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Mamy dwa nowe super wozy strażackie
OSP Staniewice
Nowy samochód pożarniczy trafił do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniewicach.
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN
(na zdjęciu po lewej) to duży krok w kierunku
podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP
Staniewice, włączonej do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Pojazd wyposażony jest w najpotrzebniejszy
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Posiada napęd 4x4,
który umożliwia pokonywanie najtrudniejszych
terenów i wzniesień. W kabinie mieści się 6-osobowa
załoga. Dodatkowo samochód posiada autopompę o
wydajności 2900 l/min, a także agregat prądotwórczy
o mocy 5 kVA. Pojazd wyposażony jest również

w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy,
który jest niezbędny do pracy w warunkach nocnych.
Zakup samochodu finansowany jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie, umową
partnerską dotyczącą projektu: „Wsparcie systemu
ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim
poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla
Ochotniczych Straży Pożarnych” zawartą
z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Szczecinie oraz środków
z Gminy Postomino
Łączny koszt zakupu pojazdu wyniósł ok.
750,000 tys. złotych.

OSP Nacmierz
14 grudnia 2017 r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Nacmierzu wzbogaciła się
o nowy samochód pożarniczy.
W kabinie zakupionego wozu marki
Renault (na zdjęciu po prawej) mieści się
6 s t r a ż a k ó w. J e s t o n w y p o s a ż o n y
w najpotrzebniejszy sprzęt do niesienia pomocy
m.in. autopompę o wydajności min. 2900 l/min,
wbudowany w kabinie radiotelefon, maszt
oświetleniowy, agregat prądotwórczy oraz
wyciągarkę o napędzie elektrycznym o sile
uciągu 60 kN. Pojazd jest przyjazny dla
środowiska gdyż spełnia wysokie normy

czystości spalin (EURO 6).
Nowy samochód zapewni wsparcie
strażakom – ochotnikom, a mieszkańcom
bezpieczeństwo.
Dodatkowo OSP Nacmierz została
wyposażona w najpotrzebniejszy sprzęt
uzbrojenia w tym m.in. torbę medyczną R1,
wyposażenie ochronne i osobiste
funkcjonariuszy oraz sprzęt techniki specjalnej.
Zakup samochodu finansowany jest ze
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji, oraz Gminy Postomino. Łączny
koszt zakupu pojazdu wyniósł ok. 830 tys.
złotych.

Budżet gminy, czyli na co są przeznaczane złotówki
Ustawa o samorządzie gminnym
dzieli zadania gminy na własne
i zlecone. Zadania własne wynikają
z ustaw, natomiast zlecone
przekazywane są przez administrację
rządową. Do zadań własnych gminy
należą zadania z zakresu:
ź wodociągów i zaopatrzenia
w wodę,

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

kanalizacji i odprowadzania
ścieków,
pomocy społecznej,
edukacji,
kultury fizycznej i turystyki,
cmentarzy komunalnych,
zieleni gminnej,
ładu przestrzennego,
ochrony środowiska,

Zima bez śniegu

ochrony zdrowia,
dróg gminnych, ulic i mostów,
i wielu innych.
Jest to tylko pewien wycinek
spraw, którymi zajmuje się samorząd
gminny. Konstytucja RP bowiem czyni
domniemanie uprawnień na rzecz
gminy. Tak więc gmina zajmuje się
wszystkimi sprawami, którymi nie
ź
ź

zajmują się pozostałe jednostki
rządowe.
Jak rozkładają się wydatki na
poszczególne zadania? O tym
piszemy na stronie 4-5.

Minęły Święta Bożego Narodzenia, minął Nowy Rok, a do czasu wydania niniejszego
numeru Szeptu Postomina śnieg był tylko przez parę godzin. Ten moment udało się
uchwycić na zdjęciu w Jarosławcu. Czy w tym roku nie będzie białej zimy?
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Sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XXXVIII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 6 grudnia 2017 roku
radni podjęli następujące uchwały:
>> z m i e n i a j ą c a U c h w a ł ę N r
XXV/263/16 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Postomino na rok
2017
>> w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino na lata 2017- 2033.
29 grudnia 2017 roku odbyła się
XXXIX Sesja Rady Gminy Postomino,
na której radni podjęli uchwały:
>> w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych
>> w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
>> w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Postomino na 2018 rok
>> w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino
>> w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino na lata 2017- 2033

>> w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2017 rok
>> z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XXXVII/366/17 o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego m. Korlino i Łącko
>> w
sprawie
przyjęcia
„Sprawozdania z realizacji w roku
2016 Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla
Gminy Postomino na lata 20142021”
>> w s p r a w i e u s t a l e n i a t r y b u
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i
innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania
>> w sprawie utworzenia lokalnego
programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczących się na terenie Gminy
Postomino
>> w s p r a w i e w y b o r u m e t o d y
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty na
terenie gminy Postomino
>> w sprawie ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku

§
>> w sprawie ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej
wysokości z nieruchomości, na
których znajdują się domki
letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez
część roku

>> w s p r a w i e s z c z e g ó ł o w e g o
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady
komunalne w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
>> w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
gminy Postomino
>> w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej
>> w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
>> zmieniająca uchwałę Nr XL/473/05
Rady Gminy Postomino w sprawie
wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego
>> w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat.
>> w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości.

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”)
>> w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień dla Gminy Postomino
na 2018 rok.
>> w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa oraz Komisji Społeczno
- Oświatowej Rady Gminy
Postomino na 2018 rok
>> w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Postomino na 2018 rok
>> w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Postomino na 2018
rok

Aktualności inwestycyjne

W Nowym Roku 2018 Gmina
Postomino nie zwalnia tempa.
W dalszym ciągu trwają prace przy
budowie kanalizacji sanitarnej
w m. Górsko. Pomimo niekorzystnych
warunków atmosferycznych tempo
i postęp prac nie stanowią zagrożenia
dla terminu zakończenia robót.
W grudniu 2017 r. rozpoczęto roboty
budowlane przy realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Złakowo”
Planowany termin zakończenia robót
to III kwartał 2018 r. Jednocześnie
dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
przez GPK Sp. z o.o. w Postominie

realizowane są roboty budowlane przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Marszewo.
W m. Nacmierz nadal trwają
prace przy budowie budynku Centrum
Turystyki Wiejskiej, które zaczyna
wyglądać coraz ładniej. Zamontowano
stolarkę okienną i drzwiową, wykonano
instalacje wewnętrzne. Aktualnie
Wykonawca przystąpił do robót
wykończeniowych wewnątrz budynku.
Wraz z mijającym rokiem,
w grudniu 2017 r. ogłoszone zostały
przetargi na realizację nowych zadań
inwestycyjnych tj. Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w m. Jarosławiec

i Postomino jak również przetarg na
przebudowę drogi gminnej na odcinku
Staniewice – Wilkowice wraz z budową
I-go etapu sieci kanalizacji sanitarnej
w m Staniewice. Jednocześnie projekt
przebudowy drogi gminnej na odcinku
Staniewice – Wilkowice został
oceniony najlepiej w województwie
zachodniopomorskim i otrzymał
dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł
z Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019. Już niebawem
nastąpi otwarcie ofert i wybór
wykonawcy.

Budowa kaplicy
w Pieńkowie

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Postominie,
jako zarządca cmentarzy
komunalnych na terenie gminy
Postomino, informuje, iż w związku

z przystąpieniem przez Gminę
Postomino do realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa kaplicy
w miejscowości Pieńkowo", nie będzie
możliwe korzystanie z kaplicy
w okresie od 11 grudnia 2017 roku do
dnia 31 lipca 2018 roku.
Jednocześnie informujemy, iż
w okresie wskazanym wyżej, będą
udostępnione kaplice w Chudaczewie
i w Postominie.
Prezes Zarządu
Bogdan Szlawski
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Kalendarium

Podatki w 2018 roku

styczeń

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie na rzecz
państwa, ale także gminy, które istnieje w każdym kraju.
W każdym są one inne i różnej wielkości,
jednak mają na celu to samo zadanie.

2018

Dzięki tym obowiązkowym świadczeniom, wpłacanym przez
wszystkich mieszkańców (zwłaszcza pracujących i mających własne
dochody oraz majątek), nasza gmina może działać. Z podatków
utrzymuje się: szkolnictwo, straż pożarna, drogi, utrzymywany jest
porządek i czystość oraz wypłacane są świadczenia dla potrzebujących
mieszkańców itp.

Styczeń rok stary z nowym styka,
czasem zimnem do kości przenika,
czasem w błocie utyka.
Gdy w styczniu mrozy i śniegi,
będą stodoły po brzegi,
gdy styczeń mrozów nie daje,
prowadzi nieurodzaje.

Są to usługi, z których ma prawo korzystać każdy podatnik i każdy
obywatel. Każdy z nas ma prawo do bezpieczeństwa, korzystania ze
służby zdrowia czy chodzenia do publicznej szkoły. Lecz jak każdy z nas
wie, wszystko kosztuje i usługi te utrzymuje właśnie gmina, która
potrzebuje naszych pieniędzy z podatków.
Jerry
Stawki podatkowe:
Na sesji w dniu 27 października
2017r. Rada Gminy Postomino podjęła
uchwały ustalające stawki podatkowe
na 2018 rok:
ź uchwała nr XXXVI/359/17
zmieniająca uchwałę nr XI/112/15
w sprawie określenia opłaty
miejscowej oraz zasad jej
poboru,
ź uchwała nr XXXVI/360/17
w sprawie podatku od
nieruchomości w 2018r.,
ź uchwała nr XXXVI/361/17
w sprawie określenia stawek
podatku od środków
transportowych,
W przeciwieństwie do dwóch
poprzednich lat (gdy występowała
deflacja), w roku 2017 odnotowano
wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych o 1,9%.
Średnio też o 1,9 %, wzrosną
stawki podatków od środków
transportowych i od nieruchomości.
Nieznacznie (o 0,125 zł/ha
przeliczeniowy) wzrośnie również
stawka podatku rolnego za 1 ha
przeliczeniowy. Podstawą jego
naliczenia w 2018 r. będzie cena 1 q
żyta ogłoszona w komunikacie
Prezesa GUS tj. 52,49 zł / 1 q (w 2017
było to 52,44 zł/1q).
Podatki i opłaty lokalne są
jednym z podstawowych źródeł
dochodów własnych gminy. Ze
względu na przedmiot opodatkowania
podatki te zaliczane są do podatków
majątkowych, czyli podatek jest
naliczany w związku z posiadaniem
nieruchomości, niezależnie od tego
czy nieruchomość jest użytkowana,
czy osiągane są z niej jakiekolwiek
dochody.
Podatnikami podatku od
nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego są m.in. osoby
fizyczne będące właścicielami,
użytkownikami wieczystymi,
posiadaczami samoistnymi
i zależnymi nieruchomości.
Obowiązek podatkowy:
Obowiązek podatkowy powstaje
od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku np. nabycie
nieruchomości.
W przypadku powstania
obowiązku podatkowego, podatnicy
winni złożyć, w terminie 14 dni od
zaistnienia zmiany, w Urzędzie Gminy
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stosowną informację. Druki informacji
dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej gminy
www.postomino.bip.net.pl.
Inaczej powstaje obowiązek
podatkowy w przypadku wybudowania
lub rozpoczęcia użytkowania nowego
budynku. Jeżeli budynek został
wybudowany w roku 2017 to
obowiązek podatkowy powstaje od 01
stycznia 2018 roku.

