy wiejskiej w Nosalinie - Koło
Gospodyń Wiejskich w Nosalinie –
GRUPA NIEFORMALNA: Sołectwo
Nosalin - dofinansowanie w kwocie
5 820,00 zł
4. „ G m i n n y T u r n i e j K ó ł
Gospodyń Wiejskich” - Koło Gospodyń
Wiejskich w Nacmierzu - dofinansowanie
w kwocie 5 000,00 zł
Serdecznie gratulujemy i życzymy
powodzenia w realizacji zadań.
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„Wodny świat wokół nas”
Gmina

Postomino

W d n i u 1 2 l i p c a 2 0 1 9 r.
w Urzędzie Gminy Postomino
Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego - Tomasz
Sobieraj podpisał z Zastępcą Wójta
Gminy Postomino – Aleksandrą Kurek
oraz Sołtysami: Urszulą Matuszak
(sołectwo Karsino), Danielem
Pakosem (sołectwo Wilkowice) i Marią
Lech-Szajner (sołectwo Wszedzień)
umowy dotyczące przyznania dotacji
w ramach Konkursu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie 2019”.
Dzięki dotacjom powstanie wiele
potrzebnych inwestycji m.in.
w sołectwie Karsino zgodnie

z projektem „Nasz kąt” będzie
zbudowana altana, w sołectwie
Wilkowice w ramach projektu
„Poprawa infrastruktury
komunikacyjnej na boisku” powstanie
ciąg spacerowy na boisku,
a w sołectwie Wszedzień zgodnie
z projektem „Poprawa infrastruktury
rekreacyjnej - Słoneczny plac zabaw
uciecha dla całej rodziny” zostanie
ustawiona nowa zabawka dla dzieci.
Każdemu z laureatów przyznano
dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia w realizacji
zamierzonych działań.

W ramach współpracy Gminy
Postomino z Darłowską Lokalną
Grupą Rybacką powstał projekt pod
nazwą „Wodny świat wokół nas”. Do
projektu zaproszeni zostali uczniowie
klas V wszystkich szkół
podstawowych z terenu gminy, łącznie
ok. 100 uczniów, którzy w dniach 17
i 18 czerwca uczestniczyli w zajęciach
edukacyjno-terenowych. Zajęcia
odbywały się w Jezierzanach
i Jarosławcu. Projekt obejmował
zwiedzanie Jezierzan pojazdem
akumulatorowym, spacer nad Jezioro
Wicko, zwiedzanie Galerii Rybackiej.
Tę część warsztatów przeprowadził
Pan Leszek Kołakowski – przewodnik
i właściciel Galerii Rybackiej, rybak
z krwi i kości, pasjonat wszystkiego co
jest związane z morzem
i rybołówstwem naszego regionu.
W Jarosławcu zajęcia
rozpoczęły się od zwiedzania Muzeum
Bursztynu, tu odbyły się bardzo
ciekawe warsztaty, podczas których

uczniowie dowiedzieli się jak powstał
bursztyn, skąd wziął się na naszych
terenach, co w sobie kryje oraz jak
odróżnić prawdziwy bursztyn od
fałszywego. W programie było także

spotkanie z latarnikiem, wejście na
latarnię morską w Jarosławcu oraz rejs
statkiem po Bałtyku. Na zakończenie
zorganizowany został grill połączony
z przejażdżką konną.
Przedsięwzięcie zostało
dofinansowane w ramach działań
współpracy objętych Priorytetem 4
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności
terytorialnej”, zawartym w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
2014 – 2020. Operacja zrealizowana
była w partnerstwie Darłowskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej i Grupy
Rybackiej „Zalew Szczeciński”.

Festyn rodzinny w Tyniu
Na wesoło, aktywnie, a przede
wszytkim rodzinnie upłynęło sobotnie
popołudnie 13 lipca w Tyniu, gdzie
o d b y ł s i ę f e s t y n r o d z i n n y. N a
wszystkich jego uczestników czekały
konkurencje sportowe, kiełbaski
z ogniska kaszanka, kiszka i szaszłyki
z grilla, a ku uciesze najmłodszych
także dmuchańce, malowanie buziek,
bańki mydlane oraz wata cukrowa.
Niesamowitą frajdę sprawili
dzieciom strażacy z Chudaczewa
i funkcjonariusze policji ze Sławna.
Został przeprowadzony także
konkurs na najsmaczniejsze ciasto,
który cieszył się ogromnym
zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców Tynia, ale i sąsiednich
wiosek. Do konkursu zgłosiło się 16 pań
i każda zaprezentowała swój najlepszy
wypiek. Trudną decyzję
wyegzekwowania najlepszych 4 miejsc
przeprowadziło jury w osobie radnej
Pani Małgorzaty Dybiec, Pana

