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Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Postomino
Rada Gminy podczas sesji w dniu
29 czerwca 2022 roku, po zapoznaniu
się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Postomino w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy
Postomino, pozytywnie oceniła
działalność Wójta, udzielając mu
jednogłośnie absolutorium za 2021 rok.
Procedura absolutoryjna służy
ocenie wykonania budżetu samorządu

i jest dokonywana na podstawie analizy
sprawozdania z wykonania budżetu
oraz sprawozdania finansowego.
W 2021 r. dochody gminy wyniosły
71,93 mln zł, co stanowi 105 %
założonego planu, przy realizacji
wydatków na poziomie 90 % w kwocie
64,98 mln zł. Wydatki inwestycyjne
względem wykonania budżetu zostały
zrealizowane w 27,87%, natomiast
wydatki bieżące w 72,13%. Pozwoliło to
na uzyskanie nadwyżki w kwocie
7 042 088,70 zł.

Wójt Gminy Postomino - Janusz Bojkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy - Danielem Pakosem
oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy - Danutą Rąpalską
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Co uradza gminna władza
Na XLIX Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 29 czerwca 2022
r., radni gminnego samorządu
rozpatrzyli Raportu o stanie Gminy
Postomino za 2021 rok oraz udzielili
Wójtowi Gminy Postomino
Januszowi Bojkowskiemu wotum
zaufania podejmując stosowną
uchwałę. Rozpatrzyli i zatwierdzili
sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Gminy
Postomino w roku 2021 oraz udzielili
z tego tytułu absolutorium Wójtowi
Gminy Postomino.

§

Ponadto podjęli następujące
uchwały:

2) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat - działka nr
21/1 o pow. 0,6464 ha
w Dzierżęcinie,
3) w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne
nabycie
nieruchomości – działka nr 42
o pow. 0,50 ha w Mazowie,

inkasentów opłaty miejscowej
i wynagrodzenia za inkaso - dano
12 osób do wykazu inkasentów
opłaty miejscowej,
5) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2022 rok – po
dokonanych zmianach dochody
budżetu wynoszą 61.758.149,76
zł, wydatki 89.901.105,76 zł,
przychody 31.142.956,00 zł
a rozchody 3 mln zł,
6) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – zapisy WPF
dostosowano do zmian
dokonanych w budżecie gminy.

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”)

4) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę n r
XVI/139/19 w sprawie określenia

1) w sprawie przyjęcia sprawozdania

Dotacja na remont
kościoła w Pieńkowie

W dniu 10 czerwca 2022 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 przeprowadzenie prac
konserwatorskich i robót budowlanych
nawy Kościoła filialnego pw. Chrystusa
Króla w Pieńkowie.
W ubiegłym roku w kościele
zostały usunięte tynki cementowe
z elewacji, co miało znaczący wpływ na
stopniowe osuszenie murów, poprawę
warunków wilgotnościowych

z realizacji „Programu współpracy
Gminy Postomino za rok 2021
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Postomino”,

Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

i mikrobiologicznych wewnątrz
budynku kościoła oraz zabezpieczenie
obiektu przed degradacją. Dzięki
realizacji zadania kontynuowane będą
prace remontowe poprzez zszycie
ścian i remont dachu nawy.
Całkowita wartość
przedsięwzięcia wyniesie 424 395,78
złotych, z czego 200 000,00 złotych to
dofinansowanie ze strony Gminy
Postomino.
Serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia w realizacji
przedsięwzięcia!

8 miejsce w kraju
dla gminy Postomino

W trakcie XXVIII Zgromadzenia
Ogólnego Związku Powiatów
Polskich, które miało miejsce 8
czerwca w Mikołajkach, odbyła się
uroczystość uhonorowania
zwycięzców Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów.
Podczas wydarzenia Gminę
Postomino reprezentował Wójt
Janusz Bojkowski, który odebrał

nagrodę i gratulacje za zajęcie 8
miejsca w kraju w kategorii gminy
wiejskie.
Kolejny raz jesteśmy w ścisłej
czołówce, co cieszy i motywuje do
dalszego działania.
W corocznej klasyfikacji
prowadzonej przez Związek Powiatów
Polskich oceniane są m.in. działania
proinwestycyjne i prorozwojowe,

rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego a także rozwój
społeczeństwa obywatelskiego i
promocję rozwiązań
ekoenergetycznych oraz
proekologicznych.
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Kalendarium
lipiec

2022
Gdy się pająk w lipcu przechodzi,
e sobą deszcz przywodzi,
gdy swą pajęczynę psuje,
bliską burzę czuje.
Miesiąc lipiec musi przypiec
i ostatki mąki wypiec.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
Kiedy lipiec daje deszcze,
długie lato będzie jeszcze.

Uroczystości związane
z obchodami złotych godów przez pary
zamieszkujące na terenie gminy
Postomino odbyły się 23 czerwca 2022
roku w sali wielofunkcyjnej przy
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego odchodziły 3 pary:

ź Krystyna i Jan Małolepszy,
ź Lucja i Tadeusz Figura,
ź Irena i Jerzy Świeboda.
Uroczystego aktu dekoracji
medalami nadanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dla osób,
które przeżyły 50 lat w jednym związku
małżeńskim, dokonał Wójt Gminy
Postomino Janusz Bojkowski w

Krystyna i Jan Małolepszy
Małżeństwo zawarli w Nacmierzu 21.11.1971

asyście Przewodniczącego Rady Podstawowej w Postominie.
Gminy Postomino - Daniela Pakosa.
Jubilatom życzymy dalszych
Odznaczeni otrzymali bukiety róż oraz szczęśliwych lat, pełnych zdrowia
listy gratulacyjne. Do życzeń dołączyli i spokoju!
bliscy, którzy towarzyszyli Jubilatom
podczas obchodów, nie zabrakło
również gromkiego „Sto lat…”.
Uroczystość uświetniona została
występem uczniów ze Szkoły

Lucja i Tadeusz Figura
Małżeństwo zawarli w Sławnie 18.12.1971

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

it
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
w godzinach 10.00 - 18.00
od 1 do 15 września
w godzinach 10.00 - 18.00

Irena i Jerzy Świeboda
Małżeństwo zawarli w Nacmierzu 23.10.1971
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Dnia 26 czerwca 2022 r. na
stadionie sportowym w Postominie
odbyły się Gminne Zawody Sportowo –
Pożarnicze. Otwarcia zawodów
i powitania gości dokonał Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Postominie dh Janusz Bojkowski.
Swoją obecnością na uroczystości
zaszczycił również bryg. mgr inż.
Paweł Faryno - Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Sławnie.
W zawodach wzięło udział 16
drużyn z OSP Karsino,
OSP Staniewice, OSP Masłowice,
OSP Chudaczewo, OSP Pałówko,
OSP Wilkowice, OSP Postomino, OSP
Pieszcz oraz OSP Nacmierz. Zgodnie
z regulaminem zawodów sportowo pożarniczych, zawody zostały
przeprowadzone w dwóch
konkurencjach: sztafeta pożarnicza
oraz ćwiczenie bojowe.
Wielkie brawa należą się OSP
Chudaczewo za wynik w ćwiczeniu
bojowym 24,70 sekund i zdobycie

statuetki strażaka im. Jana
Winiarskiego, nieżyjącego już
wieloletniego komendanta gminnego
OSP.
Wy n i k i w p o s z c z e g ó l n y c h
grupach:
Grupa I (12-15 lat) dziewczęta
I.
OSP Pieszcz
II. OSP Chudaczewo
Grupa I (12-15 lat) chłopcy
I.
OSP Chudaczewo
Grupa II (16-18 lat) dziewczęta
I.
OSP Wilkowice
Grupa III (kobieca)
I.
OSP Karsino
II. OSP Chudaczewo
III. OSP Pieszcz
Grupa III (męska)
I.
OSP Chudaczewo
II. OSP Postomino
III. OSP Wilkowice
IV. OSP Masłowice
V. OSP Staniewice
VI. OSP Pałówko
VII. OSP Pieszcz

VIII. OSP Nacmierz
IX. OSP Karsino
Pierwsze 3 miejsca otrzymały
nagrody rzeczowe, dyplomy oraz
okazałe puchary.
Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych: malowania twarzy,
t a t u a ż u o r a z z a b a w y n a t z w.
“dmuchańcach” dla dzieci: plac zabaw
- remiza strażacka, zjeżdżalnia – wóz
strażacki, ścianka wspinaczkowa –
gaśnica.
Po zakończeniu zawodów
wszyscy uczestnicy mieli okazję
spróbować tradycyjnej strażackiej
grochówki.
Dziękujemy jednostkom OSP za
zaangażowanie i trud włożony
w przygotowanie zawodów oraz
wszystkim drużynom za zaciętą
i sportową rywalizację.

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

5

Miesięcznik Gminy Postomino

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

lipiec 2022

strona

Zakończenie roku żłobkowego
W dniu 01.07.2022 r. odbyła się
uroczystość pożegnania dzieci z grup
Delfinki, Raczki, Rybki, oraz częściowe
z grupy Krabików, które od września
rozpoczną nowy etap w życiu - pójdą do
przedszkola. Z tej okazji zaprosiliśmy
wszystkich rodziców, rodzeństwo,
babcie i dziadków na naszą uroczystość,
która odbyła się w naszym żłobku.
Z okazji ukończenia Żłobka dzieci
otrzymały od swoich cioć z grupy
dyplomy, książki oraz fotoksiążki, zaś
rodzice otrzymali z rąk Pana Dyrektora

podziękowania za współpracę
i zaangażowanie w działalność naszego
Żłobka.
To b y ł y w z r u s z a j ą c e
i niezapomniane chwile, które na zawsze
pozostaną w naszej pamięci.
Po uroczystości zaprosiliśmy
wszystkich gości na poczęstunek oraz
pamiątkowy wpis do kroniki Żłobka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
za przybycie.