Przedmiot opodatkowania
Budynki mieszkalne
Budynki pozostałe
Budynki związane
z działalnością gospodarczą
Budynki letniskowe
Grunty pozostałe
Grunty letniskowe
Grunty związane
z działalnością gospodarczą
Podatek od środków
transportowych:
Opodatkowaniu podatkiem od
środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony ;
2) ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony
3) przyczepy i naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego;
4) autobusy.

Gdy styczeń jasny i biały,
w lecie bywają upały.

Obowiązek podatkowy, powstaje
od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
środek transportowy został
zarejestrowany lub nabyty.
Podatnicy są zobowiązani:
1) składać, w terminie do dnia 15
lutego właściwemu organowi
podatkowemu, deklaracje na podatek
od środków transportowych na dany
rok podatkowy, sporządzone na
formularzu według ustalonego wzoru,
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał
było w 2017 r.
0,68 zł
6,00 zł

obecnie 2018 r.
0,69 zł
6,10 zł

22,00 zł

22,50 zł

7,62 zł
0,25 zł
0,47 zł

7,77 zł
0,25 zł
0,48 zł

0,89 zł

0,91 zł

po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego
obowiązku;
2) odpowiednio skorygować
deklaracje w razie zaistnienia
okoliczności mających wpływ na
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
podatkowego, lub zmianę miejsca
zamieszkania, lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych okoliczności;
3) wpłacać obliczony
w deklaracji podatek od środków
transportowych - bez wezwania - na
rachunek budżetu gminy w terminach
15 luty i 15 wrzesień danego roku.

Obowiązek osób prowadzących
sezonowy wynajem:
Na osobach prowadzących
wynajem domków letniskowych,
wynajem pokoi gościnnych
w budynkach mieszkalnych, pola
namiotowe, biwakowe itp. również
spoczywa obowiązek złożenia
w terminie 14 dni (od rozpoczęcia
wynajmu) stosownej informacji IN -1 z
załącznikiem ZN-1/A (dostępne na
www.postomino.bip.net.pl)
Osoby zainteresowane
wypoczynkiem, przed dokonaniem
rezerwacji, wpłaceniem zaliczki
dokonują weryfikacji danych
zawartych w ogłoszeniu. Pragniemy
poinformować, iż obiekty które nie
zostały zgłoszone do opodatkowania
oraz nie zostały wpisane do rejestru
usług turystycznych są przez nas
weryfikowane negatywnie tzn. nie
potwierdzamy istnienia takiego
obiektu wypoczynkowego.
Opłata miejscowa:
Obowiązkiem osób
przyjmujących turystów na
wypoczynek w Jarosławcu,
Rusinowie, Jezierzanach, Łącku
i Nacmierzu zgodnie z uchwałą Rady
Gminy jest pobieranie opłaty
miejscowej.
Opłata miejscowa w 2018r.
wynosi 2,20 zł za każdą rozpoczętą
dobę pobytu. Osoby pobierające
opłatę miejscową winny podpisać
z Wójtem Gminy porozumienie na
pobór opłaty oraz pobrać kwitariusz
przychodowy – Urząd Gminy pok. 9A
tel. 59 846 44 54.
Osobom pobierającym opłatę
miejscową przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 10%
zainkasowanej kwoty.
Kontrole podatkowe:
Podobnie jak w roku 2017 tak też
i w roku 2018 prowadzone będą
kontrole podatkowe oraz weryfikacja
danych w terenie. W wyniku
weryfikacji wszczęto 81 postępowań
podatkowych, co przyczyniło się
o zwiększenie powierzchni do
opodatkowania o 3.068 m2 .
Celem działań kontrolnych
i sprawdzających jest wyeliminowanie
obiektów nieopodatkowanych.
W przypadku ujawnienia
nieruchomości nieopodatkowanych
będzie wszczęte postępowanie
podatkowe ustalające należny
podatek za okres do 5 lat wstecz.

Mówi się, że przysłowia są
mądrością narodu. Jest w tym
zapewne wiele prawdy.
Przez lata lud obserwował
cykliczne zmiany zachodzące w
przyrodzie wraz z kolejnymi
miesiącami i porami roku.
Przysłowia były sposobem
przekazania wniosków
płynących z tych obserwacji
przyszłym pokoleniom.
Nawet dziś, w dobie
nowoczesnych technologii
umożliwiających coraz
dokładniejsze prognozowanie
pogody ta wiedza wciąż
pozostaje użyteczna.
1 stycznia (Poniedziałek)
Nowy Rok,
Światowy Dzień Pokoju,
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (Sobota)
Trzech Króli
(Objawienie Pańskie),
Dzień Filatelisty
8 stycznia (Poniedziałek)
Dzień Sprzątania Biurka
9 stycznia (Wtorek)
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia (Czwartek)
Dzień Wegetarian
17 stycznia (Środa)
Dzień Dialogu z Judaizmem
(obchodzony przez Kościół Katolicki)
21 stycznia (Niedziela)
Dzień Babci
22 stycznia (Poniedziałek)
Dzień Dziadka
24 stycznia (Środa)
Światowy Dzień
Środków Masowego Przekazu
25 stycznia (Czwartek)
Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia (Piątek)
Światowy Dzień Transplantacji,
Światowy Dzień Celnictwa
27 stycznia (Sobota)
Dzień Pamięci Ofiar
Reżimu Hitlerowskiego,
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu,
Dzień Dialogu z Islamem
28 stycznia (Niedziela)
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji
przeciwko Wojnie Nuklearnej
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BUDŻET GMINY POSTOMINO NA 2018 ROK
Szanowni Państwo,
W dniu 29 grudnia 2017 r. Rada Gminy
Postomino przyjęła budżet na 2018 r.
To będzie rekordowy budżet. Nie tylko
dlatego, że planujemy najwyższy w historii
gminy poziom dochodów (ponad 56 mln zł)
i wydatków (ponad 71 mln zł), ale również ze
względu na ilość zaplanowanych inwestycji.
34,3 mln zł, a więc prawie połowa
przyszłorocznego budżetu, będzie
przeznaczona na inwestycje.
Na uwagę zasługuje również wartość
pozyskanych przez nas dotacji, zarówno ze

środków UE, jak i budżetu państwa. To
właśnie dotacje pozwalają nam na realizację
tylu inwestycji. Najwyższa przyznana gminie
dotacja, w kwocie ponad 6 mln zł to wsparcie
ko m p l e k s o w e j t e r m o m o d e r n i z a c j i
wszystkich budynków szkolnych na terenie
gminy.
Warto dodać, że nasz projekt uzyskał
najwyższą dotację w całym, województwie
zachodniopomorskim. Podobnie przy
projekcie na przebudowę drogi Staniewice –
Wilkowice. Dotacja w wysokości 3 mln zł to
najwyższa kwota przyznana na przebudowę

Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy?

4 548 747 zł

Lwia część pieniędzy pochodzących z dotacji 8 338 446 zł przeznaczona jest na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych. 1 116 252 zł to dotacje na realizację projektów: wsparcie
rodziny w wychowaniu i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

6 463 661 zł

Pieniądze z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności
oświatowej w gminie: przede wszystkim szkół podstawowych i gimnazjów.

2 399 320 zł

dochody z mienia komunalnego

Większość dochodów z mienia komunalnego pochodzi: ze sprzedaży, opłat na trwały
zarząd, użytkowanie, służebność, opłat z najmu i dzierżawy oraz wpłat z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności.

928 826 zł

dochody jednostek budżetowych

11 753 149 zł

dotacje

Pieniądze z budżetu państwa przeznacza się na dofinansowanie działalności opieki
społecznej i wychowania przedszkolnego: 8 725 974 zł. Kwota 3 027 175 zł to środki
przeznaczone na realizację przedsięwzięć drogowych.

Na co wydamy nasze pieniądze w 2018 roku?
kanalizacja i wodociągi

6 292 135 zł

Tyle kosztować będzie budowa nowych
kanalizacji i sieci wodociągowych.

To dochody między innymi z wpłat za wyżywienie uczniów, rozliczenia
podatku VAT oraz kosztów komorniczych i odsetek od nieterminowych wpłat.

71 053 811
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 027 633 zł

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 362 903 zł

Tyle kosztować będzie bieżące utrzymanie, remonty,
modernizacje i rozbudowa placówek oświatowych, dotacja dla
szkoły niepublicznej, pomoc materialna dla uczniów, wypoczynek
zimowy, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, inwestycje.
pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina

10 915 550 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, pomoc i wspieranie rodziny,
przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka zdrowotna.
gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 895 746 zł

Powyższe wydatki przeznaczone są na zapewnienie mieszkańcom dostępu do
usług komunalnych, sprzątanie i oświetlenie ulic i dróg gminnych, utrzymanie
zieleni, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Wydatki te obejmują także koszty
związane z rewitalizacją terenów gminy.

1 203 297 zł

Zaplanowane w budżecie gminy
wydatki pokryją koszty
działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej, Straży Gminnej oraz
wsparcie Policji.

Tyle w budżecie gminy zaplanowano wydatków na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami oraz remonty i nowe inwestycje w budownictwo społeczne.
oświata i wychowanie

2 574 209 zł

Z pieniędzy tych finansowana jest działalność Centrum
Kultury i Sportu oraz Biblioteka Publiczna oraz udzielane jest
wsparcie na utrzymanie zabytków i działalność kulturalną
organizowaną przez stowarzyszenia.