Bogdana Szlawskiego Prezesa GPK
Postomino oraz Pana Marka
Leśniewskiego Dyrektora CKiS
w Postominie.
Głównym organizatorem festynu
była rada sołecka i sołtys sołectwa Tyń
oraz Państwo Danuta i Zbigniew
Mielewczyk. Ci, którzy skorzystali
z zaproszenia, nie mogli narzekać na
nudę, bo atrakcji nie brakowało,
a wszystkim dopisywał dobry humor.
Wielkie podziękowania kierujemy
za ogromne zaangażowanie
w przygotowaniu imprezy szczególnie
Pani Danucie Mielewczyk i jej rodzinie
za trud włożony w przeprowadzenie
całego festynu oraz poczęstunku dla
wszystkich przybyłych gości.
Pragniemy podziękować
wszystkim sponsorom: Mirosławie
i Czesławowi Cieślak, Danucie Myziak
k s i ę g o w e j R S P Ty ń , B o g u m i l e
i Jackowi Wituszyńskim Sklep ABC
Postomino, Prezesowi GPK

w Postominie Bogdanowi
Szlawskiemu, Bolesławowi
Kwiatkowskiemu, Tadeuszowi Stępień,
radnemu powiatowemu Adrianowi
Pawłowskiemu, radnej Małgorzacie
Dybiec, Romanowi Baranowskiemu,
Januszowi Bujek, Joannie
i Sławomirowi Siudek - Sklep Lewiatan
Staniewice, Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie,
Kazimierzowi i Adamowi Ordon
Megawat Tyń za wsparcie finansowe
i rzeczowe festynu. Dziękujemy
wszystkim, którzy w mniejszy lub
większy sposób przyczynili się do
pomocy w zorganizowaniu imprezy.

Rajdy rowerowe
Zapraszamy na
RAJD ROWEROWY
„Objazdowy Bibliotekarz”
„Drogą nad Marszewo”

Zapraszamy na
RAJD ROWEROWY
„Babie Lato i Święto Miodu"
„W drodze do Swołowa"

31 sierpnia 2019 r. (sobota)
godz. 14.00
zbiórka Postomino Wiata

7 września 2019 r. (sobota)
godz. 13.00
zbiórka Postomino Wiata

Więcej szczegółów
w Centrum Kultury i Sportu w Postominie
oraz na stronie www.ckis.postomino.pl
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Festyn w Staniewicach

Dnia 07.06.2019 r. na placu
zabaw w Staniewicach odbył się
FESTYN RODZINNY z okazji Dnia
Dziecka, zorganizowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Staniewicach.
Organizatorzy zapewnili liczne
atrakcje m.in. dmuchany zamek,
malowanie twarzy, pokaz OSP,
muzykę, popkorn, watę cukrową,
słodkie wypieki i pieczenie kiełbasek
przy ognisku.

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

sierpień 2019

strona

Bardzo chcieliśmy podziękować
naszym wspaniałym Sponsorom bez
których nie było by tylu atrakcji:
Sponsorzy, GPK Sp. Zoo Bogdan
Szlawski, Piotr Radzki Auto-Moto
Staniewice, Bistro u Sylwii Sylwia
Wojciechowska, Grzegorz Szpudyk,
Andrzej Lisek, Konrad Wal
Przedsiębiorstwo wielobranżowe
Staniewice, Renata Sil Radna, JZ
Investments sp.zoo, Sklep
Spożywczo-Przemysłowy Sławsko,

Firma Produkcyjno - usługowohandlowa Piekarnia- cukiernia Rogalik
s.c Słupsk, Adam Pruske Sklep
Spożywczy ABC, Usługi
Zootechniczne Tomasz Dobko.
Dziękujemy również wszystkim
za przybycie i pomoc.
Jest to Nasz pierwszy wielki
wspólny sukces .
Koło Gospodyń Wiejskich
w Staniewicach

Wycieczka na Hel

29 czerwca - rozpoczynając
wakacje, liczna grupa mieszkańców
Złakowa miała okazję poznać piękny
kawałek naszego wybrzeża, którym
jest Mierzeja Helska inaczej Półwysep
Helski czy po prostu Hel. Hel, który
zachował swój rybacki charakter.
W pięknym słońcu obejrzeliśmy pokaz
karmienia fok, zwiedziliśmy Muzeum
Obrony Wybrzeża, a od

sympatycznego przewodnika
usłyszeliśmy wiele ciekawych
i interesujących informacji i anegdot na
temat miejscowości Mierzei Helskiej
i jej mieszkańców.Wszystko to było
możliwe dzięki środkom pozyskanym
z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przez Kolo
Gospodyń Wiejskich w Złakowie i nie
wielki wkład własny.