Koniec roku szkolnego 2021/2022 - stypendia Wójta Gminy Postomino

Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Jak co roku zdolni i pracowici
uczniowie szkół z terenu Gminy
Postomino, którzy osiągają wysokie
wyniki w nauce, kulturze i sporcie
zostali nagrodzeni w formie
stypendium Wójta Gminy Postomino.
Stypendia mają motywować uczniów

Szkoła Podstawowa w Postominie
do pracy i rozwoju oraz jednocześnie
są wyróżnieniem dla najlepszych.
Aby otrzymać stypendium Wójta
Gminy Postomino uczniowie muszą
spełniać kryteria określone
w Lokalnym programie wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci

i młodzieży uczących się na terenie
Gminy Postomino. W zależności od
danej dziedziny przyznawane są
punkty za zachowanie, średnią ocen,
ale przede wszystkim za osiągnięcia
wykraczające poza wymagania
programowe szkół, tj. udział

w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych czy
zawodach sportowych. Stypendium
jest wypłacane jednorazowo w formie
nagrody finansowej. Na zakończenie
roku szkolnego 2021/2022 przyznano
łącznie 76 stypendiów, na kwotę

Szkoła Podstawowa w Pieszczu

Szkoła Podstawowa w Staniewicach

Zespół Szkół Społecznych w Korlinie

19.870 zł, z czego:
• 69 stypendiów w dziedzinie nauki,
• 1 stypendium w dziedzinie sportu,
• 6 stypendiów łącznych za
osiągnięcia w kilku dziedzinach.
Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy wspaniałych osiągnięć.
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30. Bieg po Plaży - Jarosławiec 2022
187 uczestników. Wyniki
poszczególnych biegów znajdują się
na stronie internetowej Biegu po Plaży:
www.biegpoplazy.pl.

Dokładnie trzy lata czekaliśmy na
jubileuszową XXX edycję biegu
w Jarosławcu. W dwóch ostatnich
latach z powodu ograniczeń
związanych z pandemią imprezę
trzeba było odwoływać, teraz wróciła
na właściwe miejsce i to z jeszcze
większą ilością pozytywnej energii.
Nowością tegorocznej edycji był
sobotni „Piknik Przedbiegowy”, na
którym można było skosztować
pysznego makaronu przygotowanego
przez profesjonalnych kucharzy
(uczestników programu MasterChef)
oraz innych smakołyków od Kół
Gospodyń Wiejskich z Pałowa,
Pałówka i Rusinowa, obejrzeć świetny
spektakl teatralny pt. „Osobliwe
zdarzenie” w reżyserii Teatru TĘCZA
ze Słupska, a na koniec wysłuchać
akustycznej wersji koncertu wokalisty
i muzyka SZYMONA WYDRY
(znanego z programu IDOL), którego
wspierał wybitny gitarzysta Zbigniew
Suski. Była to fantastyczna muzyczna
przygoda, która wprowadziła we
wspaniały nastrój widownię.
Niedziela to wielka ilość endorfin
i pozytywnych sportowych emocji,
które czuć było jeszcze na kilka km od
Jarosławca! Było to prawdziwe
nadmorskie biegowe święto w idealnej,
słonecznej aurze. W biegu głównym
oraz w biegach towarzyszących
wystartowało ponad 900 zawodników
w wieku od 2 do 84 lat (521
uczestników w biegu głównym, w tym
141 kobiet). Wśród startujących byli
o b y w a t e l e U k r a i n y, N i e m i e c
i Portugalii.
Gośćmi biegu byli: gen. dyw. dr
Sławomir Drumowicz - Dowódca
Komponentu Wojsk Specjalnych,
Henryk Paskal – Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Biegów, Maratończyk
100-lecia według PKOL Jan Huruk,
Kazimierz Adach - polski bokser,

serdecznie dziękujemy.
W całym przedsięwzięciu
zaangażowanych było około 300 osób,
bez których impreza nie mogłaby się
odbyć, byli to m.in: pracownicy Urzędu
Gminy w Postominie i Centrum Kultury
i Sportu w Postominie (obsługa biura
zawodów, strefy mety i miasteczka
biegowego), Wolontariusze
(wyznaczanie i taśmowanie tras,
obsługa punktów nawadniania,
żywieniowych), Funkcjonariusze
Policji, Straży Gminnej, Ratownicy
WOPR oraz strażacy z jednostek OSP
Gminy Postomino (zabezpieczenie
tras, kurtyny wodne, baseny
z gąbkami), ratownicy medyczni,
medalista olimpijski, Barbara
Madejczyk - polska olimpijska
oszczepniczka oraz dyrektorzy
największych i najlepszych imprez
biegowych w Polsce: Maratonu Dębno,
Półmaratonu Słowaka w Grodzisku
Wielkopolskim, Półmaratonu Philipsa
(Signify) w Pile, Półmaratonu
Ślężańskiego w Sobótce, Biegu
Zaślubin w Kołobrzegu, Biegu
Katorżnika, Półmaratonu Świętych
Mikołajów w Toruniu, Półmaratonu
Wiązowskiego.
Obsługę medialną na tym
wydarzeniu prowadzili reporterzy
Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota", Głosu Koszalińskiego,
Głosu Pomorza, Dziennika
Bałtyckiego, Obserwatora Lokalnego,
Radio Koszalin 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.

VIII REKREACYJNY BIEG
„PODZIEL SIĘ ŻYCIEM"
W RAMACH AKCJI „TAK DLA
TRANSPLANTACJI"
Rekreacyjny Bieg „Podziel się
życiem" w ramach akcji „Tak dla
transplantacji" zgromadził na starcie
około 50 osób, w tym osoby po
przeszczepach oraz wiele osób
wspierających. Od wielu lat
uczestnikami biegu są przyjaciele
z Fundacji Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
VII BIEG MILUSIŃSKICH
„W POGONI ZA ..."
Grupa 86 najmłodszych
uczestników w wieku do 7 lat
wystartowała w Biegu Milusińskich
„W pogoni za…”. Z numerem
startowym na piersiach pokonali trasę
230 m na oczach licznie przybyłej
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.
XXV OGÓLNOPOLSKI BIEG
SAMORZĄDOWY „BURSZTYN
JAROSŁAWCA"
Na linii startu XXV
Ogólnopolskiego Biegu
Samorządowego „Bursztyn
Jarosławca" stanęło 66
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). Rywalizowali
w klasyfikacji indywidualnej jak
i w drużynowej.
Wyniki w kategorii:
DRUŻYNOWEJ:
1. URZĄD MIASTA DĘBNO
2. URZĄD MIASTA LĘBORK
3. URZĄD GMINY DARŁOWO

Doping biegaczom zapewnili:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Postomina, Kapela „Pieńkowianie”,
grupa morsów z Postomińskiego
Wikinga, Klub Rowerowy „Na Szlaku”
ze Sławna, SPR Victoria Postomino,
grupy kolonijne wypoczywające
w Jarosławcu jak również plażowicze,
którzy oprócz bicia braw schładzali
biegaczom rozgrzane ciała poprzez
polewanie ich morską wodą.
Wszystkim dopingującym tego dnia

sędziowie, Koła Gospodyń Wiejskich
z Pałowa, Pałówka, Rusinowa,
Wszędzienia i Postomina (obsługa
punktów żywieniowych w miasteczku
biegowym)
XXX OGÓLNOPOLSKIE BIEGI
MŁODZIEŻOWE „POWITANIE LATA
2022"
Biegi Młodzieżowe „Powitanie
Lata" rozpoczęły niedzielne bieganie.
W ośmiu biegach wystartowało łącznie

KOBIETY:
1. BIELECKA ALEKSANDRA GMINA
WIĄZOWNA
2. POBŁOCKA BOZENA - UM
LĘBORK
3. KUPISZ JOANNA - UM GORZÓW
WIELKOPOLSKI
4. KULCZYK KATARZYNA - UM
KOSZALIN
5. SADOWSKA JOLANTA - UM
DĘBNO DĘBNO
6. URBAN EWELINA - UG SŁUPSK
7. KOISZEWSKA IZABELA - UM
LĘBORK
8. ORWAT MAGDALENA - UG
DARŁOWO
9. DZIEMIAŃCZYK URSZULA - UM
JASTROWIE
10. GBUREK JULIA - UG
JASTROWIE
MĘŻCZYŹNI:
1. HRYCIUK ŁUKASZ - UM DĘBNO
2. BLOCH PRZEMYSŁAW - UM
CZERSK
3. RUDNIKOWSKI MACIEJ - UG
DARŁOWO
4. KULBICKI GRZEGORZ - UM
DARŁOWO

lipiec 2022
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Skansen „W Starym Młynie”
w Nacmierzu)
Nagrodę finansową dla
najlepszego zawodnika z terenu
Gminy Postomino otrzymał:
TOMASZ SZOPIŃSKI
(fundator - Restauracja Jackowo
w Jarosławcu)
Puchar Wójta Gminy
Postomino dla najlepszego
pracownika samorządowego
otrzymał:
ŁUKASZ CHRYCIUK
Nagrodę dla Najlepszego
zawodnika jednostek
samorządowych gminy Postomino
otrzymał:
DAMIAN CIESIELSKI (fundator
- Prezes GPK Bogdan Szlawski)
5. NOWAK RAFAŁ - STAROSTWO
POWIATOWE W ZŁOTOWIE
6. GAPIŃSKI ŁUKASZ - UM
MOGILNO
7. POPRAWSKI ADAM - UM
SŁAWNO
8. CHOŁODECKI KRZYSZTOF UM WITKOWO
9. GAWĘDA EMIL - UG DARŁOWO
10. DUDEK SYLWESTER - UM
STARACHOWICE
Najlepsza drużyna otrzymała
wyjątkową statuetkę z brązu
z autentycznym bursztynem
bałtyckim, ufundowaną przez
Muzeum Bursztynu w Jarosławcu.
Zwycięzcy klasyfikacji
indywidualnej kobiet i mężczyzn
otrzymali puchary za miejsca I-IV
(kolejno: Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego, Pisma
S a m o r z ą d u Te r y t o r i a l n e g o
„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 powyżej 40
roku życia kobiet i 50 roku życia
mężczyzn.
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Bardzo szybko na czele stawki
znalazła się trójka: TOMASZ
GRYCKO (UKS BLIZA
WŁADYSŁAWOWO), SZYMON
KULKA (R TL OPTIMA RADOM)
i ARUTR OLEJARZ (MKL
SZCZECIN). Biegli zgodnie
wypracowując dużą przewagę nad
resztą stawki. Atmosfera była na tyle
przyjacielska, że na ostatnich 3-4
kilometrach biegnąc toczyli dyskusje
na różne tematy. I tak dobiegli do
mety, przekraczając ją wspólnie,
trzymając się za ręce. Oczywiście
aparatura elektroniczna ostatecznie
wychwyciła, że pierwszy minął ją
Tomasz Grycko. Wśród Kobiet
najszybciej dystans 15 km przebiegła
MONIKA JACKIEWICZ (MKL
SZCZECIN), EWELINA PAPROCKA
(KASZUBI LUZINO) i MAŁGORZATA
OTWOROWSKA (Go2Tree
SZCZECIN) .
Zwycięzcy za miejsca I-X
otrzymali nagrody finansowe w tym
NAGRODĘ GŁÓWNĄ w wysokości
5000zł ufundowaną przez Alior
BANK i nagrody dla najlepszych
reprezentantów RP. Wszyscy
uczestnicy biegu otrzymali
pamiątkowe koszulki, medale oraz
t z w. „ p a k i e t y s p o n s o r s k i e "
zawierające produkty otrzymane od