Tyle gmina planuje wydać na bieżące utrzymanie,
remonty, modernizację i budowę dróg.
gospodarka mieszkaniowa

zł

tyle wynoszą ogółem wydatki
Gminy Postomino w 2018 roku

11 880 010 zł

drogi

zł

9 454 698 zł

dotacje z budżetu Unii Europejskiej

Do budżetu gminy wpływa także część podatku PIT płacona przez mieszkańców
gminy Postomino: 4 508 747 zł. Do budżetu trafia także część podatku dochodowego
płaconego przez firmy: 40 000 zł.
subwencja

56 118 265

20 569 864 zł

Największym źródłem dochodów budżetu gminy są podatki: od nieruchomości, rolny,
leśny i od środków transportowych, a także opłaty: skarbowa, targowa, miejscowa,
planistyczna, za zajęcie pasa drogowego.
podatek dochodowy

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

tyle wynoszą łączne dochody
Gminy Postomino w 2018 roku

Największe źródła dochodów
podatki i opłaty lokalne

dróg gminnych i pierwsze miejsce na liście
rankingowej.
Realizacja tylu zadań w 2018 r. będzie
dla nas ogromnym wyzwaniem. Patrzymy
jednak w przyszłość z optymizmem i zrobimy
wszystko, aby zrealizować jak największy
zakres planowanych inwestycji.
Poniżej przedstawiamy Państwu
główne założenia tegorocznego budżetu.

2 224 157 zł

sport i turystyka
Tyle kosztować będzie utrzymanie istniejących obiektów
sportowych i rekreacyjnych, modernizacja i budowa
nowych, organizacja wydarzeń sportowych, wsparcie
dla stowarzyszeń sportowych.
pozostałe wydatki
W kwocie tej mieszczą się między
innymi wydatki na:
- obsługę długu,
- plany zagospodarowania
przestrzennego,
- utrzymanie cmentarzy,

9 678 171 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy,
- funkcjonowanie Rady Gminy i sołectw,
- realizację zadań zleconych,
- wpłatę do budżetu państwa
tzw. „janosikowe”
- oraz rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

5

Miesięcznik Gminy Postomino

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

styczeń 2018

strona

216 000 zł

Planowane gminne inwestycje

34 468 530

Tyle środków przeznaczymy w 2018 roku na projekty
związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego.
Na co przeznaczymy w tym roku pieniądze?
ź rozpoczęcie budowy remizy OSP w m. Wilkowice,
ź dotacje dla OSP i Policji

zł

Tyle władze Gminy Postomino planują wydać w 2018 roku na projekty
inwestycyjne. Oznacza to, że co druga złotówka wydana zostanie na inwestycje gminne.
Na co wydamy najwięcej pieniędzy w tym roku?

6 267 175 zł

9 243 666 zł
Tyle planujemy wydać na inwestycje w placówkach
oświatowych. Pieniądze przeznaczymy na:

907 207 zł

Tyle planujemy wydać na nową infrastrukturę
kanalizacyjną i wodociągową.

To wartość inwestycji planowanych w ramach turystyki,
a w tym:

Najważniejsze tegoroczne inwestycje to:
ź Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Górsko,
ź Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo,
ź Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na
terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec,
ź Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Staniewice – położenie
rur pod przebudowywaną drogę gminną na odcinku
Staniewice – Wilkowice,

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego –
Trasa Nadmorska,
ź Modernizacja pomostu widokowego Nr 1 w m. Jezierzany,
ź Przebudowa zejścia na plażę Nr 3 przy ul. Spacerowej
w miejscowości Jarosławiec,
ź Dokumentacje projektowe zagospodarowania turystycznego
jeziora Marszewo i Wicko
ź

741 733 zł
Tyle pieniędzy przeznaczymy na inwestycje w ramach
gospodarki nieruchomościami.

10 918 726 zł
Tyle planujemy wydać na przebudowę dróg gminnych
i dokumentacje projektowe. Pieniądze przeznaczymy na:
Przebudowę i budowę dróg gminnych:
ź na odcinku Staniewice – Wilkowice
ź do budynku wielorodzinnego i fermy drobiu w m. Staniewice,
ź do budynku wielorodzinnego w Postominie,
ź z płyt JOMB
ź w miejscowości Pieńkówko,
Budowę zatoki autobusowej w m. Nosalin
Dokumentacje projektowe:
ź budowy chodnika w m. Kłośnik i m. Nacmierz
ź przebudowy dróg gminnych na terenie osiedla Na Wzgórzu
w m. Rusinowo oraz w m. Pałowo i Staniewice

Termomodernizację budynków szkolnych w Postominie,
Pieszczu, Staniewicach, Jarosławcu, Korlinie,
ź Modernizację budynku SP w Staniewicach,
ź Przebudowę ogrodzenia w SP Postomino,
ź Zakupy inwestycyjne w szkołach

ź

Kwota ta pozwoli sfinansować następujące przedsięwzięcia:
ź Budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą
w m. Pieńkowo,
ź Modernizacja mieszkań komunalnych na terenie gminy,
ź Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje.

2 312 757 zł
To wartość inwestycji planowanych do realizacji w ramach
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a w tym:
Budowa nowych punktów świetlnych,
Budowa oświetlenia drogowego w m. Rusinowo,
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kanin,
Dokumentacje projektowe na: zagospodarowanie terenu
i parku w Postominie, terenu w Jarosławcu, rewitalizacji
terenu w m. Wszedzień,
ź Zakup i montaż przystanków na terenie gminy,
ź Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej
architektury w miejscowościach Rusinowo, Pałowo,
Pałówko.

ź
ź
ź
ź

177 000 zł

867 266 zł

To kwota przeznaczona na Budowę kaplicy
w miejscowości Pieńkowo.

Tyle w tym roku wyniosą wydatki przeznaczone na
inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

662 000 zł

W tym roku pieniądze z budżetu gminy przeznaczymy na
zakończenie projektu pn.: „Budowa centrum turystyki wiejskiej
w m. Nacmierz (świetlica i remiza OSP)”

2 000 000 zł

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in.:
ź Budowa otwartej strefy aktywności w m. Pieszcz
ź Budowa zespołu rekreacyjno – sportowego w m. Pieńkowo,
ź Modernizacja boiska w m. Łącko – dostosowanie do
wymogów rozgrywek w klasie A

155 000 zł

Tyle środków zarezerwowaliśmy na nieprzewidziane
inwestycje oraz wsparcie Powiatu Sławieńskiego
w przebudowie drogi na odcinku Pałowo – Pałówko.

Tyle wyniosą nakłady inwestycyjne na rozwój
i modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Tyle planujemy przeznaczyć na dokumentację
projektową nowego budynku Urzędu Gminy.

Wydatki związane z różnymi aspektami życia społecznego
Na organizacje pozarządowe przeznaczamy

Na gospodarkę odpadami przeznaczamy

1 418 904 zł
ź
ź
ź
ź
ź
ź

1 093 904 zł - oświata i wychowanie (ZSS Korlino),
20 000 zł - ochotnicze straże pożarne,
5 000 zł - działania na rzecz ochrony zdrowia,
50 000 zł - działania na rzecz kultury,
50 000 zł - ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
200 000 zł - wspieranie i upowszechnianie sportu.

1 390 046 zł
862 019 zł - odbieranie i unieszkodliwianie odpadów
od mieszkańców i z terenu gminy,
ź 35 500 - utrzymanie i monitoring nieczynnych składowisk
odpadów
ź 400 000 zł - roczny koszt oczyszczania gminy.
ź

?

Na drogi przeznaczamy

961 284 zł
ź
ź
ź
ź
ź

Na oświatę przeznaczamy

Czy wiesz, że średni, roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania odpadów z 1 gospodarstwa
domowego wynosi 282,10 zł.
Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania m3 odpadów z terenu gminy
wynosi 110,10 zł.

658 784 zł - roczne wydatki na remonty dróg,
99 500 zł - zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg,
wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym
150 000 zł - konserwacja rowów i przepustów,
53 000 zł - sieć szerokopasmowa.

557 500 zł
317 500 zł - roczne utrzymanie cmentarzy gminnych,
200 000 zł - roczny koszt utrzymania zieleni - koszenie
trawy, nasadzenia, pielęgnacja
ź 40 000 zł - zakup kwiatów i krzewów,
ź
ź

Utrzymanie ucznia szkoły podstawowej – 1 147 zł/m-c
Utrzymanie dziecka w przedszkolu – 761 zł/m-c
Utrzymanie gimnazjalisty – 960 zł/m-c
Czy wiesz, że gmina finansuje dodatkowe zadania
oświatowe 279 650 zł, w tym:
ź język niemiecki - 80 000 zł/rok
ź doradztwo zawodowe - 30 000 zł/rok
ź etyka - 16 000 zł/rok
ź nauka pływania - 51 650 zł/rok
ź stypendia naukowe - 20 000 zł/rok
ź organizacja wypoczynku zimowego dla uczniów 70 000 zł/rok
ź stypendia socjalne - 12 000 zł/rok

?

?

Na pomoc społeczną i politykę społeczną przeznaczamy

10 915 550 zł
557 543 zł - wspieranie rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu i wychowaniu,
ź 697 299 zł - wspieranie osób pozostających bez pracy
wykluczonych społecznie w aktywnym poszukiwaniu pracy
ź 8 444 275 zł - świadczenia społeczne.

?

Czy wiesz, że uprawniona rodzina średnio otrzymuje
świadczenie w wysokości 583 zł/m-c

620 755 zł
Czy wiesz, ze roczny koszt utrzymania 1 m2 zieleni na
terenie gminy wynosi 1,20 zł

?

Średnie stypendium naukowe – 222 zł
Średnie stypendium socjalne – 160 zł
Największe inwestycje oświatowe:
Termomodernizacja budynków oświatowych
- 8 550 166 zł
ź Modernizacja SP w Staniewicach - 650 000 zł
ź

Na oświetlenie przeznaczamy

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania jednego
cmentarza wynosi 39 688 zł.

11 119 237 zł – bieżące utrzymanie szkół i realizacja zadań
oświatowych
ź 9 243 666 zł – inwestycje w obiekty oświatowe
ź

ź

Na zieleń i cmentarze przeznaczamy

?

20 362 903 zł

307 700 zł – roczny koszt konserwacji 1 139 szt. punktów
świetlnych
ź 313 055 zł – roczny koszt oświetlenia ulic i dróg gminnych
ź

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania punktu
świetlnego wynosi 545 zł.

?
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„Dziękuję – ja się nie truję.”
„O teatrze każdy człowiek coś tam wie,
Całe życie jest teatrem, może nie?
Każdy w życiu jakąś rolę przecież gra.
Choć widownia nie każdemu brawa da”.
(Wanda Chotomska)
To jest naprawdę dobra forma profilaktyki uzależnień. W trakcie przygotowań różnych przekazów artystycznych
młodzi (i młodzi duchem) ludzie mają okazję wczuć się w życiowe role, porozmawiać o problemie uzależnień
bezpośrednio z opiekunem i zapamiętać przesłanie płynące z opracowywanej sztuki.
Taki był cel zorganizowanego
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych III Przeglądu
Form Artystycznych pt. „NIE DLA
UZALEŻNIEŃ”.
I cel został zrealizowany, co
pokazały prezentujące się zespoły.
Uroczystego otwarcia III Przeglądu
dokonał Wójt Gminy Postomino Janusz
Bojkowski; Centrum Kultury i Sportu
było gospodarzem przeglądu, całość
prowadziła Teresa Rysztak, a nad całą
całością czuwała Mirosława LemtisGawęda. Zgłosiło się 11 zespołów
i 1 solistka z gminy Postomino.