30 lat sekcji modelarskiej

Kajakiem przez Wieprzę

Dnia 13 lipca 2019 roku liczna
grupa mieszkańców Masłowic wzięła
udział w spływie kajakowym rzeką
Wieprzą zrealizowanym w ramach
budżetu obywatelskiego. Zarówno

pogoda jak i humor tego dnia dopisały
wszystkim. Na 20-kilometrowym
odcinku rzeki od Pomiłowa do
Pieńkówka nie obyło się bez kilku
przeszkód i wywrotek, jednak wszyscy

uczestnicy spływu dobrze się bawili
i w miłej atmosferze ukończyli spływ.
Wszystkim uczestnikom spływu
serdecznie dziękujemy.
Honorata Chocianowska

10 lat zespołu wokalnego „Pieszczanki”

W dniu 21 lipca br. na letniej scenie w Jarosławcu
przy ul. Nadmorskiej odbyła się III Folkowa Biesiada
z okazji 10-lecia zespołu wokalnego „Pieszczanki”.

Wiosna to czas eliminacji do
Mistrzostw Polski, nasi zawodnicy
z UKS „CZARNI” Pieszcz brali udział
w następujących regatach kwalifikując
się do Mistrzostw Polski.
1. Łącko 3-5 maj XXII Eliminacje do MP.
ź Klasa F5-10, Kacper Surma
3m-ce - junior.
ź Klasa F5-E, Kacper Zjawiński
4 m-ce – młodzik, Jakub
Kukowski 5 m-ce – młodzik.
2. Puck 1-2 czerwiec eliminacje do MP.
ź Klasa F5-E, Jakub Kukowski
2 m-ce – młodzik, Kacper
Zjawiński 5 m-ce – młodzik,

ź

Łukasz Zjawiński 6 m-ce
młodzik. Kacper Surma 4 mce – junior, Sebastian Surma
m-ce – junior.

3. Parchowo 8-9 czerwiec eliminacje
do MP.
ź Klasa F5-E, Jakub Kukowski
1 m-ce – młodzik, Kacper
Zjawiński 4 m-ce – młodzik,
ź Łukasz Zjawiński 5 m-ce
młodzik, Lukasz Piasecki 10
m-ce senior.
Regaty w Łącku zorganizowano
dzięki dofinansowaniu i współpracy
z Gminą Postomino.

Miesięcznik Gminy Postomino
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Święto Ryby Jezierzany 2019

Kolejna edycja Święta Ryby
w Jezierzanach odbyła się 27.07.2019.
Impreza cieszyła się dużą frekwencją,
podczas krótkich rozmów przy stoisku
można było się dowiedzieć, że przybyli
goście są z całej Polski. Nie zabrakło
fanów Święta Ryby pojawiających się co
roku, których serdecznie pozdrawiamy.
Podczas radosnej zabawy nie zabrakło
chwili strachu, gdy otrzymaliśmy alert
pogodowy, jednak organizatorzy i goście
czuli, że nas to ominie. Gdy w innych
miejscowościach padał deszcz Pani
Helena Żukowska zorganizowała dla
dzieci zabawy i konkursy z nagrodami.
W imieniu dzieci dziękujemy za pomoc
i włożone serce. O godzinie dwudziestej

parkiet przejęli dorośli i tak do rana miło
spędzili czas. Serdecznie dziękujemy
mieszkańcom Jezierzan i pobliskich
miejscowości za przygotowanie
i posprzątane miejsca imprezy oraz
przygotowanie ciast i potraw rybnych na
nasze stoisko. Gorące podziękowania
kierujemy również do osób, które podjęły
się prowadzenia stoiska Henryka
Szymańska, Adam Andruszkiewicz, Piotr
Ratkowski,Marcin Klinkosz, Krzysztof
Belt, Hubert Koźliński, Adrian
Nowowiejski, całej rodzinie Jóźwickich
oraz Zuzannie Żukowskiej za zdjęcia.
Zapraszamy za rok!
Sołtys i Rada Sołecka Wsi
Jezierzany