Nagrodę dla najlepszego
reprezentanta klubu piłkarskiego
WIEŻA POSTOMINO otrzymał:
OLEKASNDR MALIAS
(fundatorzy: Radny Gminy
Postomino - Łukasz Zięba i Prezes
GPK Bogdan Szlawski)
W imieniu Komitetu
Organizacyjnego, składamy
serdeczne podziękowania wszystkim
osobom i grupom zaangażowanym
w o r g a n i z a c j ę X X X
Międzynarodowego Biegu po Plaży
sponsorów i organizatora, bon zupę „Jarosławiec 2022":
rybną, ciasto, pieczone prosię
• pracownikom Centrum Kultury
i kufelki piwa.
i Sportu w Postominie oraz
Urzędu Gminy w Postominie;
Puchar Wójta Gminy
Postomino dla najlepszego Strażaka • służbom mundurowym (KPP
w Sławnie, KP PSP w Sławnie,
otrzymał:
Straży Gminnej);
JAROSŁAW KORZENIEWSKI
• strażakom OSP z terenu gminy
Postomino;
Puchar Wójta Gminy
Postomino dla najlepszego • prezesowi i pracownikom
Gminnego Przedsiębiorstwa
Policjanta otrzymał:
Komunalnego w Postominie;
ADRIAN KĘPKA
• dyrektorowi i pracownikom
Szkoły Podstawowej
Puchar Wójta Gminy
w Jarosławcu;
Postomino dla najlepszego
Funkcjonariusza Straży Granicznej • Kołom Gospodyń Wiejskich
w Pałowie, Pałówku, Rusinowie,
otrzymał:
Wszedzieniu
i Postominie;
PIOTR MAREK
• Klubowi Morsów Wiking

Sponsorzy i partnerzy 30.
Międzynarodowego Biegu po Plaży
„Jarosławiec 2022"
• GMINA POSTOMINO
• ALIOR BANK S.A.
• BETTER ENERGY SOLAR PARK 82
Sp. z o.o.
• TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o.
• STRAUSS CAFE Poland Sp. z o.o.
• SAVE-INVEST s.c.
• LAMINOPOL Sp. Z o. o.
• GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE W POSTOMINIE
Sp. z o.o.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30. MIĘDZYNARODOWY BIEG PO
PLAŻY „JAROSŁAWIEC 2022"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieg Główny na dystansie 15
km ukończyło 521 zawodników,
wśród nich byli również biegacze
z Ukrainy, Niemiec i Portugalii, co
potwierdza międzynarodową rangę
imprezy. Wysoka nagroda za
zwycięstwo ufundowana przez
ALIOR BANK przyciągnęła na linię
startu najlepszych polskich biegaczy.
Nagrodę rzeczową dla
Postomino, Klubowi Piłki Ręcznej
najlepszej zawodniczki z terenu
Victoria Postomino, Klubowi
Powiatu Sławieńskiego otrzymała:
Rowerowemu „Na Szlaku” ze
KAMILA ŁAGUTKO (fundator Sławna;
Starostwo Powiatowe w Sławnie)
• Młodzieżowej Orkiestrze Dętej
w Postominie;
N a g r o d ę f i n a n s o w ą d l a • Kapeli Ludowej „Pieńkowianie”;
najlepszego zawodnika z terenu • grupom dopingującym;
Powiatu Sławieńskiego otrzymał:
a także sponsorom i partnerom 30.
ADRIAN KĘPKA (fundator - MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU
Starostwo Powiatowe w Sławnie)
PO PLAŻY „ JAROSŁAWIEC 2022" 3 LIPIEC 2022 r.
Nagrodę finansową dla
najlepszej zawodniczki z terenu
Gminy Postomino otrzymała:
ALICJA KURKUL (fundator -

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apartamenty „Rybitwa” w Jarosławcu
Bank Spółdzielczy w Ustce
Ciastkarnia Wytwórnia Lodów „Taja"
Coralcup Trofea
Decathlon Słupsk
Dolina Charlotty Resort & SPA –
Strzelinko
Domki Letniskowe „Savana” w Jarosławcu
Dziennik Bałtycki
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób
Serca Zabrze
Gastrofaza - Przemysław Ziemski
Głos Koszaliński
Health Resort & Medical SPA Aquapark
Panorama Morska
Pensjonat „KLIF SPA” w Jarosławcu
Hotel Szlak Bursztynowy w Jarosławcu
Lispol Plus s.c. – Łódź
Lodziarnia „Klaja" w Jarosławcu
Lodziarnia „Nadmorska" w Jarosławcu
Megawat Marszewo Sp. z o.o.
Muzeum Bursztynu w Jarosławcu
NAT - Nadwiślańska Agencja Turystyczna
Sp. z o.o.
Odlewnictwo Export-Import - Kulej
OSHEE Sp. z o.o.
Centrum Rekreacji Wypoczynku
i Rehabilitacji „ARKA”
Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Rafa" –
Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo - Kolonijny
„Marysieńka" – Jarosławiec
Ośrodek Wczasowy „Na Wydmie" – Wicie
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Solar" Jarosławiec
Ośrodek Wczasowy „Bryza Morska" –
Jarosławiec
Pokoje Gościnne „Jarosławianka" –
Jarosławiec
Pismo Samorządu Terytorialnego
WSPÓLNOTA
Pokoje Gościnne GLISZCZYŃSCY –
Jarosławiec
Polski Komitet Olimpijski
Polskie Stowarzyszenie Biegów
Portal Maratony Polskie
Radio Koszalin
Restauracja "Jackowo" w Jarosławcu
Restauracja „WITTA” w Jarosławcu
„Skansen w Starym Młynie” - Nacmierz
Sklep ABC - Gabriela i Adam Pruske
Sklep Sportowy „PUMA" – Sławno
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„Aktywni" Postomino
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Tawerna Piracka w Jarosławcu
VAN PUR S.A.
Villa „FUS” w Jarosławcu
Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. Sławno
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego –
Maria i Grzegorz Sendeccy – Bobrowicki
Zięba Łukasz – Radny Rady Gminy
Postomino
Żuchowski Piotr – Pokoje Gościnne
Strażnica
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Aktualności inwestycyjne
W Staniewicach trwają
intensywne prace przy przebudowie
drogi powiatowej oraz budowie sieci
kanalizacji sanitarnej. Aktualnie remont
odcinka od mostu na rzece Wieprza
w kierunku skrzyżowania z drogą
powiatową Sławno - Ustka powoduje
powstanie utrudnień w komunikacji.
Droga asfaltowa wraz z wjazdami
na posesje i oświetleniem drogowym
w Pałowie jest już na ukończeniu. Przy
świetlicy zostały wykonane miejsca
parkingowe.
Prace budowlane przy
przebudowie świetlicy wiejskiej
w Łącku zostały wznowione. Miejmy
nadzieję, że teraz już bez większych
przeszkód zadanie zostanie
zrealizowane.
W B y l i c y r ó w n i e ż
modernizowana jest świetlica wiejska.
Wykonano już docieplenie ścian praz
stropodachu. Aktualnie przystąpiono

do wykonania instalacji wewnątrz
budynku.
Po czasowych utrudnieniach dla
odbiorców w dostawie wody
spowodowanych niedostateczną
wydajnością modernizowanej Stacji
Uzdatniania Wody w Łącku problem
został zażegnany. W dalszym ciągu
jednak prowadzone są prace
w obiekcie, lecz te, które mogłyby
powodować przerwy w dostawie wody
będą przeprowadzane w godzinach
nocnych – o czym będziemy Państwa
i n f o r m o wa ć z wy p r z e d z e n i e m .
Aktualnie woda kierowana do sieci
wodociągowej uzdatniana jest
z wykorzystaniem nowo
wybudowanego ciągu
technologicznego, co pozwoli
zabezpieczyć bieżące
zapotrzebowanie odbiorców na wodę.
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. działając na

Przepust na drodze Jarosławiec-Nacmierz

zlecenie Gminy realizuje bieżące
naprawy nawierzchni drogowych oraz
realizuje przebudowy dróg gminnych
w miejscowości Mazów, Królewo,
Pieńkowo, Wszedzień i Postomino.
Aktualnie wykonano przebudowę drogi
w miejscowości Mazów oraz
Wszedzień. W najbliższym czasie
planowane jest przystąpienie do
przebudowy drogi w Postominie,
a następnie w Królewie.
Zakończono prace przy
przebudowie zniszczonych
przepustów i nawierzchni drogi na
rowie Głownickim, na drodze gminnej
pomiędzy Jarosławcem

Świetlica w Bylicy
a Nacmierzem. W wyniku wykonanych
prac naprawiony i udrożniony został
przepust drogowy, wzmocniono
faszyną przyczółki oraz wykonano
nową nawierzchnię. Efekt finalny
można ocenić na załączonych
zdjęciach.
Dodatkowo w najbliższym czasie
planowane jest rozpoczęcie prac przy

przebudowie ul. Za lasem i Polnej
w Jarosławcu. Zakres prac obejmuje
przebudowę drogi na odcinku 980 m
o nawierzchni z płyt drogowych
betonowych i kruszywa łamanego.