Jury w składzie: Maria LechSzajner – przewodnicząca, Agnieszka
Kowalik, Jarosław Kwiatek, Krystyna
Ślebioda – członkowie GKRPA oraz
Renata Zielonka – dyrektor Biblioteki
Publicznej w Postominie postanowiło
nagrodzić:
w kategorii TEATR – wiek do 12 lat
1. Gang „Świeżaków” – „Zawsze
mówię nie” – Świetlica Środowiskowa
Pieszcz – op. Krystyna Gąsiorowska,
2. ANIGAJ Pieszcz – „Szkoda
życia na nadużycia” – Szkoła
Podstawowa Pieszcz – op. Joanna
Stempień,
3. Placówka Wsparcia Dziennego
Postomino – „Przemoc, alkohol,
narkotyki” – op. Seweryn Sobczak

w kategorii od 13 do 16 lat:
1. Teatr I klasa z SP Postomino –
„Bez maski” – op. Katarzyna Sochacka i
Katarzyna Grygorcewicz,
2.„GONG” SP Staniewice – „W
sieci” – op. Magdalena WoropajStępień,
w kategorii powyżej 16 lat:
1. Pracownia Sztuk Pięknych
„GAMMA” – „Życie to cudowny dar”- op.
Jadwiga Czerwińska,
2. Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” – „Profilaktyczne
Gminne Biuro Matrymonialne” – op.

Teresa Rysztak,
w kategorii PIOSENKA
– wiek do 12 lat:
1. Żaneta Sieradzka – „Nasze
marzenie” SP Postomino, op. Krystyna
Gąsiorowska,
2. Wesołe Dzieciaki z Postomina
– „My bawimy się bezpiecznie”, SP
Postomino – op. Krystyna
Gąsiorowska,
3. Świetliki ze Świetlicy
Środowiskowej w Staniewicach –
„Życie we wsi” – op. Teresa Rysztak.
To były świetne popisy teatralne
i wokalne. Przemyślane, z ważkim
przesłaniem życiowym. Wszyscy byli
zwycięzcami.

Wszyscy uczestnicy
o t r z y m a l i d y p l o m y,
podziękowania i czekolady,
a wyróżnione zespoły
otrzymały bony finansowe,
ufundowane przez Wójta Gminy
Postomino, które – uhonorowani - mogli
przeznaczyć na własne potrzeby.
Dodatkową nagrodą dla wszystkich
uczestników będzie wiosenny wyjazd
na wycieczkę – w ramach kampanii
„Postaw na rodzinę”, ponieważ
wszyscy uczestnicy z wielkim
zaangażowaniem przygotowywali
swoje prezentacje.
Gościem honorowym na
scenie CKiS był zespół Teatru Tańca
„ENZA JUNIOR” ze Słupska.
Dziewczęta pokazały scenkę
dramową, która nawiązywała do
umiejętności wyrażania uczuć.
Po artystycznych doznaniach
miało miejsce jeszcze spotkanie
z przedstawicielem Powiatowej
Komendy Policji ze Sławna Agnieszką
Łukaszyk, która zachęcała
uczestników spotkania do zachowania
trzeźwego umysłu, jeśli w grę wchodzi

kontakt z alkoholem, dopalaczami czy
narkotykami.
Zakończenie Przeglądu
Profilaktycznego Form Artystycznych
to oczywiście wręczenie nagród. Wiele
radości wywołały owe bony
podarunkowe, bo to znowu okazja do
dyskusji, planowania, realizacji.

Organizatorzy i jury składają
serdeczne podziękowania dzieciom,
rodzicom i opiekunom za
zaangażowanie w organizację
Przeglądu i gratulują pomysłów oraz
realizacji projektów.
Teresa Rysztak

8

Miesięcznik Gminy Postomino

Wieœci

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

styczeń 2018

strona

szkolne

***

Wieœci

szkolne

***

Wieœci

szkolne

„Z Metaforą pół żartem, Z niemieckim w drogę
pół serio”

Pod takim właśnie hasłem dnia
7 grudnia 2017 roku szkolna grupa
teatralna Metafora z Pieszcza
przedstawiła IV w swoim dorobku
„Kabareton”. Sięgając bowiem do
historii grupy I pt.” Świeży powiew
Metafory” odbył się w roku 2013. Rok
później „Kabareton” nosił nazwę
„Metafora nie zna granic” a w roku 2016
„ Z przymrużeniem oka”.
W tym roku Metafora kolejny raz
udowodniła, że jeśli coś się robi
z pasją, to musi się udać. Grupa
wystąpiła w składzie: Patrycja
Pawłowska, Dagmara Kaczyńska,
Agnieszka Pszon, Julia Hutman,
Magda Mazurek, Weronika Nowak,
Amanda Zielonka, Kacper Surma- to
weterani grupy i osoby, które dołączyły
w bieżącym roku szkolnym: Inga Wal,
Iga Nowakowska , Sebastian Surma
i nasz nowy „techniczny” Adaś SilRudzki .
Uczniowie zaprezentowali cztery
scenki kabaretowe, a ponieważ grupa
lubi bawić się znanymi powszechnie
tekstami, więc pierwszy skecz powstał
na motywach baśni „Kopciuszek” i był
uwspółcześnioną jego wersją.
W kolejnym skeczu zwrócono uwagę
publiczności na to, jak niebezpieczne
jest zażywanie lekarstw bez
uprzedniego przeczytania ulotki. A jak
to się może skończyć w genialny
sposób przedstawiła szalona
i nieprzewidywalna Mariolka, w której
postać wcieliła się Inga Wal. Kolejna
scenka pod tajemniczym tytułem „Że
ten teges…” była chyba najbardziej pół

żartem, pół serio, a jej treść dotyczyła
życia rodzinnego. Ostatni kabaret
powstał na podstawie znanej tragedii
Szekspira. Co ciekawe Metafora do
tego utworu pt. „Romeo i Julia”
sięgnęła już czwarty raz. Jednak tym
razem reżyserka sztuki, Patrycja
Pawłowska, starała się z pomocą
widzów stworzyć to przedstawienie
i udało się, choć efekt mógł być
zaskakujący.
Oklaski i łzy wywołane śmiechem
są najlepszym dowodem tego, że
początkujący aktorzy stanęli na
wysokości zadania i zagrali swe role
niemal jak profesjonaliści. Warto
dodać, że ogromnym dystansem do
siebie wykazali się uczniowie
i nauczyciele, którzy wspaniale się
bawili, bo wiedzą, że „ i śmiech niekiedy
może być nauką, kiedy się z przywar,
nie z osób natrząsa”.
Podsumowaniem „Kabaretonu”
niech pozostaną słowa jednego
z nauczycieli, który stwierdził:
„najwspanialsze jest to, że widać, jak ci
uczniowie bawią się tym, co robią”.
I to jest prawda, bowiem jako
opiekun jestem z nimi na każdej próbie,
ale z niecierpliwością czekam zawsze
na finalny występ, podczas którego
otwieram oczy ze zdumienia, bo ci
młodzi aktorzy dają wtedy z siebie
200% normy, a ile dodają od siebie,
niech pozostanie naszą słodką
tajemnicą…
Alicja Bukowska

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Postominie wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie
„Erlebnisreise mit Deutsch /
Z niemieckim w drogę”. Był to projekt
realizowany przez Goethe-Institut we
współpracy z Wydawnictwem
LektorKlett, skierowany do uczniów
klas VI i VII szkoły podstawowej oraz II
i III gimnazjum. Celem konkursu była
promocja nauki języka niemieckiego.
Zadaniem uczestników było
zaprojektowanie kartki z wakacji
z wykorzystaniem m.in. słownictwa
udostępnionego na stronie projektu.
Jury oceniało oryginalność
i pomysłowość w realizacji tematu,
wrażenie ogólne oraz warstwę
językową pracy.
Szkołę reprezentowały dwa
zespoły z gimnazjum. Z klasy III a
uczestnikami projektu byli: Zofia
Leśniewska, Magdalena Ferenc,
Wiktoria Brzezińska, Martyna Bogus,
Nikola Dybiec, natomiast z klasy II a:
Dominik Cybul, Krzysztof Krysztofiak,
Igor Michalak oraz Patryk Wieczyński.

Szkoła Podstawowa
w Postominie znalazła się wśród szkół
nagrodzonych. Uczniowie otrzymali
dyplomy potwierdzające uczestnictwo
w konkursie, natomiast szkoła pakiet
materiałów dydaktycznych,
zawierający m.in. gry językowe,
grafiki, plakaty oraz karty pracy, do

wykorzystania w nauce języka
niemieckiego i jej promocji. Otrzymane
materiały na pewno przyczynią się do
dalszego uatrakcyjniania lekcji
z języka niemieckiego wśród uczniów.
Anna Kreft

II miejsce
w III Gminnym Przeglądzie
Form Artystycznych
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych była
organizatorem III Gminnego
Przeglądu Form Artystycznych „Nie
dla uzależnień” pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Janusza
Bojkowskiego. Impreza odbyła się 8
grudnia w Wielofunkcyjnej Sali
Widowiskowej przy Centrum Kultury
w Postominie. Przegląd obejmował
trzy kategorie wiekowe. Najliczniejsza
- najmłodsza grupa - potraktowała
problem bardziej bajkowo i z morałem.
Nasza szkolna grupa „Anigaj”
zaprezentowała przedstawienie
teatralne pt.: „ Chłopiec, którego
zwano Pinokio”, zdobywając
II miejsce.
Joanna Stempień

Uczniowie z korlińskiej szkoły
zapraszają

Zapraszamy wszystkich na
prezentację słowno-muzyczną pt.
„Żeby człowiek był człowiekiem”
w sobotę 13 stycznia 2018 rok o godz.
17.00 w kościele parafialnym pw.
Zwiastowania NMP w Łącku.
Prezentacja zostanie wykonana przez
uczniów Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie.