Zlot czarownic na traktorach

Nie ma to jak letnie popołudnie
spędzone w gronie sympatycznych
osób, którym nieobce jest poczucie
humoru oraz aktywne spędzanie
czasu.
Tak było i tym razem. Członkowie
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” przygotowali spotkanie
integracyjne w Pieńkówku na
przystani kajakowej, którego tematem
był zlot dobrych czarownic i fajnych
czarodziejów na bele czym. Były więc
tradycyjne miotły, była hulajnoga,
zmiotka i kijaszek.
Jednak największą atrakcją
i ozdobą zlotu był przyjazd 2 starych
ciągników, którymi kierowali Iza i Piotr

Miszczakowie ze Staniewic. To
niezwykli pasjonaci starych maszyn
rolniczych, którzy swoim
zainteresowaniem zarazili już sporą
grupę znajomych. Tym razem było
podobnie. Oczywiście – mężczyźni
dyskutowali o parametrach
technicznych – kobiety zachwycały się
kunsztem i kolorem maszyn. A sesja
fotograficzna niesamowita.
Wszyscy uczestnicy – nie
zważając na aktualne trendy modowe
– przebrali się stosownie do tematu.
Były konkursy: na czarodziejskie
zaklęcie (wszak czarować potrafimy),
a im bardziej zakręcone, tym
śmieszniejsze, na taniec zombi

w przód i tył i w górę skok, na rzucanie
czarów (w tym przede wszystkim
preferowany rzut kapeluszem oraz
butelką).Wszyscy zostali docenieni
i nagrodzeni. Największą nagrodę
zdobyła Teresa Rysztak – piękny tort wszak były to urodziny
stowarzyszeniowej czarownicy. Było
ognisko, kiełbaski, kotleciki i ciasto.
Były pogaduchy, podśmiewajki,
pośpiewajki. Dookoła szumiał las,
płynęła rzeka… i nikt nie narzekał.
Zapraszamy do kontaktu
i uczestnictwa w kolejnych imprezach
– m.in. wyjazd na festiwal Wikingów
i Słowian do Wolina.
Teresa Rysztak
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Wakacje z piłką 2019

XIV PREZENTACJA
II - PARAFIADA
III - O.W. HOLIDAY
IV - TEAM DARIA
V - FC ANANASY

W dniach 16-17 lipca br. na boisku
Orlik w Jarosławcu po raz 24 (pierwszy
Turniej rozegrany został w 1995 roku)
odbył się Otwarty Turniej 6-tek
Piłkarskich dla kolonii, obozów i grup
zorganizowanych "Wakacje z Piłką"
o Puchar Wójta Gminy Postomino.
Pierwszego dnia rozegrane zostały
mecze w kategorii wiekowej – 2006
i młodsi. Tego dnia do Turnieju zgłosiło
się 8 zespołów. Łącznie rozegrano 18
meczy. Pierwsze sześć zespołów
otrzymało pamiątkowe puchary oraz
okolicznościowe talony sponsorskie od
zaprzyjaźnionych firm z Jarosławca.
WYNIKI TURNIEJU 6-TEK
PIŁKARSKICH – ROCZNIK 2006
i MŁODSI:
I - KONIN

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Bardzo cieszy nas fakt, że oba
turnieje przebiegły bardzo bezpiecznie
i bez kontuzji. Młodzi zawodnicy
stosowali się również do zasad FairPlay.
Dziękujemy sponsorom
z Jarosławca, którzy ufundowali
nagrody i talony dla najlepszych
drużyn.
ź Muzeum Bursztynu w Jarosławcu
- M. Kwiatkowski
ź Lodziarnia „Nadmorska"
D. Ł. Lewiccy
ź Papugarnia i Motylarnia
w Jarosławcu - A. Pruske
ź Restauracja „Kaprys"
w Jarosławcu
ź Lodziarnia „Jedyna"
w Jarosławcu
Dziękujemy również animatorom
pracującym na jarosławieckim „Orliku"
oraz sędziom za sprawne
przeprowadzenie turnieju. Gratulujemy
zwycięzcom oraz zapraszamy na inne
imprezy organizowane na terenie
gminy Postomino.