Droga Staniewice

Turniej Piłki Ręcznej z okazji Dnia Dziecka

Cóż to były za emocje...
12 czerwca 2022r. rozegraliśmy
Turniej z Okazji Dnia Dziecka w
Postominie. Do udziału zaprosiliśmy:
• Uczniowski Klub Sportowy LIDER
Sławno
• SSPR SZCZYPIORNIAK USTKA
• MKS KUSY SZCZECIN
• MKS MATBET SŁUPIA SŁUPSK
Swoją obecnością zaszczycili
nas przedstawiciele Piłka Ręczna
Koszalin SA, prezes Pan Roman
Granosik, vice prezes Pani Mariola
Marko- Latocha oraz Zawodniczka
Superligowego Klubu Młyny Stoisław
Koszalin Pani Patrycja Jura.
Zachodniopomorski Związek
Piłki Ręcznej reprezentował Pan
Tomasz Nowe, natomiast Gminę
Postomino zastępca wójta Pani
Aleksandra Kurek. Obecna była
również Pani Małgorzata Milarska,

pełniąca obowiązki Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak
w Postominie. Serdeczne
podziękowania składamy prezesowi
Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Ręcznej Panu Jakubowi
Tarczykowskiemu za ufundowane
nagrody rzeczowe dla drużyn w postaci
profesjonalnych piłek marki Selecta.
Turniej poprowadzili sędziowie
wyznaczeni przez Zachodniopomorski
Związek Piłki Ręcznej Pani Marzena
Sudrawska oraz Pan Michał Mackiw.
Zaczęliśmy od towarzyskiego
starcia dzieci roczników 2012 i młodsi.
Udział w nim wzięły:
• Uczniowski Klub Sportowy Lider
Sławno
• MKS MATBET SŁUPIA SŁUPSK
• Spr Victoria Postomino
Drużyny zagrały na zasadzie
każdy z każdym 1x15min, wyniki

spotkań nie były tu najważniejsze,
liczyła się dobra zabawa a tej nie
brakowało. Każdy Zawodnik został
uhonorowany pamiątkowym medalem
oraz drobną słodkością natomiast do
Drużyny trafiła nagroda rzeczowa
w postaci Piłki Selecta oraz dyplomu
wraz z kalendarzem ufundowanym
przez Piłka Ręczna Koszalin S.A.
Poprosiliśmy Gości Honorowych oraz
Przedstawiciela Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej
o wręczenie nagród i medali.
O godzinie 12:00 Rozpoczęliśmy
oficjalnie duży Turniej, odbyło się 15
spotkań każdy z każdym 1 x 15min.
Dziękujemy sędziom za
profesjonalne przeprowadzenie
wszystkich meczy. Niepokonany w tym
turnieju pozostał zespół SSPR
SZCZYPIORNIAK USTKA, który
wygrał wszystkie swoje mecze,

serdecznie gratulujemy zwycięstwa!
Ostateczna klasyfikacja
1. SSPR SZCZYPIORNIAK
USTKA
2. MKS KUSY SZCZECIN
3. UKS LIDER SŁAWNO I
4. UKS LIDER SŁAWNO II
5. SPR VICTORIA POSTOMINO
6 . M K S M AT B E T S Ł U P I A
SŁUPSK
Przyznaliśmy nagrody
indywidualnie w postaci statuetki,
dyplomu oraz torby sportowej dla
poszczególnych Zawodniczek z każdej
Drużyny
• JOWITA GRZECH - MKS MATBET
SŁUPIA SŁUPSK
• AMELIA ORZOŁ- SSPR
SZCZYPIORNIAK USTKA
• NINA WOROPAJ- UKS LIDER
SŁAWNO I
• JULIA PAŁUCKA- UKS LIDER

SŁAWNO II
• WIŚNIEWSKA NATALIA- MKS
KUSY SZCZECIN
• WIKTORIA PASTERNAK- SPR
VICTORIA POSTOMINO
Dziękujemy klubom za obecność,
wszystkim Zawodniczkom/
Zawodnikom gratulujemy osiągniętych
sukcesów, każdemu z Was należą się
ogromne brawa!
Gmina Postomino dziękujemy za
wsparcie projektu.
Piłka Ręczna Koszalin SA do
zobaczenia w listopadzie.
Projekt pn. "Turniej Piłki Ręcznej
z okazji Dnia Dziecka" jest
współfinansowany ze środków Gminy
Postomino
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Sołecki Turniej Piłki Nożnej w Jarosławcu 2022 - wyniki !!!
W niedzielę 19 czerwca br. na
boisku Orlik w Jarosławcu odbył się
Turniej Piłki Nożnej w ramach
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino w roku 2022. Do Turnieju
zgłosiło się 9 reprezentacji:
Jarosławiec, Pieszcz, Pieńkowo,
Pieńkówko, Chudaczewo, Rusinowo,
Pałowo, Nacmierz i Postomino.
Przybyłe drużyny rozlosowano do
dwóch grup.
GRUPA A
JAROSŁAWIEC
PIEŃKOWO
PAŁOWO
CHUDACZEWO
PIEŃKÓWKO
GRUPA B
PIESZCZ
RUSINOWO
POSTOMINO
NACMIERZ
Dwa pierwsze zespoły z każdej
grupy awansowały do grup
PÓŁFINAŁÓW.

8. NACMIERZ
9. JAROSŁAWIEC

I PÓŁFINAŁ:
CHUDACZEWO - RUSINOWO
0:0 (3:1 karne)
II PÓŁFINAŁ:
PIESZCZ - PIEŃKÓWKO 0:1
FINAŁ
CHUDACZEWO - PIEŃKÓWKO 0:1

KRÓLEM STRZELCÓW
TURNIEJU został - MICHAŁ
OLSZOWIEC (Pieszcz)
NAJLEPSZYM BRAMKARZEM WOJCIECH WILAWER (Chudaczewo)
NJAWCZEŚNIEJ URODZONYM
Z AW O D N I K I E M Z O S TA L MIECZYSŁAW CICHY (PIEŃKÓWKO)

Gminny
Przegląd Wokalny 2022

W dniu 07 czerwca 2022 roku w sali
wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbył się Gminny Przegląd
Wokalny w ramach Amatorskiego Ruchu
Artystycznego Postomino 2022.
W przeglądzie udział wzięli uczniowie ze
szkół podstawowych w Staniewicach,
Postominie, Jarosławcu oraz z Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie. Konkurs
został przeprowadzony na prośbę
instruktorów muzyki z terenu szkół Gminy
Postomino, ponieważ nie odbył się etap
wojewódzki Wokalny.
Młodzi artyści zaśpiewali wiele
oryginalnych piosenek zachwycając Jury,
w którego skład wchodził: Marek
Leśniewski - Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Postominie oraz Halina Jóźwik
– Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Pieszczu.
Po niełatwej naradzie Jury
przedstawiło następujące klasyfikacje:
W kategorii 7-9 lat wśród solistów
nagrodzono:
• I miejsce ex aequo zdobyli: Patrycja
Zagorodnikow (SP Staniewice) oraz
Franciszek Michoń (SP Postomino);
• II miejsce ponownie "ex aequo"
zdobyli: Miriam Bukowska
(SP Jarosławiec) oraz Jakub Kępa
(SP Postomino);
• III miejsce: Zofia Niewadził
(SP Postomino);
Wśród duetów nagrodzono:
• I miejsce: Liliana Sikora i Julia
Wojciechowska (SP Postomino)
• II miejsce: Aleksandra Wilgos i Miriam
Bukowska (SP Jarosławiec)

Zaprezentowane zespoły
uplasowały się następująco:
• I miejsce: Zespół "Frajda"
(ZSS Korlino)
• II miejsce: Zespół "Bursztynek"
(SP Jarosławiec)
W kategorii 10-13 lat:
Wystąpili tylko soliści:
• I miejsce: Aleksandra Plytta
(SP Postomino)
• II miejsce: Jakub Kołodziejczyk
(ZSS Korlino)
W kategorii 13-15 lat:
Wśród solistów nagrodzono:
• I miejsce: Fabian Banasik
(Stowarzyszenie "Razem" w Korlinie)
• II miejsce ex aequo zdobyli: Jakub
Winiarski (Świetlica Środowiskowa
Korlino) oraz Miłosz Stachowski
(ZSS Korlino)
Jedyny w tej kategorii zespół
wzruszył wszystkich, gdyż jedna z solistek
była uczennicą z Ukrainy:
• I miejsce: Zespół "METAMORFOZA"
(ZSS Korlino)
Całość prowadziła Maria LechSzajner. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za przybycie i liczymy, na
kolejne występy na większej scenie
podczas Gminnych Dożynek we
wrześniu. Zapraszamy!!!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w ramach
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino 2022r. :
1. PIEŃKÓWKO
2. CHUDACZEWO
3. PIESZCZ
4. RUSINOWO
5. PAŁOWO
6. POSTOMINO
7. PIEŃKOWO

Zapraszamy...

Klasyfikacja Współzawodnictw
Sołectw 2022 po 3 konkurencjach:
1. RUSINOWO - 39 pkt
2. PIESZCZ - 38 pkt
3. POSTOMINO - 35 pkt
4. PIEŃKÓWKO - 31 pkt
5. CHUDACZEWO - 30 pkt
6. NACMIERZ - 27 pkt
7. PAŁOWO - 26 pkt
8. PIEŃKOWO - 23 pkt
9. JAROSŁAWIEC - 20 pkt
10. MARSZEWO - 15 pkt
11. MASŁOWICE - 13 pkt
12. WSZĘDZIEŃ - 12 pkt
13. NOSALIN - 10 pkt
Serdecznie gratulujemy
wszystkim drużynom, które z wielkim
zaangażowaniem reprezentowały
swoje sołectwa. Zapraszamy do
kolejnych zmagań sołeckich we
wrześniu (Przekładaniec
Lekkoatletyczny) !!!
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Dzień Dziecka w gminie...

W Marszewie
16 czerwca 2022 roku
z inicjatywy KGW Marszewo i przy
pomocy sołtysa na boisku wiejskim
w Marszewie został zorganizowany
Dzień Rodziny, w którym wzięli udział
mali i nieco starsi mieszkańcy wsi.

W Pałowie
Chciałbym podziękować
mieszkańcom Pałowa za
zaangażowanie przy wykaszaniu

W Pałówku
Dzień Dziecka odbył się dnia
04.06 22r. Dzieci świetnie się bawiły

W Rusinowie
26 czerwca, w piękne niedzielne
popołudnie, mieszkańcy Rusinowa
spotkali się na placu rekreacyjnym,aby
wspólnie świętować "Dzień
rodziny".Na najmłodszych czekała
dmuchana zjeżdżalnia i zabawa
w kulkach,można było pomalować
buźkę,zrobić sobie tatuaż , puszczać
wielkie bańki mydlane oraz bawić się
kręconymi balonikami...były

Z myślą o najmłodszych
przygotowano m.in. dmuchańce,
tatuaże brokatowe, bańki mydlane,
watę cukrową oraz gry i zabawy
z animatorką. Na dorosłych
mieszkańców czekał poczęstunek.
Wspólnej zabawy nie było końca.

placu rekreacyjnego oraz za pomoc
w przygotowaniu imprezy "Dnia
Dziecka".
Sołtys Szczepański Damian

W Jezierzanach
W dniu 04 czerwca 2021
w miejscowości Jezierzany odbyło się
Spotkanie Rodzinne z okazji Dnia
Dziecka zorganizowane przy nowo
powstałej świetlicy wiejskiej. Podczas
imprezy prowadzone były gry i zabawy

Korlino - Łężek
18 czerwca piknik z okazji Dnia
Dziecka rozpoczął Marshall wraz
z animatorką wprowadzając dzieci na
plac zabaw w rytm dziecięcej piosenki
"Ważką ścieżka przez ogródek''
Dzieci mogły korzystać
z dmuchańców oraz zabaw
przygotowanych przez animatora.

dla dzieci, zarówno dla tych starszych
jak i młodszych, za udział w których
uczestnicy otrzymywali nagrody
w postaci różnorakich słodkości.
Dzieci świetnie się bawiły na
dmuchańcu oraz boisku, gdzie odbył
się mecz piłki nożnej z udziałem dzieci
i dorosłych. Oczywiście nie mogło

zabraknąć kiełbasek i kaszanki
z grilla, ciast, frytek, napoi oraz dobrej
muzyki i atmosfery. Sołtys sołectwa
wraz z Radą Sołecką pragną
podziękować uczestnikom za aktywny
udział oraz przekazują wyrazy
wdzięczności dla osób, które pomogły
przy organizacji wydarzenia.