Wieœci
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Andrzejkowo

Dawniej Andrzejki miały nieco
inny charakter, więcej było w nich magii
i wiary, że tego dnia przyszłość otwiera
swoje tajemnice. Obecnie stały się
wesołym spotkaniem towarzyskim,
dostarczającym wielu przeżyć i emocji,
a przepowiednie traktowanie są mniej
serio, bardziej z przymrużeniem oka.
Upamiętniając zwyczaj wróżb
w Wigilię Św. Andrzeja, w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu odbywa
się wspaniała zabawa andrzejkowa.
Klasy 0 – III bawiły się
z wychowawcami w swoich salach

lekcyjnych. Nie mogło zabraknąć
również wróżb. Uczniowie mogli
dowiedzieć się co czeka ich
w przyszłości: szczęście, pieniądze,
pech czy może jakaś inna
niespodzianka. Całą imprezę
uświetniła nam fantastyczna muzyka.
Uczniowie bawili się znakomicie.
Wszyscy byli zmęczeni, ale
zadowoleni. Dziękujemy wszystkim za
wspaniałą i spokojną zabawę.
Wychowawcy klas 0 / I / II / III

Wigilia klasowa

22 grudnia odbyła się w klasie I
„wigilijka” czyli spotkanie
przedświąteczne. Dzieląc się
opłatkiem składaliśmy sobie życzenia
na Boże Narodzenie i Nowy Rok.
Oczywiście były też prezenty i dużo
radości z tego powodu. Potem
śpiewaliśmy kolędy i raczyliśmy się
pysznym czerwonym barszczem
i kompotem przygotowanym przez
mamę Lenki, pierogami
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przygotowanymi przez mamę Zuzi
i babcię Julki, a także łakociami
przygotowanymi dla nas przez
rodziców. Wszystkim podobały się
(i smakowały) pierniczki, które upiekła
mama Michalinki. Oby ten pierwszy rok
w szkole był dla nas stale tak pełny
radości. Po wspaniałej wigilii poszliśmy
z kolędą złożyć życzenia pamiętając
również o najstarszych.
Róża Tama

Wieœci
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Na lekcji kaligrafii i kleksografii

Spotkanie z pierwszą lekturą
klasy I „Plastusiowy Pamiętnik”
autorstwa M. Kownackiej było
wspaniałą przygodą dla wszystkich.
Plastuś to zabawny ludzik z plasteliny
ulepiony przez Tosię, uczennicę
pierwszej klasy. Wraz z innymi
mieszkańcami piórnika: gumką
„myszką”, nożyczkami, ołówkiem
i stalówką uczestniczy on
w pierwszych szkolnych
d o ś w i a d c z e n i a c h To s i .
Z doświadczeniem pisania
prawdziwym piórem ze stalówką
i kałamarzem wypełnionym
atramentem uczniowie klasy I mieli
okazję się sprawdzić biorąc udział
w krótkiej lekcji kaligrafii i kleksografii.
Na czym polega taka lekcja? To
proste! „Kleksografia” polega na tym,
że na arkuszu papieru robi się kilka
dużych kleksów, po czym arkusz
składa się na pół i kleksy rozmazują się
po papierze, przybierając kształty

rozmaitych figur, zwierząt i postaci.
Niekiedy z rozgniecionych kleksów
powstają całe obrazki, do których
dopisujemy odpowiednie historyjki.
Natomiast kaligrafia nie była już taka
prosta...

Dziękujemy Pani Urszuli
Kowalskiej-Szlauderbach, za
wspaniałą lękcję kaligrafii i kleksografii
podczas, której omawialiśmy
przygody „Plastusia” i jego
mieszkańców.
Róża Tama

Promocja czytelnictwa

W ramach promocji czytelnictwa uczniowie klasy 3 gimnazjum Szkoły Podstawowej w Jarosławcu postanowili
„zarazić czytaniem” pierwszoklasistów.
Róża Tama

Z wizytą w kinie w Słupsku
Dnia 19.12.2017r. uczniowie
klas 0, I, II, III mieli okazję obejrzeć film
„Pierwsza gwaizdka”.
Głównym bohaterem był mały,
odważny osiołek o imieniu Bo , który
tęskni za życiem z dala od codziennej
pracy w wiejskim młynie. Pewnego
dnia zbiera się na odwagę i ucieka na
wolność, by spełnić swe marzenia. Po
drodze spotyka uroczą owieczkę
Ruth, która przypadkowo odłączyła się
od swej trzody, oraz gołębia o wielkich

aspiracjach. Wszyscy oni wspólnie
z zabawnymi wielbłądami oraz
kilkoma nieco ekscentrycznymi
zwierzętami podążają za gwiazdą.
Wkrótce stają się niespodziewanymi
bohaterami najwspanialszej historii
wszech czasów – opowieści
o pierwszych świętach Bożego
Narodzenia.
Nudy w kinie nie było – dużo
wątków, wiele postaci, same atrakcje.
Uśmiechnięte buzie oraz pełne

przejęcia komentarze były
potwierdzeniem dobrze spędzonego
przedpołudnia. Wyjazdy edukacyjne
mają zawsze posmak przygody. Nic
więc dziwnego, że wspomnienia
o wycieczce i zdarzeniach jej
towarzyszących są bardzo trwałe,
zapadają głęboko w pamięci na długie
lata.
wychowawcy klasy 0 / I / II / III
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Placówka Wsparcia Dziennego
W oczekiwaniu na święta

"Grudzień to miesiąc zawiły czasem srogi, czasem miły" – tak
brzmi stare przysłowie ludowe
o ostatnim miesiącu w roku.
W Placówce Wsparcia Dziennego
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Królewie upływał on jednak w miłej
i ciepłej atmosferze, a to za sprawą
przygotowań świątecznych.
Na początku miesiąca
powitaliśmy św. Mikołaja, wykonując
jego portrety. Salę świetlicową
ozdobiliśmy śnieżynkami i licznymi

pracami, w których królowały motywy
zimowe. Nie zabrakło także choinki, na
której zawisły ozdoby, wykonane
własnoręcznie przez wychowanków.
Mikołaj pojawił się u nas z worem
słodkich prezentów i to było
ukoronowanie naszych wysiłków.
Kilka wieczorów spędziliśmy na
rozmowach na temat tradycji
i zwyczajów świątecznych, a owocem
dyskusji była gazetka ścienna na ten
temat. Wykonaliśmy też kartki
świąteczne, aby móc wysłać życzenia

przyjaciołom naszej Placówki. Nie
zabrakło zabaw ruchowych oraz gier,
dzięki którym, bawiąc się,
zdobywaliśmy nowe umiejętności
i wiedzę. Na zajęciach kulinarnych,
pod okiem pani instruktor, piekliśmy
ciasteczka bożonarodzeniowe, które
p ó ź n i e j p i ę k n i e o z d o b i l i ś m y.
Wszystkie zabiegi, starania, i wysiłki,
zgromadziły nas przy wigilijnym stole,
aby wspólnie przeżywać to niezwykłe
wydarzenie, jakim są Święta Bożego
Narodzenia.

Pół roku funkcjonowania Placówki
Wsparcia Dziennego w Postominie

Obfity grudzień

Grudzień obfitował w mnóstwo
ciekawych wydarzeń w PWD Punkt
Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Postominie. Rozpoczął się
mikołajkowym spotkaniem, podczas
którego dzieci brały udział
w przygotowanych zabawach, świetnie
sobie w nich radząc, a na samym
końcu otrzymały zostawione przez Św.
Mikołaja słodkie paczuchy. Próby
odbywane w minionym miesiącu
przyniosły efekt i siódemka aktorów,
tworząca koło teatralne w naszej
świetlicy: Jagoda Dybiec, Oktawia
Chrobak, Michał Ostrowski, Szymon,
Arkadiusz, Grzegorz Mazankowie oraz
Mateusz Kordyl, zajęli III miejsce
w Gminnym Przeglądzie Form
Artystycznych – „Nie dla uzależnień”.
W międzyczasie w świetlicy odbywały

się zajęcia kulinarne, z arteterapii,
muzykoterapii oraz sportowe, które
wciągały zarówno dzieci, jak i ich
rodziców.
Zwieńczeniem miesiąca grudnia
było spotkanie przy wigilijnym stole,
gdzie podopieczni świetlicy mogli
skosztować tradycyjnych wigilijnych
potraw i podzielić się opłatkiem,
składając sobie życzliwe życzenia.
Składamy serdeczne
podziękowania za przepyszne potrawy
wigilijne: Pani Iwonie Dybiec za pierogi,
Pani Monice Dziuba za paszteciki
i Pani Annie Sochackiej-Lasek za
krokiety.
Oby Nowy Rok 2018, był równie
bogaty w ciekawe wydarzenia jak
miniony.

Placówka Wsparcia Dziennego w Postominie Punkt
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie i w Postominie
funkcjonuje już pół roku. Z proponowanych, różnorodnych
form wsparcia skorzystało 72 dzieci i 24 rodziców. Było
wesoło i interesująco. Uczyliśmy się, bawiliśmy
i wypoczywaliśmy.
Realizowane formy wsparcia dla dzieci:
ź Zajęcia z wychowawcami
ź Zajęcia socjoterapii
ź Zajęcia kulinarne
ź Zajęcia sportowe i zajęcia muzykoterapii
ź Zajęcia arteterapii i zajęcia artystyczne
ź Zajęcia teatralne i zajęcia taneczne
ź Dyżur logopedy
ź Zajęcia profilaktyczne i zajęcia korekcyjne
ź Dyżur indywidualnego poradnictwa pedagogicznego
ź Wycieczka do Doliny Charlotty w Strzelinku
ź Wycieczka do Hotelu Jan w Darłówku

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź

Realizowane formy wsparcia dla dorosłych:
Dyżur psychologa
Dyżur specjalisty mediacji
Dyżur radcy prawnego
Dyżur pracownika socjalnego
Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych od
alkoholu
Interwencja kryzysowa
Warsztaty „Szkoła dla rodziców” i dyżur pedagoga
Warsztaty kształtowania kompetencji i umiejętności
społecznych
Warsztaty nauki planowania udanego życia
„Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi”
Warsztaty nauki planowania udanego życia
„Racjonalne gospodarowanie zasobami
żywnościowymi”
Warsztaty nauki planowania udanego życia „Warsztat
nauki dnia codziennego”

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

styczeń 2018

XIV Bieg Noworoczny
z Parkiem Wodnym "JAN"