II - WIEŻA POSTOMINO
III - BUTTERFLY
IV - CHEŁMIANKA
V - PARAFIADA I
VI - APPLEE
VII -PARAFIADA II
VIII - NIEZŁOMNI
Drugiego dnia wyrównane
pojedynki toczyli zawodnicy
z roczników 2004-05. W tym dniu do
Turnieju zgłosiło się 5 zespołów. Mecze
były bardzo "zacięte", kilkukrotnie
o zwycięstwie meczach decydowały
rzuty karne. Po meczach grupowych
wyłoniono najlepsze zespoły.
WYNIKI TURNIEJU 6-TEK
PIŁKARSKICH – ROCZNIKI 2004-05:
I - WIEŻA POSTOMINO

KAPEL
LUDOWYCH
NA FOLKOWĄ NUTĘ

18 sierpnia 2019
godz. 15:oo
CENTRUM
KULTURY I SPORTU
W POSTOMINIE

Jarosławiec
letnia scena przy
Punkcie Informacji Turystycznej
ul. Nadmorska 28

Podziękowania
Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tak
bolesnych dla nas chwilach okazali nam wiele serca, życzliwości
i wsparcia, a także odczuwają z nami smutek i ból po śmierci
naszego ukochanego Męża, Taty i Dziadka

S. P. Mirosława Morka

Koncertowo w Jarosławcu

W Jarosławcu, w lipicu na letniej
scenie za Punktem Informacji
Turystycznej zorganizowano imprezy
kulturalne w ramach „Piątku z kulturą”.
Były to:
ź 12 lipca - koncert zespołu Justyna
& Kris,
ź 19 lipca - koncert zespołu „Mitra”,
ź 26 lipca - koncert „Trzech tenorów”.

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym oraz
wszystkim licznie zgromadzonym, którzy uczestniczyli we Mszy
Św., ceremonii pogrzebowej i w Jego ostatniej drodze...
serdeczne "Bóg zapłać".
żona Teresa,
córka Magdalena
i syn Wojciech z rodziną
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Powstała ogromna góra piachu

4 lipca 2019 w Jarosławcu przy zejściu na plażę nr
2 odbyły się Plażowe Mistrzostwa Budowniczych.
Celem było wybudowanie największej góry z piasku i
świetna zabawa.

Jarosławiec usypał ogromną górę piachu
o wysokości 250 centymetrów i wydawało się, że zajmie
wysokie miejsce. Ostatecznie Jarosławiec wylądował
na 15 miejscu. Zwycięzcą tegorocznej edycji została
miejscowość Sztutowo z wynikiem 329 cm.
Gratulujemy.
Dziękujemy wszystkim którzy brali udział
w tegorocznej zabawie w Jarosławcu. Pogoda nie za
bardzo dopisała – wiatr dawał się odczuć wszystkim
uczestnikom zabawy, ale daliśmy radę. Dziękujemy
również grupie Harcerzy z Hufca „Leśna Polana”
w Jarosławcu, którzy byli motorem tej imprezy.
Zapraszamy za rok do wspólnej zabawy.
CKiS Postomino

Pojawiły się nowe place zabaw w aż 5 miejscowościach!

Chudaczewo
Na początku lata 2019 r. Centrum
Kultury i Sportu w Postominie
wykonało modernizację pięciu placów
zabaw na terenie Gminy Postomino.
W Karsinie, Chudaczewie,
Królewie, Łącku i Tyniu wymieniono
elementy starych drewnianych placów
zabaw na nowoczesne - metalowe.
Wykonawcą była firma FRAJDA

Karsino

z Radowic Dużych.
Życzymy miłego spędzania
czasu na kolorowych placach zabaw.
Zadanie pn.: „Modernizacja placów
zabaw na terenie Gminy Postomino”
zostało zrealizowane ze środków
finansowych Gminy Postomino.
Maria Lech-Szajner

Królewo

Łącko

Tyń
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Miejsce:
Mała letnia scena - plac
za Punktem Informacji Turystycznej
w Jarosławcu
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21:30

Mała
letnia scena

Jan

wtorek
13 sierpnia 2019

Przystań
rybacka

zejście
na plażę

Piątki

XX Ogólnopolski Rajd Rowerowy

Racibora

koncert

z kulturą

Gmina

Postomino

Dzień I

10 sierpnia
(sobota)
trasa 52 km:
JAROSŁAWIEC – RUSINOWO
– BARZOWICE – DROZDOWO
– KOPNICA – CISOWO – DARŁOWO
– DARŁÓWKO – WICIE – JAROSŁAWIEC