Nasze pociechy mogły również
pomalować sobie buzię i skorzystać z
poczęstunku dla nich
przygotowanego. Zwieńczeniem
pikniku było rozdanie nagród
wszystkim małym uczestnikom oraz
jak się okazało świetna zabawa
proszkami Holi.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom, którzy wzięli

udział w pikniku oraz osobą, które go
przygotowały.
Składam również wyrazy
wdzięczności naszym sponsorom za
ufundowanie tak wspaniałych
voucherów dzięki którym na twarzach
rodziców również pojawiły się
uśmiechy i wielka radość

z animatorem. Dziękuję dziewczynom
z KGW i pani świetliczance za pomoc
w przygotowaniu imprezy.

miecze,pieski,kwiatki ,więc co każdy
sobie wymarzył to zostało
wyczarowane z baloników. Dzieciaki
odwiedził ogromniasty i przemiły
dinozaur,który nie zabawił długo
z powodu zbyt wysokiej temperatury,
ale można było zrobić sobie z nim
zdjęcie na pamiątkę.Grzejące zbyt
mocno tego dnia słoneczko
spowodowało że wszyscy szukali
cienia i odrobiny ochłody, zatem

najlepszą zabawą dla dzieci było
strzelanie wodą do celu,gdzie przy
okazji można było się schłodzić. Dla
wszystkich uczestników zabawy (tych
małych I tych dużych) panie z KGW
przygotowały stoisko gastronomiczne.
Na dzieci (z Rusinowa), czekały
darmowe frytki, gofry, wata cukrowa
i popcorn ,dorośli mogli zjeść kiełbaskę
z grilla, którą serwował p. Czesław,
a na deser kawka i pyszne ciacho

upieczone przez nasze mieszkanki.
Nie zabrakło festiwalu kolorów, który
ubarwił całą imprezę i sprawił frajdę
wszystkim dzieciakom które dotrwały
do końca imprezy (niestety zbyt
wysoka temp.tego dnia nie pozwalała
na swobodne zabawy i dłuższe
przebywanie na zewnątrz) Na
zakończenie imprezy OSP Naćmierz
przygotował nam niespodziankę
w postaci kurtyny wodnej, z tej okazji

wszyscy odtańczyli "taniec radości".
W imieniu organizatorów
dziękuję wszystkim którzy poświęcili
swój czas na przygotowania imprezy,
na jej obsługę, na zapewnienie atrakcji
i animacji dużym i małym.Dziękuję
mieszkańcom i gościom którzy nas
odwiedzili i super się bawili. Impreza
została zorganizowana z budżetu
gminy Postomino ze środków PAO.
Sołtys M.Ch

lipiec 2022

„Żona potrzebna od zaraz”
E d w a r d a Ta y l o r a t o p e ł n a
znakomitego humoru farsa
w wykonaniu słupskiego zespołu
aktorskiego. Spektakl gwarantuje
świetną zabawę z odrobiną ironii
i kąśliwości, skierowanej pod adresem
każdego z nas. Błyskotliwa komedia

strona

Nacmierz w Jamnie

Jagodzianki w teatrze
Koło Gospodyń
Wiejskich „Jagodzianki"
w Jezierzanach 19 czerwca
br. zorganizowało, dla
członkiń i członków koła
oraz mieszkańców wsi
i okolicznych miejscowości,
wyjazd do Nowego Teatru
im. Witkacego w Słupsku
na sztukę „Żona potrzebna
od zaraz”. We wczesnych
godzinach popołudniowych
wyruszyliśmy słuszną
grupą na pobliskie
Pomorze. Czas podróży minął szybko
więc z ciekawością oraz
przyjemnością zasiedliśmy
w fotelach. Trzy dzwonki i… pochłonął
nas świat fikcji i niespotykanych
zwrotów akcji. Spektakl
wyreżyserował Dominik Nowak.
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omyłek z nutką szalonej
rywalizacji i zazdrości w tle”- (to
opinia ze strony teatru). Nam
skradła serca Edna, w tej roli
rewelacyjna Magdalena
Planeta, niewątpliwie
pierwszoplanowa postać
sztuki. Oklaskiwaliśmy występ
całego zespołu, ale Edna była
gwiazdą tego popołudnia.
Wyjazd był równocześnie
kolejnym spotkaniem ludzi,
których celem jest budowanie
w s p ó l n o t y, n a w i ą z a n i e
znajomości, czasem pogłębienie
przyjaźni, a także ofertą KGW
Jagodzianki z przesłaniem –
odpoczywajmy aktywnie, nie tylko we
własnym domu…
Marta Choroszczyńska

26.06.2022 roku była to upalna
lecz bardzo pracowita niedziela dla
Koła Gospodyń Wiejskich
z Nacmierza, które przebywały na
Jarmarku w Zagrodzie Jamno oraz
wystawiliśmy stoisko gastronomiczne
wraz z rękodziełem na terenie Ośrodka

Arka w Jarosławcu dzięki uprzejmości
Pani Joanny Bogdańskiej i pana
Stefana Kwiatkowskiego. Wielkie
podziękowania.
Będziemy częstymi gośćmi ze
stoiskiem na Ośrodku Arka.
Dominik

Seniorzy – seniorom uwierzyć w siebie Letnie Wieczory

Przełamać barierę lęku przed
wystąpieniem. Pokonać strach, by
dawać radość innym. Zapomnieć
o kłopotach, uśmiechać się, poznać
swą wartość. Górnolotnie, ale
prawdziwie, a jeśli dodać wielką ulgę,
że sprostało się zadaniu, że jest
dobrze … to jest bardzo dobrze.
Z takimi nastrojami zakończyli
letnie spotkania senioralne
członkowie Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”
z seniorami odpoczywającymi w OW
„Barka”.
Wiosenną porą przygotowali
program integracyjno – edukacyjno –

k a b a r e t o w y, j a k o r e z u l t a t
ubiegłorocznych warsztatów
teatralnych. Zainteresowały się tym
zaprzyjaźnione instytucje
i organizacje i tak to się zaczęło.
W y s t ę p y, w y s t ę p y, w y s t ę p y
szczególnie z seniorami
przebywającymi w OW „Barka”,
pozwoliły zrealizować wymienione we
wstępie założenia. Ileż było nerwów,
ile prób – kto to spamięta. Ale
rozmowy, podziękowania, uśmiechy,
brawa- tzw. „gwiazdorzenie”, to już
jest ważne uczucie. Poznanie nowych
osób, nawet zaproszenia do
współpracy, kontynuacja rozwoju –

WARTO.
Członkowie stowarzyszenia
dziękują wszystkim, którzy pomogli
w realizacji tego szalonego pomysłu,
szczególnie członkom rodzin, którzy
akceptowali taki zamysł, a także
wolontariuszom z projektu „Seniorze
uwierz w siebie, masz głos”, którzy
zawozili artystów do Jarosławca. Tutaj
akurat bardzo się zbiegły cele i nazwa.
To trzeba przeżyć, zobaczyć, poczuć
moc.
Teresa Rysztak

Kalendarz imprez - lipiec 2022

CLEO
9 lipca 2022
Koncert CLEO – Jarosławiec
11-13 lipca 2022
Warsztaty terapeutyczno–
rękodzielnicze
– Strefa Chill z kulturą
Jarosławiec
12 lipca 2022
Kino plenerowe film pt.:
FACET NA MIARĘ - Pałowo
13 lipca 2022
Letni Wieczór Organowo –
Kameralny
w kościele w Jarosławcu

15 lipca 2022
Splash of Colors - Jarosławiec
16 lipca 2022
Festyn Rodzinny "Słoneczny
Wszedzień"
Kino plenerowe film pt.:
GAGARINE – Jarosławiec
19 lipca 2022
Kino plenerowe film pt.:
DRUGA POŁOWA Pieńkowo
20 lipca 2022
Letni Wieczór Organowo –
Kameralny
w kościele w Jarosławcu
Kino plenerowe film pt.:
NA RAUSZU – Jarosławiec
21 lipca 2022
Mały Chór Wielkich Serc
- koncert, Jarosławiec

Kino plenerowe
23 lipca 2022
Kino plenerowe film pt.:
#tuiteraz – Jarosławiec
27 lipca 2022
Letni Wieczór Organowo –
Kameralnych
w kościele w Jarosławcu
29 lipca 2022
Splash of Colors - Jarosławiec
30 lipca 2022
Kino plenerowe film pt.:
POJEDYNEK NA GŁOSY –
Jarosławiec
Święto RYBY - Jezierzany

29 czerwca 2022 roku melomani
usłyszeli koncert inaugurujący
pierwszą edycję Letnich Wieczorów
Organowo-Kameralnych
w Jarosławcu.
Cykl koncertów zatytułowanych
Letnie Wieczory OrganowoKameralne w Jarosławcu potrwa w tym
roku od 29 czerwca do 27 lipca.
Koncerty będą odbywały się w każdą
środę o godz. 18. Wydarzenie
skierowane jest zarówno do
mieszkańców regionu, jak i turystów,
licznie odwiedzających Jarosławiec
w sezonie letnim, którzy po upalnym
dniu spędzonym na plaży będą mogli
w kontemplacyjnej atmosferze
doświadczać muzyki organowej
i kameralnej za pośrednictwem niemal
wszystkich zmysłów.
Podczas koncertów artyści
wykonywać będą literaturę muzyczną
od baroku, poprzez kolejne epoki, aż
po muzykę współczesną, czemu
sprzyjać będzie znakomita akustyka
jarosławskiej świątyni. W pierwszej
edycji cyklu zaplanowaliśmy
5 k o n c e r t ó w, d o w s p ó ł p r a c y
zapraszając duety zarówno
instrumentalne jak i wokalno-

instrumentalne, dlatego program
będzie wyjątkowo ciekawy
i urozmaicony – informuje oboistka
i dyrektor artystyczna wydarzenia
Magdalena Maniewska.
- Mam wielką nadzieję, iż Letnie
Wieczory Organowo-Kameralne na
stałe wpiszą się w kalendarz sezonu
letniego Jarosławca, który ma szansę
stać się jednym z istotnych ośrodków
promocji kultury wysokiej na Pomorzu podkreśla Magdalena Maniewska.
Podczas koncertu
inauguracyjnego wystąpili oboistka dr
Magdalena Maniewska wraz ze
znakomitym organistą Zbigniewem
Gachem. Artyści zaprezentowali
zróżnicowany stylistycznie wachlarz
repertuaru na obój i organy oraz na
organy solo. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy m.in. utwory Georga
Friedricha Haendla, Johanna
Sebastiana Bacha, Alessandro
Marcello, Astora Piazzolli czy Feliksa
Mendelssohna-Bartholdyego.
Organizatorami Letnich
Wieczorów Organowo-Kameralnych
jest Gmina Postomino oraz Parafia
Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny w Łącku.

