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WOŚP 2018

W niedzielę 14 stycznia w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbył się cykl imprez w ramach 26 Finału WOŚP.
Dzięki licytacjom, loterii, wolontariuszom z puszkami
przekazano do Sztabu Głównego sumę 26.830 zł.

Nowy rok- nowe dofinansowanie! Zwrot akcyzy
za paliwo

W dniu 11 stycznia 2018 roku na
Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie miało miejsce uroczyste
podpisanie umowy pomiędzy
Samorządem Województwa
Zachodniopomorskiego a Gminą
Postomino na dofinansowanie

zadania pn.: „Zagospodarowanie
terenu pod rekreację z elementami
małej architektury w miejscowości
Pałówko”.
W wyniku operacji
w miejscowości Pałówko powstanie
obiekt infrastruktury turystycznej

i rekreacyjnej wyposażony
w wielodyscyplinowe boisko sportowe,
miejsce rekreacji dla dzieci wraz
z elementami zabawowymi oraz
siłownię zewnętrzną. Ponadto
zaplanowana została budowa
ławostołu oraz altany o konstrukcji
drewnianej, a także paleniska. Projekt
przewiduje także stworzenie alejek
spacerowych oraz wykonanie
nasadzeń. Całość terenu rekreacji
zostanie oświetlona oraz ogrodzona.
Planowana data zakończenia
realizacji operacji to lipiec 2018 roku.
Wartość projektu wynosi 724
352,47 zł, natomiast uzyskane
dofinansowanie stanowi 41,27 %
kosztów kwalifikowanych operacji tj.
298 940,00 zł. Inwestycja
współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze na
lata 2014-2020.

Od 01 lutego 2018 r. do 28 lutego
2018 r. będą przyjmowane wnioski
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy załączyć
faktury za okres od 01 sierpnia 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r.

Wniosek wraz z fakturami należy
złożyć w pok. 9a Urzędu Gminy
Postomino.
Wniosek jest również dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem:
www.postomino.bip.net.pl/?a=5450
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Aktualności inwestycyjne
Na początku roku 2018 Gmina
Postomino nie zwalnia tempa. Otwarto
oferty na przebudowę drogi gminnej na
odcinku Staniewice – Wilkowice wraz
z budową I-go etapu kanalizacji
sanitarnej w m. Staniewice. Koszt wg.
złożonej oferty wynosi 8.659.693,54 zł
brutto. Trwa sprawdzanie oferty pod
względem formalnym. Przypomnijmy,
że Gmina Postomino otrzyma
dofinansowanie w kwocie
3.000.000,00 zł z Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.
Trwają przetargi na realizację
zadań inwestycyjnych
termomodernizacji szkół

rozmieszczonych na terenie naszej
gminy (Jarosławiec, Postomino,
Pieszcz i Korlino). Niebawem zostanie
ogłoszony przetarg dla Szkoły
Podstawowej w Staniewicach oraz
postepowania przetargowe dla zadań
pn.:
ź „Zagospodarowanie terenu pod
rekreację z elementami małej
architektury w m. Pałówko”,
ź „Przebudowa drogi gminnej do
budynku wielorodzinnego
w Postominie”
ź „Przebudowa drogi gminnej do
budynku wielorodzinnego i fermy
drobiu (etap I) w m. Staniewice”

W dalszym ciągu trwają
intensywne prace przy budowie
kanalizacji sanitarnej w m. Górsko
i Złakowo. Również ruszyły prace przy
budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Marszewo, których
inwestorem jest Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
W Nacmierzu dalszym ciągu
trwają prace przy budowie Centrum
Tu r y s t y k i W i e j s k i e j . A k t u a l n i e
prowadzone są prace wykończeniowe
wewnątrz budynku.