W sobotę 30 grudnia 2017 r.
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
wraz z Parkiem Wodnym "JAN"
w Darłówku oraz Klubem Biegacza
"Bryza", uczcili zakończenie starego
roku XIV Integracyjnego Biegu
Sylwestrowego Parku Wodnego "JAN"
z Jarosławca do Darłówka. Udział
w biegu wzięło 35 osób w tym 7 kobiet.
Trasa biegu o długości ok. 16 km
prowadziła pasem nadmorskim z 3,5
kilometrowym odcinkiem plaży,
temperatura powietrza tego dnia
wynosiła około 5 stopni Celsjusza.
Najszybciej ten dystans pokonał
Denis Guzowski – Wyższa Szkoła
Policji Szczytno w czasie – 1:00:02
godz., drugim zawodnikiem był
Przemysław Kurkul – KB "Bryza"
Postomino – 1:00:40, trzecim
Krzysztof Wilczewski – Sławno
Wśród kobiet z czasem 1:22:33
godz. zwyciężyła Martyna Chodor –
przed Izabelą Chodor – 1:23:50 godz.
obie zawodniczki z TKKF Koszalin,
trzecią była Agnieszka Laska –
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1:24:20 godz. – Święc Sławno.
Zwycięzca otrzymał puchar
Wójta Gminy Postomino,
a zwyciężczyni puchar Dyrektora
Parku Wodnego "JAN" w Darłówku.
Każdy z uczestników otrzymał drobny

upominek. Po biegu każdy uczestnik
dzięki gościnności Parku Wodnego
"JAN" mógł skorzystać
z dwugodzinnej kąpieli w Darłowskim
Aquaparku, podczas której tradycyjnie
rozegrano zawody pływackie stylem
dowolnym na dystansie 50m.
Najszybciej dystans ten przepłynęli
w kategorii kobiet: Martyna Chodor
przed Izabelą Chodor obie
z Koszalina, i trzecią Grażyną Antosik
– z Żukowa. Wśród mężczyzn
zwyciężył Cezary Karolczak
–Warszkowo, kolejnymi byli Karol
K o l e j – W i l k o w i c e , Wa l d e m a r
Przymorski – Ustka, Damian Sobczyk
– Wilkowice. Nagrody zwycięzcom
ufundowało Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne w Postominie. Na
zakończenie wzniesiono toast
noworoczny.

Roraty 2017 w kościele w Łącku

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników
Rorat oraz proboszczowi Andrzejowi Bagińskiemu za przekaz do dzieci.

strona

Mikołajkowy
Turniej Karate

W dniu 28 grudnia 2017
w Postominie odbyła się już IV edycja
Mikołajkowego Turnieju Karate
Kyokushin o Puchar Wójta Gminy
Postomino, w którym udział wzięli
najmłodsi adepci sztuki karate
trenujący na co dzień w postomińskim
klubie. Walki toczono w sześciu
kategoriach kumite oraz w konkurencji
kata. Najlepsi w poszczególnych
kategoriach okazali się Maja Świstek,
Wiktor Klag, Jakub Cichy, Marika
Uljanicka, Fabian Jakubek, Amelia
Szymańska oraz Wiktoria
Czernikowska. Walki stały na wysokim
poziomie i były bardzo zacięte chociaż
dla niektórych była to pierwsza okazja
do sprawdzenia się na zawodach. Nie
zabrakło również wizyty Świętego
Mikołaja, który wręczył dzielnym
zawodnikom drobne prezenty. Na
koniec Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Postominie Pan Marek
Leśniewski oraz Prezes
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
Aktywni Postomino Pani Maria LechSzajner wręczyli najlepszym puchary
i dyplomy.
A oto szczegółowe wyniki w
danych kategoriach:
kumite do 6 lat
1. Maja Świstek
1. Wiktor Klag

kumite dziewczynek do 10 lat:
1.Marika Uljanicka
2. Ida Żupnik
3. Tomalska Zuzanna
4. Peplińska Lena
kumite dziewczynek 11-13 lat:
1. Amelia Szymańska
2. Daria Lewicz
3. Martyna Paulus
4. Julia Muchla
5. Anastazja Czernikowska
kumite dziewcząt 14-17 lat:
1. Wiktoria Czernikowska
2. Natalia Szymańska
kumite chłopców do 9 lat:
1. Jakub Cichy
2. Jajub Świstek
3.Czernikowski Aleksander
4. Adrian Dorochowicz
5. Oskar Paulus
6. Mikołaj Salabura
7. Damian Dorochowicz
8. Filip Klag
kumite chłopców 10-12 lat:
1. Fabian Jakubek
2. Kwiatek Hubert
KATA:
1. Fabian Jakubek
2. Jakub Cichy
3. Amelia Szymańska
3. Ida Żupnik

Trzecie
Mistrzostwa
Świata
Kyokushin

9-10 grudnia 2017
w Jekaterinburgu, odbyły się
zjednoczeniowe 3. Mistrzostwa Świata
Kyokushin KWU z udziałem 242
zawodników z 48 krajów
reprezentujacych wiodące
międzynarodowe organizacje
Kyokushin pod hasłem TIME TO BE
UNITED. Mistrzostwa posiadały
organizację i oprawę godną Olimpiady
dzięki zatrudnieniu profesjonalnych
r e ż y s e r ó w i s c e n a r z y s t ó w.
Szczególnie podziwiane były
Ceremonia otwarcia MŚ i Ceremonia

wręczania nagród. Reprezentacja
Polski wystąpiła w 13 osobowym
składzie zdobywając trzy medale.
W kadrze Polski na rosyjskim turnieju
znalazła się zawodniczka
reprezentująca sekcję karate
kyokushin przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie Aleksandra
Karpuk. Ola spisała się świetnie
zdobywając srebrny medal w kategorii
kobiet powyżej 70 kg co jest
największym osiągnięciem w jej
dotychczasowej karierze. Gratulujemy!
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Spotkanie opłatkowe

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej”, Sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Wszędzienia oraz Koło
Terenowe Polskie Stowarzyszenia
Diabetyków spotkali się, by wspólnie
świętować zbliżające się święta
Bożego Narodzenia.
Honorowym gościem
opłatkowego spotkania był ksiądz
Andrzej Bagiński, który tradycyjnie
wygłosił modlitwę i przekazał
błogosławieństwo. Na spotkaniu
obecna była wicewójt Aleksandra
Kurek, która wystąpiła w dwóch rolach:
jako mieszkanka Wszedzienia i jako
gospodarz gminy.
Goście dopisali, zjawili się
z pozytywnym nastawieniem, dobrym
słowem i z tradycyjnymi, polskimi
potrawami, przygotowanymi ze

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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smakiem i z sercem.
Po części oficjalnej, wzajemnym
złożeniu życzeń, nastąpił czas
konsumpcji, czas śpiewania kolęd
i czas refleksji.
Młodzież wszędzieńska, pod
opieką pani świetliczanki
przygotowała stosowne wiersze
i kolędy. Miłym akcentem była też
uroczystość imieninowo-urodzinowa
p. Basi Boruckiej, zwieńczona
pysznym, ogromnym tortem.
Uczestnicy jeszcze raz dziękują,
gratulują i życzą wszystkiego
najlepszego.
Wśród potraw królowała zupa
grzybowa, przygotowana przez p.
Barbarę Kołodziejską oraz setki
pierogów grzybowo-kapuścianych
ulepionych przez „Razem lepiej”,

Wigilijne w Pieszczu

śledzik podany na różne sposoby
(mistrzyni p. Bronia Siwiuk) oraz rybka
z warzywami – autorstwa p. Lusi
Manuszewskiej. Było oczywiście
jeszcze wiele innych potraw oraz ciast
wszelakich – a wszystko po
domowemu – po prostu pychota.
Był też czas wspólnych rozmów,
planów i marzeń.
Warto też wspomóc się
nawzajem, wesprzeć ciepłym słowem
i pomocną dłonią.
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” składa mieszkańcom
naszej gminy serdeczne życzenia
świąteczne: zdrowia, radości, miłości
i wzajemnej życzliwości. Na Święta
i na Cały Przyszły Nowy Rok.
Teresa Rysztak

Dnia 16 grudnia 2017 r. odbyło się
spotkanie Wigilijne w Pieszczu
zorganizowane przez Radę Sołecką
i zespół „Pieszczanki”, które są zawsze
gotowe i pomocne do pracy.
Na spotkanie zaprosiliśmy
seniorów naszej miejscowości, których
otoczyliśmy troskliwą opieką, wspólną
rozmową, zwykłym uściskiem dłoni,
czy wzajemnym przytuleniem się.
Seniorzy nie ukrywali swojego
wzruszenia i okazywania radości
i gdzieś w kąciku oka mieli łezki.
Wśród gości zaproszonych były
również władze gminy, dyrektor szkoły

oraz proboszcz parafii.
Podczas dzielenia się opłatkiem
zrobiło się gwarno jak w wielkiej
wspólnej rodzinie i dla takich chwil
warto poświęcić trochę czasu dla
drugiego człowieka, aby czuł, że nie
jest sam, że należy do wspólnoty.
Chcielibyśmy serdecznie
i z całego serca podziękować
wszystkim, którzy zorganizowali tak
piękną wigilię 2017 r. oraz sponsorom,
którzy wsparli nas finansowo.
Rada Sołecka

Świątecznie w Rusinowie
Bałwan
bez śniegu

Jak co roku, więc i w tym,
spotykamy się przed świętami z Asią,
która dzieli się swoimi inspiracjami na
świąteczne dekoracje. Tym razem była
dowolność w wykonywaniu ozdób, nic

nie było narzucone a jednak wygrała
choinka, która już kolejny rok z rzędu
króluje wśród wykonywanych przez
nas dekoracji. Dziękujemy Asi za
owocne spotkanie, a wszystkim którzy

z nami byli za mile spędzone chwile.
Już teraz zapraszamy na wielkanocne
warsztaty.
M.B

Bałwan we Wszedzieniu
był grzeczny i otrzymał prezent.
Dziękuję za wykonanie
tego bałwana panom: Zenonowi
Lech, Adamowi Kaczorek
i Krzysztofowi Szajner.
MLSZ

Kreatywne czwartki

Opłatek w „Naszej Przyszłości”
Spotkanie opłatkowe odbyło się
18.12.2017 r. w siedzibie CAS
w Postominie. Przybyli zaproszeni
goście: ksiądz proboszcz, Wójt, Sołtys
Postomina, Dyrektor CKiS,
przedstawiciel GOPS, uczestnicy
zajęć z opiekunami oraz nasz
przyjaciel artysta – Pan Bogdan.
Odmówiliśmy modlitwę
i podzieliliśmy się opłatkiem.
Śpiewaliśmy kolędy przy
akompaniamencie Rafała. Zjedliśmy
bez liku smacznych potraw wigilijnych
i wypieków przygotowanych przez
rodziców podopiecznych.
Porozmawialiśmy o sprawach
bieżących i przyszłym roku w naszej

grupie. Na koniec spotkania
obdarowaliśmy wszystkich
prezentami choinkowymi. Czekamy

na następne spotkanie i życzymy
wszystkim pomyślnego 2018 roku.
„Nasza Przyszłość”

Na czwartkowych zajęciach
w świetlicy wiejskiej we Wszedzieniu
wykonywane były bombki i ozdoby
styropianowe, które w grudniu zawisły
na choinkach w kościele w Łącku jako

ozdoby Bożonarodzeniowe.
Dziękujemy Pani Beacie Zosiuk za
czas i instruktarz podczas
czwartkowych spotkań.