12

Miesięcznik Gminy Postomino

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

lipiec 2022

strona

Chudaczewo w Skrzatuszu Marszewo
w Kołobrzegu i Dobrzycy
W dniu 18 czerwca grupa
mieszkańców Marszewa
pojechała na wycieczkę do
K o ł o b r z e g u i D o b r z y c y.
Uczestników wyjazdu
pozytywnie zaskoczył
Kołobrzeg. Mimo, że miasto w
czasie II wojny światowej
zostało zniszczone w 90%, dziś
zachwyca zielenią i klimatem.
Lejący się z nieba żar nie
przeszkodził mieszkańcom
W sobotę 11.06.2022 odbyła się
wycieczka z Chudaczewa do
Skrzatusza. Już o szóstej trzydzieści
wyjechał autokar pełny zaspanych
ludzi, spod kościoła Najświętszej Maryi
Panny w Chudaczewie. Podróż zajęła
około 5 godzin, jednak większość
wycieczkowiczów nawet nie
zauważyła, że tak szybko dostała się
na miejsce. Jedni spali, inni spędzili
czas na ciekawych rozmowach lub
podziwianiu widoków za oknem. Kiedy
dotarliśmy na miejsce cała grupa udała
się do Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej na Mszę Świętą, następnym

Marszewa w podziwianiu
ogrodów w Dobrzycy. Tam
niesamowite połączenie roślin,
kolorów i kształtów prowadziło
zwiedzających przez różne
style i tematy ogrodnicze.
Każdy był wstanie znaleźć
miejsce i kolor dla siebie
w Hortulusie. Podróże kształcą
i ta wycieczka była tego dobrym
przykładem.

punktem była wycieczka
z przewodnikiem, dzięki któremu
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy na temat sanktuarium. Kiedy
wszyscy zgłodnieli po licznych
spacerach udaliśmy się na obiad. Po
obiedzie każdy miał czas dla siebie na
indywidualne zwiedzanie oraz czas na
pamiątkowe zdjęcia.
Każdy uczestnik wycieczki dostał
pamiątkowy mini album ze zdjęciami
ręcznie wykonany przez Dagmarę
Spocińską. W planach Sołeckich jest
jeszcze kilka podobnych wycieczek
możliwe, że dłuższych oraz dalszych.

Uczniowie naszych szkół realizują
Program Poznaj Polskę
Nacmierz w Szczecinie

W czerwcowy weekend 1112.06.2022 Koło Gospodyń Wiejskich
z Nacmierza przebywało na
dwudniowym wyjeździe integracyjnym
w Szczecinie.
Wyjazd był pełen atrakcji między
innymi:
• Zwiedzanie Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie
z wejściem na basztę.
• Dwugodzinny Rejs po Odrze
Szczecin: Odra i Peene Queen,
tematem rejsu Filmy kręcone na
terenie Szczecina.
• Kameralny Koncert „Tym, którzy
nie powrócili z morza..." Centralny

Cmentarz w Szczecinie.
• Nocleg w hotelu SCT
• Zwiedzanie Ogrodu Różanego
"Różanka".
• Spacer po Jasnych Błoniach
w Szczecinie.
Wróciliśmy naładowani nowymi
pomysłami na przyszłość.
Świetna atmosfera, piękna
pogoda, która towarzyszyła nam przez
cały weekend,dużo śmiechu i wiele
niezapomnianych chwil, które zostaną
w naszej pamięci po naszej
fantastycznej podróży.
Dominik

Wraz z nadejściem pięknej
pogody, uczniowie naszych szkół
rozpoczęli realizację wycieczek
w ramach Programu „Poznaj Polskę”.
Ustanowiony przez Ministra
Edukacji i Nauki program „Poznaj
Polskę” polega na dofinansowaniu
wycieczek szkolnych do znajdujących
się w Polsce muzeów, miejsc pamięci,
obiektów kultury oraz instytucji
popularyzujących osiągniecia nauki.

Dofinansowanie, w wysokości
80% kosztów planowanych
wycieczek, otrzymały następujące
szkoły:
• Szkoła Podstawowa
w Pieszczu – 20 000,00 zł;
• Szkoła Podstawowa im. ppor.
Emilii Gierczak w Postominie –
34 816,00 zł;
• Szkoła Podstawowa
w Staniewicach – 8 360,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu
uczniowie powyższych szkół zwiedzili
już m.in.: Muzeum Miasta Gdyni,
Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni,
Dar Pomorza, Centrum Popularyzacji
Kosmosu „Planetarium-Toruń”, Stare
i Nowe Miasto w Toruniu, Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
Muzeum w Koszalinie, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Muzeum
Narodowe, Centrum Nauki Kopernik,
Ogrody Botaniczne Uniwersytetu
Warszawskiego.
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Nie daj się nudzie Podziękowania

Kącik
poetycki
lato w krótkich spodenkach
lecą z nieba ciepłe krople
idę cienistą aleją
otwiera się nade mną
błękitny parasol lata

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego uczestniczyły
w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy Radiowych w ramach
ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- profilaktycznej
Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022, w której Świetlice
Środowiskowe biorą udział. Prezentujemy wiersz wysłany
na konkurs jednego z naszych uczestników ze Świetlicy
Środowiskowej w Korlinie.
Nie daj się nudzie
Gdy cię dopaść pragnie nuda,
często czujesz się bez celu,
Pomyśl o czymś, co się uda,
Ty decyduj, przyjacielu.

zielone serce przyrody
pulsuje rytmem wczasowiczów
w nadmorskich pensjonatach
lato w krótkich spodenkch
przechadza się po bulwarach
z zefirkiem pod rękę wędruje na molo
by z betonowej skarpy
wpaść w objęcia Neptuna co pieści falą
ciepłą i mokrą
zachęca do kąpieli
na falach spokojnego morza
osiada na ognistym pocałunku słońca
i smaga swym żarem nagie ciała
zapachem wody piasku i nieba
odpoczywa na parkowej ławce
by za chwilę wsłuchać się w kłótnie
krzykliwych mew wypływających w rejs
z pasażerami na pokładzie
co pełnią role wilków morskich
by na pełnym morzu stawić czoło
pirackim opowieściom

Możesz przecież spacerować,
Z każdej strony świat podziwiać,
Możesz słowem zaczarować,
Bawić się, innych zadziwiać.
Możesz serce swe otworzyć,
Tak, by zyskać krąg przyjaciół,
Wszystko możesz, jeśli zechcesz,
musisz tylko prędzej zacząć.
Nie popadaj w zwykły marazm,
Nie zamykaj się na innych,
Zacznij działać i to zaraz,
By twój świat stawał się inny.
Wszystko wyda ci się piękne,
Znajdziesz sens, wróci ci wiara,
Nuda wtedy z nudów pęknie,
Taka będzie dla niej kara.
Świetlica Środowiskowa w Korlinie
Miłosz Stachowski, lat 13

Jadwiga Michalak

Występy
"Pieszczanek"
„Pieszczanki” wśród innych 14 zespołów
śpiewaczych. Po długiej przerwie zaśpiewaliśmy
w Ostrowcu. Trzeba powielać takie spotkania i być, robić to
co lubimy. Integracja jest nam bardzo potrzebna.
Rozmowy i wspólne wspomnienia ze znajomymi
koleżankami i kolegami były wielką przyjemnością
i radością. Wracamy na folkowe śpiewanie. „Śpiewać
każdy może…”
Pieszczanki

działań, pracę i zaangażowanie.
Serdecznie dziękuję tym
Mieszkańcom Marszewa, którzy
wpłacili dobrowolne składki na
potrzeby batalii.
Dziękuję dzieciom i dorosłym,
którzy wzięli udział w konkurencjach
sportowych.
Spisaliście się wyśmienicie.
Bardzo dziękuję sponsorom, do
których zwróciłem się z prośbą
o pomoc.
• Megawat Polska Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe, Andrzej Ordon,
Kazimierz Ordon.
• Przedsiębiorstwo Drogowe, Adam
Ordon.
• Firma Usługowo-Budowlana,
Jerzy Liński Nosalin.
• Tawerna Piracka, Piotr Kiełbiowski
Jarosławiec.
• Mieczysław Zawada ,Jackowo
Jarosławiec.
• Salon Samochodowy Reault,
Andrzej Opaliński Słupsk.
• Firma Handlowa, Adam Pruske
Pieńkowo.
To dzięki nim zapewniona została
dodatkowa rozrywka dla wszystkich
uczestników batalii i wzbogacona
oferta naszego sołeckiego stoiska.
Marcin Plytta
Sołtys Sołectwa Marszewo.

Jarosławiec dziękuje

Dla sołtysa
Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla
Pana Marcina Plytty, Sołtysa sołectwa Marszewo, za
ogromne zaangażowanie, wysiłek, społeczną pracę
włożoną w przygotowanie naszego sołectwa do „Batalii o
beczkę piwa i pieczone prosię”, która odbyła się w sobotę
25 czerwca bieżącego roku.
Doceniamy poświęcony czas na załatwienie wielu
spraw organizacyjnych.
Dziękujemy za pozyskanie tak wielu ,wspaniałych
sponsorów, dzięki którym batalia była tak atrakcyjna dla
wszystkich jej uczestników.
Mieszkańcy Marszewa.