Dzień II

11 sierpnia

I
ZGAGA
FAR

(niedziela)
trasa 35 km:
JAROSŁAWIEC
– Teren Poligonu Wicko Morskie
– ŁĄCKO – JAROSŁAWIEC

za

prasza

Letnia scena za Punktem Informacji Turystycznej
(ul. Nadmorska, przy zejściu na plażę nr 4)

jaroslawiec24.pl

Zapisy i weryﬁkacja uczestników rajdu: Plac Rybaka przy latarni morskiej w Jarosławcu
Start godz 9:00 (zapisy od godz 8:00)
Wpisowe: 5.00 zł / uczestnik za każdy dzień

piątek, 9 sierpnia 2019, start o godz. 20:00 - wstęp wolny

Gmina

Postomino

Szept
Postomina

plaża DUBAJ
jaroslawiec24.pl
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Ogłoszenia

Kącik
poetycki

Sprzedam działki budowlane w Postominie
tel.: 508 292 843

PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE
mgr sztuki Marian Lupa

A kiedy lato...

Nauka gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa.
tel.: 59-810-85-62

Piękna była zima
i czekanie na wiosnę.
Wkrótce przyjdzie lato,
na pewno radosne.

Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi (20a)
oraz 3h gruntów rolnych w Tyniu
Tel. 606 990 061

Słonko nas ucieszy
swymi promykami.
Będziemy weseli,
lato razem z nami.
Przyjadą uryści,
bardzo mili Goście.
Spotkamy znajomych
i będzie radośnie.
Ci, którzy tu bywają,
wszystkich pozdrawiają.
Naszą piękną gminę
chętnie odwiedzają.

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.

strona

Życzenia
Maria i Władysław Wituszyńscy.
Kochani Jubilaci!
Od lat wielu się kochacie,
dzieci trzódkę ładną macie,
wnuków stadko całkiem liczne
i jak dotąd życie śliczne.
Czego więcej Wam potrzeba?
Chyba tylko łaski Nieba,
aby w zdrowiu iść przez lata
i podziwiać piękno świata.
Wszystkiego, co najpiękniejsze
na kolejne 50. lat małżeństwa!
Życzą dzieci, wnuki i prawnuki.

Podziękowania
Składam serdeczne
podziękowania Pani Sołtys
Karolinie Marczak i Radzie
Sołeckiej Tynia za zaproszenie,
miła atmosferę, wspaniałą
zabawę i mile spędzony czas na
Festynie Rodzinnym w dniu 13
lipca.
Z pozdrowieniami
Radna Małgorzata Dybiec

45 lat

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

,,A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie,
znajdzie odpoczynek...
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość,
,,
I żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony...
(Mdr 4-7,10)
20 lipca 2019 roku 45 Rocznicę Ślubu obchodzili Ewa i Krzysztof Ciróg oraz Zofia i Tadeusz Dolik
z Nosalina. 45 lat temu obie pary wspólnie przysięgały sobie miłość. Dziś, najlepsze życzenia kolejnych
wspólnych lat spędzonych w zdrowiu i szczęściu składają dzieci z rodzinami, przyjaciele i znajomi.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia
Magdalenie Morka
z powodu śmierci

TATY
składają Wójt oraz pracownicy UG Postomino

Harmonogram
wypłat
Przedstawiam harmonogram
wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia
wychowawczego 500+ w Banku
Spółdzielczym w Postominie na 2019 r.:
ź 20-22 sierpień 2019 r.
ź 24-26 wrzesień 2019 r.

ź
ź
ź

22-24 październik 2019 r.
20-22 listopad 2019 r.
17-19 grudzień 2019 r.
Krystyna Ślebioda
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Byliśmy w ZOO

Szymbark

* Dom Sybiraka
* Dom Trapera
* Dom Powstańca Polskiego
* Chata Kaszubska
* Bunkier TOW ,,Gryf
Pomorski"
* Największy Koncertujący
Fortepian Świata