styczeń 2018

Harmonogram wypłat
Świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego
i świadczenia wychowawczego 500+
w Banku Spółdzielczym
w Postominie na 2018 r.
1. 22-23 styczeń 2018 r.
2. 20-22 luty 2018 r.
3. 20-22 marzec 2018 r.
4. 23-25 kwiecień 2018 r.
5. 21-23 maj 2018 r.
6. 20-22 czerwiec 2018 r.
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Propozycje na ferie zimowe 2018

23-25 lipiec 2018 r.
20-22 sierpień 2018 r.
19-21 wrzesień 2018 r.
22-24 październik 2018 r.
20-22 listopad 2018 r.
17-19 grudzień 2018 r.
Kierownik GOPS
Krystyna Ślebioda

Nowa sala muzyków

„Co tam u Ciumków”
Fantastyczne wieści
u Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Postomina. Udało się już zakończyć
wszystkie prace związane z remontem
nowej (starej) sali prób. Trwało to dłużej
niż zamierzaliśmy, ponieważ nie obyło
się bez komplikacji związanych przede
wszystkim z nie trwałością kleju do
pianki akustycznej, jednak kilka
dobrych pomysłów i udało się nam
rozwiązać ten problem. Czekaliśmy też
na zasłony robione na zamówienie.
Jednak warto było czekać bo efekt jest
fantastyczny i bardzo odczuwalny.
Prace jakie zostały wyknonane to:
- wygłuszenie ścian pianką
akusyczną
- położenie wykładziny wraz
z listwami,
- zamontowanie nowych
karniszy,
- zasłony oraz oświetlenie całej
sali.

Zakupiliśmy również ochraniacze
na buty aby nie niszczyć wykładziny.
Najwieksze jednak podziękowania
należą sie osobom, które w szczególny
sposób przyczyniły się do efektu który
osiągneliśmy. A są to: Łukasz Bartos,
Bartek Szwiec, Bogdan Andrik, Marcin
Rąpalski, Łukasz Masłyk, Rafał
Wieczorkiewicz - elektryk :-)
Chłopaki poświęcili całkowicie
bezinteresownie ogrom swojego
wolnego czasu. Za co wielkie dzięki.
Praca to nie wszystko.
Oczywiście nie udałoby się nam to bez
wsparcia finansowego całego projektu.
Jak zawsze mogliśmy liczyć na
wsparcie gminy i tu składamy ogromne
podziękowanie dla Wójta Gminy
Postomino Janusza Bojkowskiego za
to, że dostrzega i wspiera inicjatywy,
które są wielkimi krokami w rozwoju
Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Pierniczkowo w Rusinowie

Podczas środowych zajęć,
świetlicę wypełnił gwar dzieciaków
i zapach pierniczków. Każdy wałkował,
wycinał i podglądał kiedy upieką się
jego pierniczki aby spróbować jak
cudownie smakują. Pierniczkowe

zajęcia przybliżyły nas do świąt, bo to
przecież właśnie pierniczki królują na
choince a do ich zrobienia skusili się
nawet przeciwnicy robienia ciasteczek
i okazało się że wszyscy zdobyli tytuł
„super cukiernika".

Dnia 7.12.2017r. w Bibliotece Publicznej w Postominie
odbyło się spotkanie z uczestnikami Dyskusyjnego Klubu
Książki dla Dzieci.
Czytaliśmy fragmenty książki Pawła Beręsewicza „Co
tam u Ciumków”, której bohaterami jest rodzinka Ciumków,
u których stale coś się dzieje, a każdy dzień przynosi nową
przygodę. Trudno powiedzieć o bohaterach, że są zwyczajną
rodziną, ale jedno jest pewne - nie sposób ich nie polubić.
Dzieciom bardzo się podobała lektura i chętnie wypowiadały
się na temat książki.
Ponadto spotkanie miało charakter świąteczny. Przy
choince i słodkim poczęstunku rozmawialiśmy o świętach
Bożego Narodzenia, jak je spędzamy, o tradycjach
i potrawach.
Na koniec uczestnicy tworzyli komiks pt. „ Święty Mikołaj
nadchodzi…” Powstały własne, bardzo ciekawe historie
opowiedziane za pomocą obrazu.
Biblioteka Publiczna w Postominie
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Misiaki Parpusiaki w Staniewicach
z budżetu gminy przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Misiaki służą nie tylko do
dzieciom ze świetlicy. Wędrują one
również do maluszków z oddziału
przedszkolnego i do klas młodszych, by
wspomagać dzieci w rozładowaniu
emocji.
Teresa Rysztak

Do Świetlicy Środowiskowej
„Razem lepiej” w Staniewicach zawitała
nowa rodzinka. To dwa duże miśki
(mama i tata) oraz dwa mniejsze
(chłopiec i dziewczynka).
Dużo radości i różnych pomysłów
wyzwoliło w dzieciach pojawienie się
tych niezwykłych gości. Tak jak to
w życiu bywa: nowi członkowie
otrzymali nowe imiona, nowe ubrania
i nowe możliwości do wyrażania uczuć.
Dzieci przez głosowanie dokonały

wyboru imion: mama misiowa –
Tereska, tata misiu – Tadzio, córeczka
misiów – Marysia, a synek miś –
Kacper. Najpierw była uroczystość
ślubna, potem noc poślubna, a potem
chrzciny dzieci. Szybko, czas się liczył
– bo trzeba wszystko w starym roku
załatwić, złożyć wniosek na 500+.
Tak wyglądały zabawy z Miśkami,
ale w gruncie rzeczy chodziło o coś
ważniejszego. Właśnie na przykładzie
miśkowej rodziny dzieci uczą się

bezpiecznie rozmawiać o różnych
sytuacjach rodzinnych, o empatii,
o przemocy, o tym, co może wydarzyć
się w życiu. Miśki dają poczucie
bezpieczeństwa, pozwalają się
przytulić, pomagają rozładować stres
i złość.
Miśki przywędrowały
z Warszawy, z Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, stąd ich nazwisko
PARPUSIAKI, a zakupione zostały

Tematy poza gminą Postomino, ale dotyczące również nas - mieszkańców

Koniec z wysokim rachunkiem
za usługi telefonii komórkowej
Jest projekt zmian w prawie
telekomunikacyjnym, który ma chronić
obywateli przed naciągaczami
oferującymi usługi SMS Premium.
Obecnie każdy z użytkowników
telefonów może, ale nie musi
deklarować czy chce korzystać z usług
Premium, czyli otrzymywać SMS-y
o podwyższonej opłacie.
Taka sytuacja powoduje, że
część abonentów pada ofiarą
nieuczciwych firm, które wysyłają
wiadomości, za które miesięczne
rachunki mogą osiągać kolosalne
kwoty. W przyjętym obecnie projekcie
założono, że jeśli abonent nie określi
maksymalnego limitu korzystania
z SMS Premium, to domyślnym
limitem będzie kwota 35 zł.
Po jej przekroczeniu nastąpi
automatyczna blokada SMS-ów
Premium. Użytkownik zostanie też
poinformowany o blokadzie i to od
niego będzie zależało czy chce ją
usunąć i korzystać dalej z usług
Premium. Oprócz limitu w wysokości
35 zł użytkownicy będą mogli ustalić
próg dla SMS Premium na poziomie
100 oraz 200 zł.

Najdroższy
SMS
Premium
30,75zł

W myśl nowych przepisów
dodatkowym zabezpieczeniem
użytkowników ma być obowiązek
informowania ich przez usługodawcę

o ofercie wraz z związanymi opłatami.
Dodatkowo dane dostawcy usługi
Premium pojawią się na rachunku
telefonicznym dostarczanym
abonentowi przez operatora.
Przed działalnością
nieuczciwych dostawców usług
Premium mają chronić użytkowników
także nowe regulacje związane
z prowadzonym przez Urząd
Komunikacji Elektronicznej rejestrem
usług o podwyższonej opłacie.
W projekcie przewidziano, że firmy
świadczące usługi o podwyższonej
opłacie będą musiały podać m.in.
adres mailowy oraz numer telefonu
i na bieżąco te dane aktualizować.
Ma to ułatwić abonentowi
dotarcie do dostawcy usługi
z reklamacją. W projekcie zawarto
także wymóg automatycznego
blokowania ofert tych usługodawców,
którzy nie są w/w rejestrze.
Jeszcze nie wiadomo kiedy
projekt wejdzie w życie, ale mamy
nadzieję że nastąpi to jak najszybciej!

Pyk... i żarówki nie ma. Co dalej?
Przepaliła się przednia żarówka
w twoim ulubionym pojeździe?
Naturalna rzecz, że żarówka kończy
swoją żywotność. W końcu nie ma
wiecznej żarówki (zarówno żarowej,
ledowej czy xenonowej).
W takim przypadku udajemy się
do sklepu czy też na stację paliw
i kupujemy nową. Następnie
zazwyczaj prostą czynność wymiany

żarówki dokonujemy w garażu, na
podwórku lub na parkingu.
W niektórych przypadkach zlecamy
zaprzyjaźnionemu mechanikowi, aby
dokonał tej operacji. I na tym kończy
się cała procedura, bo przecież
odzyskujemy światło.
W tym miejscu wielu kierowców
popełnia błąd kończąc na samej
wymianie żarówki. Przy jej wymianie

zostaje naruszony (choćby o kilka
milimetrów) cały układ świetlny co
powoduje nie prawidłowe kierowanie
światła. Nowa żarówka może oślepiać
innych kierowców albo też świecić za
nisko. Dlatego po każdej wymianie
należy udać się na stację
diagnostyczną i dokonać ustawienia
światła. Kierowco! Pamiętaj o tym!

OC na kierowcę,
nie na samochód
Czy to aby nie świetny, a wręcz
s p r a w i e d l i w y, p o m y s ł , a b y
odpowiedzialność za zdarzenie
drogowe ponosił kierowca, a nie
właściciel pojazdu? Niestety nie
przewiduje się zmian regulacji
dotyczących komunikacyjnego
ubezpieczenia OC. Taką zmianę
sugerowali posłowie Adam Ołdakowski
i Jerzy Gosiewski na początku grudnia.
Przecież to jest oczywiste, że to
kierowca (a nie pojazd, którym się
porusza) powoduje szkodę, a więc to
kierowca, a nie pojazd powinien być
ubezpieczony. W końcu to kierowca za
szkodę odpowiada. W chwili obecnej
(według aktualnych przepisów)
ubezpiecza się pojazd, a odpowiada…
jego właściciel (nie kierowca). Czy
obecnie jest to sprawiedliwe?