Karatecy z rodzicami

22 czerwca młodzi karatecy
z postomińskiego klubu trenowali wraz ze
swoimi rodzicami. Pomimo wysokiej
temperatury panującej tego dnia, wszyscy
z uśmiechem na twarzy i dużym
zaangażowaniem przystąpili do zajęć. Nie
było łatwo, ale wszyscy spisali się na
medal. Po treningu odbyło się wspólne
ognisko, które zakończyło sezon
treningowy. Teraz czas na zasłużony
odpoczynek. Wracamy po wakacjach
z jeszcze większym zapałem. Osu!

Sołtys Sołectwa Marszewo
składa najserdeczniejsze
podziękowania, wyrazu szacunku
i uznania dla tych Mieszkańców
Marszewa, którzy zaangażowali się
do wzięcia udziału w „ Batalii o beczkę
piwa i pieczone prosię” między
sołectwami Górsko, Marszewo,
Złakowo.
Celem batalii była integracja
,zabawa, rozrywka między sąsiednimi
sołectwami, również pozyskanie
funduszy ze sprzedaży różnych
produktów przygotowanych przez trzy
sołectwa i przekazanie ich na remont
kościoła w Marszewie.
Nasze sołectwo spisało się
doskonale.
Szczególne podziękowania
kieruję do członkiń marszewskiego
Koła Gospodyń Wiejskich. To dzięki
tym wspaniałym kobietom,
odnieśliśmy sukces organizacyjny
i finansowy.
Dziękuję pięknie paniom:
Grażynie Kosmalskiej, Marcie Paź,
Irenie Plytta, Marzenie Plytta,
Krystynie Piorunowskiej, Bożenie
P r z y b y ł o w i c z , Te r e s i e R y k ,
Magdalenie Sikora, Oliwii Szutta oraz
Angelice Matelak i Barbarze Michoń.
Słowa pochwały dla panów:
Wacława Kosmalskiego, Krystiana
P a ź , A d r i a n a S i k o r y, A d a m a
Chamerskiego za wsparcie naszych

Ogromne podziękowania dla sołtysa Jarosławca - Marcina Tamy i Radnego
- Łukasza Zięby oraz dla wszystkich osób, które pomogły przy organizacji Dnia
Rodziny w Jarosławcu. Dziękujemy również Dyrektorowi Szkoły - Maciejowi
Hope za udostępnienie miejsca pod organizację tak cudnego wydarzenia.
Dziękujemy za 20 kg frytek, 20 kg karkówki, 10 kg kiełbasy, 1 m3 popcornu i za
wiele, wiele innych wspaniałości. A przede wszystkim za super zabawę dla rodzin
z Jarosławca.
Mieszkańcy Jarosławca
DomRaj
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wydarzenia
I Biblioteczne
Gminny Turniej
Szachowy
,,Szach-Mat”
21 czerwca 2022 roku
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie rozegrany został
I Gminny Turniej Szachowy pod
patronatem wójta Gminy Postomino
pana Janusza Bojkowskiego.
Do rozgrywek zgłosiło się 10
m i ł o ś n i k ó w s z a c h ó w, k t ó r z y
zaprezentowali swoje umiejętności
w rozgrywanych partiach, czyli 9
chłopców i 1 dziewczynka:
• Filip Borowiec, Dominik
Lewańczyk, Antoni Radowski
reprezentanci Świetlicy
Środowiskowej w Postominie,
• Maria Szczęch uczennica
Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu
• Jakub Kępa, Jakub
Domżałowicz, Fabian
Sztokalski, Mateusz Miłosz,
Bartosz Ruchniak, Karol
Konopka uczniowie Szkoły
Podstawowej w Postominie.
Uczestnicy to jeszcze
początkowi gracze, którzy będą
rozwijać swój talent, rozgrywając
partie na turniejach szachowych.
Sędzią głównym turnieju był pan
Zbigniew Mielczarski -trener
szachowy należący do Polskiego
Związku Szachowego. O godzinie
9.00 rozpoczęły się emocjonujące
rozgrywki na zasadzie ,,każdy
z każdym”, czyli uczestnik musiał
rozegrać 9 rund w tempie 10 minut na
zawodnika w trybie Szwajcarskim.
Zawodnicy reprezentowali wysoki
poziom znajomości taktycznych
posunięć bierkami na szachownicy.
Maksymalną liczbę punktów zdobył
Mateusz Miłosz, który wygrał
wszystkie partie. Ilość punktów
zdecydowała o zajęciu miejsca przez
zawodnika, zatem najlepszymi
szachistami zostali:
• I miejsce Mateusz Miłosz SP
Postomino
• II miejsce Bartosz Ruchniak

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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SP Postomino
• III miejsce Filip Borowiec
Świetlica Środowiskowa
w Postominie
Nagrody uczestnikom turnieju
szachowego wręczył wójt Gminy
Postomino pan Janusz Bojkowski
oraz pani dyrektor Szkoły
Podstawowej w Postominie pani
Małgorzata Milarska. Mistrzowie
szachowi otrzymali dyplom, statuetkę
i kubek. Ponadto wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody w postaci
dyplomów uczestnika i specjalnie na
turniej zamówiony pamiątkowy kubek.
Nagrody te ufundował wójt Gminy
Postomino pan Janusz Bojkowski. Na
zakończenie turnieju zawodnicy
zmierzyli się z sędzią głównym
turnieju panem Zbigniewem
Mielczarskim, grając symultanę –
mecz szachowy, w którym szachista
gra wszystkie partie jednocześnie
z wieloma przeciwnikami, z których
każdy rozgrywa partię na swojej
szachownicy. Dziękuję panu Markowi
Leśniewskiemu dyrektorowi Centrum
Kultury i Sportu w Postominie za
udostępnienie i przygotowanie sali
wielofunkcyjnej na turniej szachowy.

Podziękowania składam rodzicom
i dziadkom zawodników rozgrywek,
którzy po cichutku dopingowali swoje
pociechy.
Serdecznie gratuluję wszystkim
uczestnikom turnieju, życzę dalszych
sukcesów. Dziękuję za zaciętą
rywalizację, grę fair-play i atmosferę
świetnej zabawy! Mam nadzieję, że
tegoroczny I Gminny Turniej
Szachowy stanie się zachętą dla
poznania zasad oraz do zgłębienia
tajników gry w szachy,
opracowywania strategii i miłego
spędzania wolnego czasu.
Serdecznie zapraszam miłośników
,,królewskiej gry” na kolejny turniej,
bowiem szachy to wspaniała gra,
która sprzyja wszechstronnemu
rozwojowi: uczy logicznego myślenia,
przewidywania, sportowego
współzawodnictwa, refleksu
i cierpliwości.
Organizator turnieju
Beata Bartnik- trener
szachowy

Żeglarze
o rozpoczętym sezonie

Młodzi żeglarze z Klubu
[CZARNI] Pieszcz, rozpoczęli sezon
z bardzo dobrymi wynikami. Zawody
rozegrane zostały w poszczególnych
miejscowościach Parchowo w dniach
od 28-29.05.2022r. Puck od 0406.06.2022r. Włocławek od 1012.06.2022r. były to Eliminacje do
Mistrzostw Polski. Medale zdobyli
w Parchowie II miejsce Jakub
Kukowski V miejsce Łukasz Zjawiński
VII miejsce Mateusz Szczepański.
Puck od 04-06.06.2022 r. III miejsce
Jakub Kukowski IV miejsce Łukasz

Zjawiński. Włocławek od 1012.06.2022r. I miejsce Jakub Kukowski
II miejsce Mateusz Szczepański III
miejsce Łukasz Zjawiński. Dobre
rezultaty odnotował również Kacper
Zjawiński zakwalifikował się do
Mistrzostw Polski. Zawodnicy startują
z nowymi jachtami, liczymy na coraz to
lepsze wyniki. Przed nami jeszcze
sporo Regat i intensywnych treningów.
Działania klubu to zadanie publiczne
realizowane dzięki dofinansowaniu
i współpracy z Gminą Postomino.
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Program
Aktywności Lokalnej
Uczestnicy projektu „Zróbmy to
razem…” w ramach zajęć z rękodzieła
zrobili piękne kwietniki z makramy.
Oprócz kwietników i koszyczków
członkowie przedsięwzięcia wykonali
mydełka glicerynowe. Przed
uczestnikami projektu wakacje, a więc
wycieczka do Dobrzycy do ogrodów
Hortulus oraz festyn rodzinny dla dzieci
z okazji rozpoczęcia wakacji.
Zaplanowana jest także wycieczka
rowerowa po miejscowościach Gminy
Postomino. Zapraszam wszystkich
chętnych do uczestnictwa w naszych
zajęciach.
Animator Społeczności Lokalnej

Szachy on-line

strona

Echo niesie, co w PWD dzieje się
W Placówce Wsparcia
Dziennego w Korlinie nie ma chwili
nudy. Miesiąc czerwiec powitał dzieci
świetną zabawą. Z okazji Dnia
Dziecka uczestnicy integrowali się
podczas zabaw przy ognisku oraz
nauce piosenek o tolerancji dzieci na
całym świecie. Realizowano cele
kampanii ,, Postaw na rodzinę"
poprzez rozmowy z dziećmi o sile
r o d z i n y, o k a z y w a n i u u c z u ć
i prowadzeniu szczerych rozmów
z członkami rodzin. Dzieci wykonały
tematyczne prace plastyczne, które
umieściły na gazetce uzupełniając ją
wymyślonymi hasłami. Na świetlicy
nie zabrakło kreatywnych zajęć
z makramy, podczas których dzieci
zapoznane zostały z podstawowymi
splotami wykonanymi ze sznurka.
Z dużym zaangażowaniem
i cierpliwością wykonały breloczki
odkrywając przy tym swoje
uzdolnienia w zakresie
rękodzielnictwa. Osobowością
czerwca został Jakub Winiarski, który
reprezentował świetlicę w Gminnym
Konkursie Wokalnym w Postominie.