Wycieczka do ZOO w Gdańsku
Oliwa była kolejną ciekawą przygodą
dla dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego w Postominie. Dnia 8 lipca
2019 r. dzieci wyruszyły autokarem do
Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku.
Celem wycieczki było
wzbogacenie wiadomości na temat
dzikich zwierząt żyjących w różnych
regionach świata.
Podczas przejażdżki
wycieczkową ciuchcią, dzieci miały
okazję zobaczyć niespotykane na co
dzień zwierzęta i ptaki pochodzące ze

w s z y s t k i c h k o n t y n e n t ó w. P a n i
przewodnik w ciekawy sposób
opowiadała o życiu zwierząt
zamieszkujących Ogród Zoologiczny.
Wycieczka okazała się nie tylko
wspaniałym przeżyciem, ale również
atrakcyjną lekcją przyrody.
Miłym elementem wyjazdu był
wspólny, smaczny obiad, a na deser
lody.
W drodze powrotnej pomimo
zmęczenia i deszczowej pogody
d z i e c i o m d o p i s y w a ł y h u m o r y,
wzajemnie dzieliły się wrażeniami.

Niespodzianka
z GOPSu

W Królewie kolejna
niespodzianka! Ośrodek Gminy
w Postominie dostarczył nowych
przyborów plastycznych. Znalazły się
piękne kredki, papier ksero, plastelina,
bloki z kolorowymi kartkami. Pogoda
dzisiaj pochmurna, a więc dzieci od

razu zabrały się za wykonywanie prac
plastycznych nowymi artykułami.
Wcześniej odbyła się jak zwykle
pogadanka związana z szanowaniem
wszystkiego oraz odkładaniem na
swoje miejsce.

Dnia 18.07.2019 dzieci
z Placówki Wsparcia Dziennego
z Królewa wraz z wychowawcami
i opiekunami odbyły cudowną
wycieczkę do Szymbarku. Najpierw
udaliśmy się do Centrum Promocji
i Edukacji regionu Szymbark. Tam
zwiedziliśmy Dom do Góry Nogami
* Najdłuższa Deska Świata

Potem wielką atrakcję dla
wszystkich było zwiedzanie :
* Kaszubskiego Świata Bajek
gdzie dzieciaki dostały pamiątkową
książeczkę
* Piekarni chleba
* Seans w Kinie XD ,który
dostarczył wiele emocji
W obiekcie podczas zwiedzania
towarzyszył nam miły przewodnik

,który niezwykle ciekawie opowiadał
o historii poszczególnych obiektów.
Nie zapomniał też dodać wielu
anegdot i legend tym samym
przyciągał zainteresowanie
uczestników wycieczki. Na terenie
obiektu dzieci miały zapewniony obiad
oraz lody, które również stanowiły
wielką atrakcję. W czasie wolnym
korzystały z licznych placów zabaw.
Pogoda i humory dopisały, na końcu
rozdany został chlebek ,który dzieci
samodzielnie uformowały
w foremkach. Piekarz z domu chleba
dopilnował ,aby pięknie się upiekł.
Wszyscy uczestnicy wycieczki byli
z niej bardzo zadowoleni. Jesteśmy
wdzięczni Gminie za zorganizowanie
tej wspaniałej i niezapomnianej
przygody

Zajęcia
Programu
Aktywności
Lokalnej
W ramach Programu Aktywności
Lokalnej w Pałowie początek lata
przywitaliśmy porządkami wokół sali,
w której odbywają się zajęcia. Raz
w tygodniu organizujemy zajęcia
kulinarne ,sami przygotowujemy dania
,które ze smakiem degustujemy
.Uczestnicy bardzo chętnie biorą
udział w zajęciach w terenie –są to
wycieczki po okolicy gminy
Postomino. Warsztaty Kształtowania
Kompetencji prowadzone przez panią
psycholog wniosły do projektu
wzajemne wsparcie oraz zaufanie.
Wszystkie nasze zajęcia takie jak:
Wsparcie koleżeńskie, Zajęcia dla
Kobiet, Rękodzieło, Ekologiczne
i wiele innych odbywają się trakcie
spotkań grupy osób młodych
i starszych. Zapraszamy do udziału
w naszym projekcie zapewniamy
bardzo dobrą atmosferę oraz ciekawe
zajęcia które można wykorzystać
w życiu osobistym.