Mała architektura

W 2017 roku w gminie
zrealizowano szereg małych i dużych
inwestycji. W lutym zakupiono
kilkadziesiąt sztuk ławek i koszy do
miejscowości Jarosławiec, Królewo,
Nacmierz i Jezierzany o łącznej
wartości 48 242,05 zł. Wiosną
zakupiono około 10 000 szt. sadzonek
kwiatów i krzewów, o łącznej wartości
24 899,60 zł. Ponadto wymieniono
cztery wiaty przystankowe

Nowe zejście na plażę

Niebawem rozpocznie się
przebudowa zejścia na plażę nr 3 przy
ul. Spacerowej w m. Jarosławiec.
Wykonawcą robót jest firma
Hanimat Sp. z o.o. z Redy. Koszt

w miejscowościach Korlino, Łężek,
Bylica i Rusinowo. Koszt wymiany wiat
to 41140,00 zł brutto. Uporządkowano
teren ścieżki rowerowej
w miejscowości Jezierzany i na ten cel
wydano 32 726,22 zł brutto. Ponadto
wybudowano 49 przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Postomino przy
wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Koszt całkowity zadania wyniósł
753 985, 67 zł.
Reasumując, łącznie
z inwestycjami w zakresie „małej
architektury” zrealizowanymi w latach
2015-2017 wymieniono w sumie:
ź 29 wiat przystankowych,
ź 112 koszy,
ź 109 ławek.

Nowe ławki i kosze na śmieci

Nowoczesne przystanki autobusowe

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kamień upamiętniający 70-lecie nadania nazwy Jarosławiec

inwestycji wynosi 263.074,65 zł.
Istniejące schody zostaną rozebrane
a w ich miejsce zostaną wykonane
nowe schody o konstrukcji z drewna
syntetycznego.
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Nowe zasady sytuowania reklam,
obiektów małej architektury

Kalendarium
luty

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015r. poz.774), tak zwana ustawa krajobrazowa, wprowadziła m.in.
zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na podstawie nowych przepisów Rada Gminy
Postomino Uchwałą nr XXXVII/370/17 z dnia 30
listopada 2017 r. określiła zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane.

Uchwała obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017,
dotyczy całego obszaru gminy Postomino i stanowi
akt prawa miejscowego.
W uchwale określono m.in. dopuszczalne
parametry obiektów małej architektury, banerów,
tablic i urządzeń reklamowych oraz szyldów –
między innymi ich wymiary, lokalizacje. Ustalono
także zasady i warunki sytuowania ogrodzeń.
Istniejące obiekty małej architektury oraz

ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zasad
ustalonych w uchwale.
W związku z powyższym informujemy, że
właściciele, użytkownicy nieruchomości
zobowiązani są do dostosowywania już
istniejących tablic i urządzeń reklamowych, w tym
szyldów, do zapisów obowiązującej uchwały
krajobrazowej.