Za swoją interpretację utworu
Czerwonych Gitar ,,Płoną góry, płoną
lasy" otrzymał II miejsce.
Dzieci podczas zajęć na
świetlicy m.in. rozwijają swoje pasje,
odkrywają uzdolnienia, podnoszą
świadomość o tolerancji i szacunku do
drugiego człowieka, uczą się

współżycia w grupie społecznej,
a także miło spędzają czas
w przyjaznym gronie. Tutaj bohaterem
jest każde z nich.
wychowawczynie PWD
Barbara Ansel, Mariola
Bukowska

Jagodowy projekt
22.06.2022r uczniowie Szkoły
Podstawowej w Postominie w składzie
Karol Konopka kl.IIIa, Michał Bartnik
kl.IIIa, Jakub Domżałowicz kl.IIIa,
Fabian Szokalski IIIa, Mateusz Miłosz
kl.VIIa, Bartosz Ruchniak kl.VIIa wzięli
udział w turnieju szachowym
organizowanym dla miłośników
szachów województwa pomorskiego.
Turniej odbył się w formie online.
Pukntualnie o godzinie 10.00 musieli
zalogować się na swoich kontach na
platformie ChessKid. Na turniej
zgłosiło się 207 uczestników, tym

większy sukces chłopców, gdyż
Mateusz Miłosz zdobył I miejsce
otrzymał dyplom i dostęp do złotego
konta na platformie ChissKid, 14
miejsce zajął Bartosz Ruchniak
otrzymał dyplom i dostęp do konta na
dwa miesiące, a młodsi koledzy
uklasyfikowali się w pierwszej 100
grających i również otrzymali dyplom
i dostęp do konta na miesiąc. Gratuluję
sukcesu i życzę powodzenia na
następnych turniejach.
Beata Bartnik-trener szachowy

było ciekawe letnie popołudnie.
Następne zajęcia niebawem, czyli 6
lipca. I jeszcze jedna świetna
wiadomość: mamy 5 nowych
pięknych ławek na nasze boisko
wielofunkcyjne, które zakupione
zostały z funduszy właśnie tego
projektu. W tym tygodniu będziemy je
wspólnie skręcać i wreszcie można
będzie położyć na nie (a nie na
nawierzchnię cegiełkową) rakiety
tenisowe i postawić butelki z wodą...
Program jest realizowany z Programu
Społecznik 2022-2024 "Uwolnij swoją
wyobraźnię!"
oprac. M. Choroszczyńska

Koło Gospodyń Wiejskich
Jagodzianki w Jezierzanach realizuje
projekt " Bądź jak Iga Światek! Bądź
jak Elina Svitolina, który wszedł już
w fazę praktyczną. Od 27 czerwca br.
rozpoczęły się wakacyjne zajęcia
tenisowe dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Okazało się , że zgodnie
z naszymi oczekiwaniami wrażenia
były niecodzienne, zaangażowanie
imponujące i nawet niektórzy rodzice
przyszli poobserwować swoje
pociechy. Dziękujemy
wolontariuszom/instruktorom, tj.
Adrianowi Pawłowskiemu i Jerzemu
Choroszczyńskiemu za cierpliwość,
profesjonalizm, humor i dowcip... to

Występy kapeli "Pieńkowianie"
Usługi Wielobranżowe
sprzedaż opału
wycinka krzewów, drobnych drzew i zrąbkowanie
Adam Ostrowski
tel.: 781-297-990
email: uslugi.ostrowski@poczta.fm

***

•
•
•
•
•

SAT-TV
Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe
Mieczysław Grzegorz Jażdżewski
76-107 Jezierzany, ul. Rolników 10
tel. 782 046 994
e-mail: sat0@onet.pl
oferuje usługi z zakresu:
systemy satelitarne,
TV naziemne indywidualne oraz zbiorcze,
systemy internetowe kablowe i radiowe,
konserwacja i modernizacja sieci TV-SAT,
doradztwo.

Kapela Pieńkowianie 25
czerwca 2022 roku gościła na
występach na Ziemi Słupskiej
w miejscowości Damnica. Zdobyła
tam wyróżnienie oraz nagrodę

pieniężną. W kolejnym dniu tj. 26
czerwca 2022 roku dźwięki i głosy
Kapeli rozbrzmiewały w Ostrowcu
w gminie Malechowo, gdzie
członkowie naszej kapeli zajęli III

miejsce.
Bardzo dziękuję mojemu
zespołowi za ładne śpiewanie i granie.
Trzymajcie tak dalej!
Kazik B
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Harmonogram wywozu odpadów
Lipiec 2022
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo
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a
zmie dy
są od szane
b
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co 2
tygo ne
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Sierpień 2022
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6
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WTOREK

odpady
zmieszane

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

odpady
zmieszane
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i tworzywa
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zmieszane
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1

8

16
(wtorek)

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

szkło

WTOREK

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

1

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane: 5, 19 i odpady biodegradowalne: 6, 20.

Odpady budowlane: 2, 23 i odpady biodegradowalne: 3, 24.

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

Reklamacje

Płatności

Stawka:
22 zł
za osobę / miesiąc

Numer rachunku bankowego do opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Postominie
98 9315 0004 0021 2012 2000 0410

W celu usprawnienia i usystematyzowania procesu zgłaszania reklamacji dotyczących usługi
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Postomino należy zgłaszać je
na adres e-mail: ug@postomino.pl (jeżeli jest to możliwe przesyłając również zdjęcia
potwierdzające zaistniałą sytuację) bądź telefonicznie pod nr 59 846 44 47.

Podsumowanie Czwartków Lekkoatletycznych
Zakończenie roku szkolnego to dobry
moment, aby podsumować Postomińskie
Czwartki Lekkoatletyczne 2021/2022. W ramach
rywalizacji odbyło się 8 spotkań, w których
uczestniczyły szkoły tj.: SP w Postominie, SP
w Pieszczu, SP Staniewicach i SP w Jarosławcu.
Łącznie w zawodach udział wzięło 127 uczniów!
Start w minimum 4 "czwartkach" pozwalał na
sklasyfikowanie w punktacji końcowej. Poniżej
przedstawiamy wyniki w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach wiekowych. Medale
oraz nagrody częściowo rozdane zostały podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Reszta nagrodzonych swoją nagrodę otrzyma
drogą pocztową/kurierską. Serdecznie gratulujmy
i zapraszamy na kolejny sezon "Czwartków
Lekkoatletycznych" już we wrześniu !!!
DZIEWCZĘTA 2009
60m:
1. KARAMON PATRYCJA - SP JAROSŁAWIEC
2. DYBIEC JAGODA - SP POSTOMINO
3. ZAJĄC INES - SP POSTOMINO
300m
1. KARAMON PATRYCJA - SP JAROSŁAWIEC
600m:
1. JÓŹWIK OLIWIA - POSTOMINO
Skok w dal:
1. KARAMON PATRYCJA - SPO
JAROSŁAWIEC
2. TWAROWSKA ZUZANNA - SP POSTOMINO
3. KITASZEWSKA MOARIKA - SP POSTOMINO
DZIEWCZĘTA 2010
60m
1. PRZYBYŁ ZUZANNA - SP POSTOMINO
2. ZWOLAN PAULINA - SP STANIEWICE
3. PASTERNAK WIKTORIA - SP POSTOMINO
300m

1. PIENIĄŻEK MARIA - SP PIESZCZ
2. LASEK MAJA - SP JAROSŁAWIEC
600m
1. KIERASIŃSKA NADIA - SP POSTOMINO
SKOK W DAL:
1. PIENIĄŻEK MARIA - SP PIESZCZ
2. JUSTYŃSKA ELIZA - SP POSTOMINO
3. ZWOLAN PAULINA - SP STANIEWICE
RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1. GASTÓL HANNA - SP PIESZCZ
2. PRZYBYŁ ZUZANNA - SP POSTOMINO
3. PASTERNAK WIKTORIA - SP POSTOMINO
DZIEWCZĘTA 2011 I MŁODSZE
60m:
1. STĘPIEŃ MICHALINA - SP PIESZCZ
2. MIŚKIEWICZ JULIA - SP POSTOMINO
3. BARTOSIK IGA - SP POSTOMINO
SWD:
1. STĘPIEŃ MICHALINA - SP PIESZCZ
2. MIŚKIEWICZ JULIA - SP POSTOMINO
3. MACHELSKA WIKTORIA - SP POSTOMINO
RPP:
1. PIASZCZYŃSKA JULIA - SP POSTOMINO
2. BARTOSIK IGA - SP POSTOMINO
3. RADOMSKA ZOFIA - SP POSTOMINO
CHŁOPCY 2009
60m
1. MADRAK BORYS - SP POSTOMINO
2. LIŃSKI JAN - SP STANIEWICE
3. NIEMIEC EMIL - SP POSTOMINO
300m
1. MORDAL PIOTR - SP PIESZCZ
SKOK W DAL
1. MADRAK BORYS - SP POSTOMINO
2. NIEMIEC EMIL - SP POSTOMINO
RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1. FRANCZAK KACPER - SP STANIEWICE

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

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

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

2. LIŃSKI JAN - SP STANIEWICE
3. MYSTKOWSKI MACIEJ - SP JAROSŁAWIEC

CHŁOPCY 2010
60m
1. IDACZYK MICHAŁ - SP POSTOMINO
2. SIKORA ALKSANDER - SP POSTOMINO
3. WAWRZYNIAK JAKUB - SP STANIEWICE
300m
1. KAPUŚCIAK WIKTOR - SP
oddano do druku dnia: 05.07.2022 r.
POSTOMINO
2.
PIENIĄŻEK
MACIEJ - SP
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do zmiany
PIESZCZ
tytułów oraz przeredagowań nadesłanych
SKOK W DAL
materiałów.
1. IDACZYK MICHAŁ - SP
POSTOMINO
Egzemplarz bezpłatny,
nakład 2500 egz.
2. SIKORA ALEKSANDER SP POSTOMINO
3. SOBCZAK TOMASZ - SP

POSTOMINO
RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1. PIENIĄŻEK MACIEJ - SP PIESZCZ
2. WAWRZYNIAK JAKUB - SP STANIEWICE
3. MATYSIAK SZYMON - SP JAROSŁAWIEC
CHŁOPCY 2011 i młodsi
60m
1. SZCZOT MIKOŁAJ - SP POSTOMINO
300m
1. KOWAL BŁAŻEJ - SP PIESZCZ
1000m
1. BERLIŃSKI NIKODEM - SP JAROSŁAWIEC
SKOK W DAL
1. SZCZOT MIKOŁAJ - SP POSTOMINO
RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1. SIEMIŃSKI ARTUR - SP POSTOMINO
2. BERLIŃSKI NIKODEM - SP JAROSŁAWIEC
3. BŁAŻEJ KOWAL - SP PIESZCZ