Projekt „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie
Gminy Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

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

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Organizator:

w Nacmierzu

I Gminny Turniej
Kół Gospodyń Wiejskich
konkurencje:
potyczki kulinarne
rękodzieło
popisy wokalne
pokaz mody lata 60-te
najciekawsze stoisko
Nacmierz
17 sierpnia 2019 r.
godz. 14:00
teren rekreacyjny

pozostałe atrakcje
dmuchańce
domowe przysmaki
grill
malowanie twarzy
ciasto z niespodzianką
zabawa taneczna
licytacja voucherów dla pogorzelców z Nacmierza

Doﬁnansowano ze środków programu „Działaj lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
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Harmonogram wywozu odpadów
Sierpień 2019
MIEJSCOWOŚCI

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

Wrzesień 2019

szkło

papier

5

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

19

26

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

27

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

28

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

i DZIEŃ TYGODNIA

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

6

7

8

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane
pojemniki

16

23

17

24

18

25

19

26

20

27

elektrośmieci

30

WTOREK

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

9

20

21

22

23

29
PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

30

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 4 i 18 wrzesień.

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)

1944 – Pamiętamy!
Siedemdziesiąt pięć lat temu
w zniewolonej Warszawie na rozkaz
Komendanta Okręgu Warszawskiego
Armii Krajowej ogłoszono Godzinę „W”,
dając tym samym sygnał do militarnego
wystąpienia przeciwko hitlerowskiemu
okupantowi. Do patriotycznego zrywu
i nierównego boju przystąpiło 1 sierpnia
kilkanaście tysięcy słabo uzbrojonych
żołnierzy i mieszkańców stolicy w dużej mierze młodych ludzi, również
wielu harcerzy.
Powstańcze walki trwały 63 dni –
sześćdziesiąt trzy dni bezwzględnej
walki, podczas której niemal
doszczętnie zniszczono miasto i zabito
tysiące Polaków. Właśnie o tych dniach
chwały, o heroizmie i oddaniu
uczestników Powstania
Warszawskiego pamięta cała Polska.
Z oczywistych powodów, obchody
każdej rocznicy daje się najbardziej
odczuć w Warszawie, jednak Godzinę
„W” wspomina się także w małych
miejscowościach, na harcerskich
obozach, podczas letnich wędrówek
i w miejscach wypoczynku.
Przed godziną 17. patrole 12.
Leśnej Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna

oraz 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej
„Hyce” ze Skoków wspólnie
z instruktorami Hufca ZHP Sławno oraz
reprezentacją Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Sławnie
udali się na cmentarz komunalny, by
pod obeliskami poświęconymi
harcerzom – obrońcom Grodna w 1939
r. oraz żołnierzom Armii Krajowej
pomordowanym w 1945 r. złożyć kwiaty
i zapalić biało-czerwone znicze.
Następnie, kierując się na plac ks.
Wyszyńskiego, rozdawali
okolicznościowe ulotki informujące o tej
wyjątkowej dacie w polskiej historii.
Punktualnie o godz. 17.00 zawyły
syreny wozów bojowych Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej,
a prowadzona przez kapelmistrza
Marcina Rąpalskiego Młodzieżowa
Orkiestra Dęta im. Zbigniewa Galka
z Postomina pod batutą hm. Stanisława
Poprawskiego odegrała hymn
państwowy.
W uroczystości poprowadzonej
przez hm. Ryszarda Sobczaka - oprócz
harcerzy oraz instruktorów z kręgów
„Sami Swoi” i „Wiarusy” - wzięli udział
także kombatanci, członkowie
stowarzyszeń kombatanckich, radni

miasta Sławno i mieszkańcy Sławna.
75. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego uczczono również
w stanicy harcerskiej w Jarosławcu, na
Zgrupowaniu Obozów Hufca Sławno.
Tu także rozpoczęcie Godziny „W”
zasygnalizowano dźwiękiem syreny
alarmowej, a dzieci i młodzież
zaproszono do udziału w apelu, na

którym odczytano „Alert pamięci” rozkaz specjalny Naczelniczki ZHP.
Z kolei w Darłowie,
w upamiętnieniu bohaterstwa między
innymi szaro-szeregowych Druhen
i Druhów oraz 80. rocznic powstania
Polskiego Państwa Podziemnego
i przejścia ZHP do konspiracji,
uczestniczyła 13. Darłowska

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Szare Szeregi” im. Rudego, która
asystowała podczas miejskich
uroczystości oraz jako „Trzynastka
i Przyjaciele” - wystąpiła z kameralnym
koncertem dedykowanym
warszawskim Powstańcom.
hm. Jacek Błaszczyk

Dożynki gminne 14 września!
Wystąpią:
ź EXtazy,
ź Camasutra
ź Riu Carlos Ferreira
(były solista Bad Boys Blue)
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