Oto fragment Uchwały Nr XXXVII/370/17 Rady Gminy Postomino z dnia 30 listopada 2017 r. (pełna treść jest dostępna w BIPie)
§ 4. 1. Ustala się następujące
ogólne zasady sytuowania tablic
i urządzeń reklamowych (łącznie
z szyldami):
1) Wyklucza się sytuowanie tablic
i urządzeń reklamowych w sposób:
a) przesłaniający widok od strony
drogi na obiekty wpisane do rejestru
zabytków, witacze,
b) zakłócający odczytanie
znaków drogowych i ograniczający
pole widoczności na skrzyżowaniach,
c) zakłócający odczytanie
informacji z zakresu Systemu
Informacji Gminnej lub Terenowego
Systemu Informacji Turystycznej.
2 ) Ta b l i c e r e k l a m o w e
i urządzenia reklamowe nie mogą być
sytuowane:
a) na drzewach, w szpalerach
drzew,
c) na mostach, wiaduktach
i kładkach.
3) Wyklucza się sytuowanie tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych
podświetlanych służących ekspozycji
zmiennych treści reklamowych typu
LED, z zastosowanym oświetleniem
pulsacyjnym będącym źródłem efektu
stroboskopowego lub innych
emitujących światło o zmiennym
natężeniu.
4) Obowiązuje zakaz sytuowania
banerów reklamowych, z wyjątkiem
banerów reklamowych sytuowanych
tymczasowo na okres do 1 miesiąca,
o formacie małym lub średnim,
zawierających informację o imprezach
i uroczystościach kulturalnych,
edukacyjnych, turystycznych,
religijnych, sportowych.
5) Przy sytuowaniu tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych
w formie szyldów wprowadza się limit
ilościowy wynoszący maksymalnie
2 szyldy na każdy podmiot prowadzący
działalność na terenie danej
nieruchomości.
2. Szczegółowe ustalenia
w zakresie sytuowania tablic
i urządzeń reklamowych (poza
szyldami), są następujące:
1 ) Ta b l i c e i u r z ą d z e n i a
reklamowe nie mogą być lokalizowane
na:
a) budynkach wpisanych do
rejestru zabytków nieruchomych,
b) terenach parków, placów
zabaw,
c) budynkach urzędów
administracji publicznej, z wyjątkiem
reklam remontowo-budowlanych;
2) Ustala się następujące
odległości i gabaryty odnoszące się do
wolnostojących tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych (poza ich
formą przenośną), sytuowanych
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wzdłuż dróg publicznych w pasie
o szerokości 100 m mierzonym od
krawędzi drogi, obowiązujące na
działkach niezabudowanych,
z wyłączeniem działek pełniących
funkcję obsługi obiektów usługowych,
produkcyjnych:
a) w 20 m odległości od krawędzi
dróg,
b) odległości od innych
wolnostojących tablic i urządzeń
reklamowych, usytuowanych po tej
samej stronie drogi:
- w przypadku tablicy lub
urządzenia reklamowego formatu
dużego - nie mniej niż: 80 m od tablicy
formatu dużego, 35 m od tablicy
formatu średniego, 12 m od tablicy
formatu małego,
- w przypadku tablicy lub
urządzenia reklamowego formatu
średniego - nie mniej niż: 35 m od
tablicy formatu dużego, 20 m od tablicy
formatu średniego, 12 m od tablicy
formatu małego,
- w przypadku tablicy lub
urządzenia reklamowego formatu
małego - nie mniej niż: 12 m od tablicy
formatu dużego, średniego i małego,

włącznie,
c) w przypadku urządzeń
reklamowych w formie chorągwi ich
wysokość nie może przekraczać 14 m,
a ich dopuszczalna ilość wynosi
3 urządzenia na każde skończone 500
m2.
4) Ustala się następujące
parametry i wskaźniki odnoszące się
do wolnostojących tablic i urządzeń
reklamowych (poza ich formą
przenośną), sytuowanych na działkach
zabudowanych poza terenami
usługowymi, produkcyjnymi:
a) wysokość - do 4 m,
b) dopuszcza się stosowanie
tablic reklamowych lub urządzeń
reklamowych o formacie małym albo
średnim.
5) Ustala się następujące
warunki, parametry i wskaźniki
odnoszące się do tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych na
budynkach:
a) obowiązuje nakaz sytuowania
tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych wyłącznie w ramach
kondygnacji parteru budynku,
b) tablice reklamowe i urządzenia

c) wysokość - do 10 m.
3) Ustala się następujące
parametry i wskaźniki odnoszące się
do wolnostojących tablic i urządzeń
reklamowych (poza ich formą
przenośną) sytuowanych na działkach
zabudowanych w obrębie terenów
usługowych, produkcyjnych oraz na
działkach niezabudowanych
pełniących funkcję obsługi obiektów
usługowych, produkcyjnych:
a) wysokość - nie może
przekraczać wysokości zabudowy
ustalonej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku braku planu lub braku
w nim ustalenia w zakresie wysokości
zabudowy - do 8 m (ustalenie nie
dotyczy urządzeń reklamowych
w formie chorągwi),
b) powierzchnia ekspozycyjna
reklam - do 10 m2 na każde skończone
500 m2 powierzchni działki lub działek
s t a n o w i ą c y c h z w a r t y o b s z a r,
a w przypadku pojedynczej działki
o powierzchni poniżej 500 m2
dopuszcza się powierzchnie
ekspozycyjną reklamy — do 5 m2