Owszem większość przypadków
jest takich, że kierowca to również
właściciel pojazdu. OK. - zgoda.
W takim przypadku nie ma problemu,
ale sprawa komplikuje się, gdy
znajomy, sąsiad, pracownik lub ktoś
z rodziny pożycza Twój samochód, albo
tym autem Cię odwozi i doprowadza do
stłuczki lub, co gorsza, do wypadku.
Nikomu nie życzymy takiej sytuacji, ale
pożyczanie okazuje się ryzykiem
(utratą zniżek na OC), na które się
godzisz.
Czy dałoby się wprowadzić
zmiany przypisujące obowiązkowe
ubezpieczenie OC do kierowcy, a nie do
pojazdu? Pytanie w chwili obecnej
pozostaje bez odpowiedzi, aczkolwiek
bardzo się ciśnie słowo TAK...

Mikropłatności w grach
Czy Twoja pociecha gra na
telefonie lub na komputerze
w „darmową” grę? Cudzysłów
nie jest tutaj bez znaczenia.
W dzisiejszych czasach
często gry są udostępniane
za darmo, ale w rzeczywistości
dają duże możliwości do wydania
prawdziwych pieniędzy.
Wystarczy podać numer karty
kredytowej wraz z datą ważności oraz
kodem zabezpieczającym (wszystko
jest na karcie) i już można kupować. To
znaczy, że nie trzeba dużo, aby
uzależniony gracz spojrzał na kartę
rodziców i zaczął nałogowo wydawać
„małe” pieniądze. Małe, gdyż tzw.
mikropłatności to znikome kwoty, ale za
to częste.

Za co się płaci? Za dodatkowe
możliwości w grze, nowe dodatki dla
postaci, przyspieszenie
niektórych procesów (np.
wzrostu marchewki
w bezpiecznej grze jaką jest
prowadzenie wirtualnej farmy),
czy też bonusy, które można
wymienić na cenne artefakty itd.
Możliwości jest bardzo dużo,
a programiści tak przygotowują grę, aby
jak najbardziej zmusić gracza do
wydania prawdziwych pieniędzy.
Dlatego zwracajmy uwagę w co
gra nasza pociecha i czy przypadkiem
nie posługuje się naszą kartą
kredytową lub też płatnościami przez
telefon komórkowy (SMS Premium).
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Krzyżówka nr 1/2018(319)
autor: Zdzisław Ludwikowski
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9
Staniewice
pon.-sob.: 5:30 - 21:00
nie.: 9:00 - 20:00
Makaron
Leon kucharz
250 g

Pieńkowo
6:00 - 21:00
9:00 - 20:00
Woda Kubuś
Water
(różne smaki)
0,5 l

40

21

10
28

34

11

16

7

Napój
Tiger Black
310 ml

17

11

13

15

14
6

S

12
9

15

16

39

33
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17
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19

1

35
przy
zakupie
min. 2 szt.

1

1

49

20

75

przy
zakupie
min. 2 szt.

21

41

23

przy
zakupie
min. 2 szt.

24

32

26

25

12

31

27
30

Margaryna
Delma extra
240 - 500 g

Koncentrat
pomidorowy 30%
Pudliszki
200 g

3

29

31

1

85

USŁUGI
I MOŻLIWOŚCI

2

2

49
przy

23

14

zakupie
min. 2 szt.

- opłata rachunków
- płatność kartą płatniczą

1

75

Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo i Staniewice w dniach
od 12.01.2018 do 04.02.2018 lub do wyczerpania zapasów

Humor

Wysoko na drzewie siedzi facet. Przechodzień pyta
porozumiewawczo:
- Red Bull?
- Nie, pittbull...

W wieku 4 lat sukcesem jest... nie robienie w majtki.
W wieku 12 lat sukcesem jest... posiadanie przyjaciół.
W wieku 17 lat sukcesem jest... posiadanie prawa jazdy.
W wieku 35 lat sukcesem jest... posiadanie pieniędzy.
W wieku 50 lat sukcesem jest... posiadanie pieniędzy.
W wieku 70 lat sukcesem jest... posiadanie prawa jazdy.
W wieku 75 lat sukcesem jest... posiadanie przyjaciół.
W wieku 80 lat sukcesem jest... nie robienie w majtki.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 09.01.2018 r.

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: (094) 340 35 98

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

...oraz wiele
innych
produktów
w atrakcyjnych
cenach.
Zapraszamy!

W bibliotece:
- Czy mogę pożyczyć książkę pt. „Jak zostać
milionerem”
- Oczywiście. Proszę.
- Dziękuję. Chwileczkę, ale ona ma tylko połowę stron!
- O co panu chodzi? Nie wystarczy panu pół miliona?

Dwóch facetów gra w golfa, chcą szybko rozegrać
partię, ale przed nimi grają dwie początkujące
kobiety, którym bardzo wolno idzie gra. Jeden
mówi do drugiego:
- Idź do nich i zapytaj się, czy możemy je
wyprzedzić?
Drugi idzie, dochodzi do połowy, zatrzymuje się
i szybko wraca. Pierwszy pyta:
- Co się stało?
- Słuchaj, ty musisz iść, bo jedna z nich to moja
żona, a druga to moja kochanka! Nie mogę się
z nimi równocześnie zobaczyć!
- Ok, rozumiem, jasne.
Pierwszy podszedł do połowy, zatrzymał się i też
wraca. Drugi pyta go:
- No, co jest?
- Jaki ten świat mały!

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

37

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

1

18

26

35
5

Cukier biały
1kg

przy
zakupie
min. 2 szt.

38

33

Ekstra promocja:

- doładowania liczników
energii elektrycznej

10

8

34

49
przy

zakupie
min. 2 szt.

30

32
25

przy
zakupie
min. 2 szt.

29

28

S

22

35
Mąka tortowa
Stoisław
1 kg

22

27

13

4

19

2

Poziomo:
1. zasuwa do przytykania kanału komina
6. przynoszenie przez psa upolowanej
zwierzyny
9. filmowy kochanek, wielbiciel
10. paraklet, obrońca, pocieszyciel
11. nieprzekraczalna granica czegoś
12. wyspa czarodziejki Kirke
13. rodzaj skorupiaków
15. waga towaru bez opakowania
17. ten kto dokonuje okupacji
19. imię żeńskie
21. zatoka Morza Czerwonego
23. burzenie, niszczenie, dewastacja
26. podmiejska willa
28. pieniądze, bogactwo, majątek
30. rzeźba przedstawiająca postać ludzką
31. Główna myśl utworu
32. biuralista, na państwowej posadzie
33. biały w kinie
34. maser optyczny
35. zobojętnienie, nieczułość, splin

Pionowo:
1. osad atmosferyczny kryształów lodu
2. bibosz, birbant, hulaka
3. farma gospodarstwa rolnego
w Ameryce
4. gatunek papugi z Malezji
5. podwyższenie na którym ustawia się
trumny
6. stan w USA, stolica stanu Georgia
7. głęboko wzburzona woda
8. puls
14. lęk, trwoga
16. stado dzikich koni
18. oficerski stopień w policji
20. urządzenie służące do odtwarzania płyt
22. utwór sceniczny z zabawnymi
zdarzeniami
24. część wód morskich odciętych od
morza mierzeją
25. niezdolność rozpoznawania melodii
26. szczegół, drobiazg
27. rarytas
29. kotew spinająca mury
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- zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb
niezbędnych do realizacji losowania nagród.

Litery z kratek ponumerowanych
w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 41
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca
stycznia 2018 r.
Do rozlosowania są trzy bony do
sklepu ABC Staniewice
Sponsorem nagród jest

STANIEWICE

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Henryka Antosik, Masłowice
2. Halina Bonowicz, Królewo
3. Emilia Korochoda, Pieńkowo
Nagrody do odebrania (do końca
stycznia 2018 r.) w Urzędzie Gminy
Postomino, pokój nr 18 lub 23.

16

Miesięcznik Gminy Postomino

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

styczeń 2018

strona

Harmonogram wywozu odpadów
Luty 2018

Styczeń 2018
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

metale
i tworzywa
sztuczne
(worki żółte)

odpady
zmieszane
pojemniki

15

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

22

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

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

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

16

23

24

18

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane

5

12

19

6

13

20

7

14

21

8

15

22

9

16

23

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

17

metale
i tworzywa
sztuczne

papier
i tektura

szkło

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

25

19

26

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 10 i 31 styczeń.

Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 7 i 28 luty.

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

Przypominamy: od 2018 r. nowe kolory worków
Wrzucamy (m.in.):
plastikowe butelki i nakrętki,
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych,
ź opakowania
wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach),
ź opakowania po środkach
czystości, kosmetykach itp.,
ź plastikowe torby, worki,
reklamówki,
ź aluminiowe i metalowe
puszki, metale kolorowe,

Wrzucamy:
butelki i słoiki po napojach i
żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
ź szklane opakowania po
kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).

ź
ź

metale
i tworzywa sztuczne

Papier
i tektura

Wrzucamy:
ź opakowania z papieru,
karton, tekturę (także
falistą),
ź katalogi, ulotki, prospekty,
ź gazety i czasopisma,
ź papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
ź zeszyty i książki,
ź papier pakowy,
ź torby i worki papierowe.

Bałwan w Królewie

ź

szkło
Wrzucamy:
odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
ź gałęzie drzew i krzewów,
ź skoszoną trawę, liście, kwiaty,
ź trociny i korę drzew,
ź resztki jedzenia.
ź

odpady
biodegradowalne

Andrzejkowo w świetlicy w Rusinowie

Mimo braku mrozu i śniegu mieszkańcy Królewa wykonali
swojego bałwana z... wilkiny. Gratulujemy pomysłu.

Ogłoszenia
Sprzedam dom
z budynkami gospodarczymi w Tyniu.
Tel. 606-990-061
Sprzedam
Silnik S301D Diesel + nowy wał, 550zł
Maszyny do szycia Wifama z 1960 roku - 120zł
Tel. 660-785-206

29 listopada w andrzejkowy wieczór wróżyliśmy sobie
przyszłość...oczywiście wszystko ze śmiechem i wesołą zabawą. Miejmy
nadzieję że wszystkie wróżby się spełnią. Podczas wspólnej zabawy nie
zabrakło konkursów z nagrodami i poczęstunku na który złożyli się wszyscy
świetliczanie...w grupie siła kochani.. dziękuję za miłą zabawę i życzę
spełnienia tych najfajniejszych wróżb.
M.B.

„Rozłąka jest naszym losem
– spotkanie jest naszą nadzieją”
Rodzinie
ś.p.

Jadwigi Szymańskiej

wyrazy serdecznego współczucia
Koleżanki z koła Gospodyń Wiejskich w Złakowie.