reklamowe nie mogą:
- wykraczać poza obrys
zewnętrznej ściany budynku,
- naruszać znacząco artykulację
i spójność architektoniczną budynku,
w tym przesłaniać istotnych lub
charakterystycznych elementów
wystroju architektonicznego elewacji,
takich jak okna, portale, balustrady,
g z y m s y, z w i e ń c z e n i a , d e t a l e ,
dekoracje sztukatorskie, ceramiczne,
kamienne, snycerskie, polichromie itp.,
c) powierzchnia ekspozycyjna
reklam - nie więcej niż 20%
powierzchni elewacji budynku, z tym,
że w przypadku kasetonów
reklamowych łączna powierzchnia
ekspozycyjna reklam na elewacji
budynku nie może przekraczać 10 m2 .
6) Ustala się następujące
warunki, parametry i wskaźniki
odnoszące się do przenośnych tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych:
a) wysokość - do 120 cm,
b) powierzchnia ekspozycyjna
reklam - do 2 m2 włącznie na działce,
c) nie dopuszcza się stawiania
przenośnych tablic reklamowych

i urządzeń reklamowych w ciągach
komunikacji pieszej (chodniki)
7) Zakazuje się umieszczania
reklam na wiatach przystanków
komunikacyjnych.
3. Szczegółowe ustalenia
w zakresie sytuowania szyldów są
następujące:
1) Ustala się następujące
warunki, parametry i wskaźniki
odnoszące się do szyldów
sytuowanych na budynkach:
a) usytuowanie — wyłącznie
w ramach kondygnacji parteru,
w poziomie między linią parapetu okna
tej kondygnacji a górną krawędzią tej
kondygnacji, równolegle albo
prostopadle do ściany,
b) wysokość - nie więcej niż 150
cm, przy czym powierzchnia szyldu nie
może przekroczyć 1,5 m2,
c) rozmieszczenie - w całości
w granicach obrysu budynku,
uwzględniając dodatkowo
w przypadku szyldów zamieszczonych
prostopadle do ściany (na
wysięgnikach) wysunięcie wysięgnika
z szyldem maksymalnie na odległość
80 cm.
2) Ustala się następujące warunki
i parametry odnoszące się do
wolnostojących szyldów:
a) usytuowanie — bezpośrednio
przed głównym wejściem do budynku,
w którym przedsiębiorca prowadzi
działalność gospodarczą,
b) parametry - wysokość,
szerokość, grubość nie przekraczające
wartości odpowiednio 250 cm, 120 cm,
40 cm;
3) Dopuszcza się lokalizację
szyldów na ogrodzeniach:
a) wyłącznie w obrysie
ogrodzenia,
b) nie wyższych niż 70 cm
i o formacie do 1,20 m2 włącznie;
4) W sytuacji zaistnienia
konieczności usytuowania wielu
szyldów na elewacji budynku lub
szyldów na ogrodzeniu, obok zasad
ustalonych w punkcie 1 i 3, obowiązuje
nakaz wykonania ich w tej samej
wielkości, kształcie, z podobnego
materiału, grupowania ich w jednym
miejscu oraz umieszczenia w równym
szeregu lub w równych szeregach
(w pionie i poziomie);
5) Szyldy sytuowane na
obiektach wpisanych do rejestru
zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków powinny posiadać stylistykę
właściwą dla obszaru lub obiektu,
zatwierdzoną przez Konserwatora
Zabytków;
6) Obowiązuje zakaz sytuowania
szyldów w formie przenośnych tablic
i urządzeń reklamowych.

2018
W lutym śnieg i mróz stały,
w lecie będą upały.
W lutym wody wiele
- w lecie głodne nawet cielę.
Czasem luty się zlituje,
że człek niby wiosnę czuje,
ale czasem tak się zżyma,
że człek prawie nie wytrzyma.

2 lutego (Piątek)
Ofiarowanie Pańskie
(Matki Boskiej Gromnicznej),
Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego,
Światowy Dzień
Obszarów Wodno-Błotnych,
Dzień Handlowca
3 lutego (Sobota)
Międzynarodowy
Dzień Walki z Rakiem
8 lutego (Czwartek)
Tłusty Czwartek,
Święto Służby Więziennej,
Dzień Bezpiecznego Internetu,
9 lutego (Piątek)
Międzynarodowy Dzień Pizzy
10 lutego (Sobota)
Ostatnia sobota karnawału
11 lutego (Niedziela)
Światowy Dzień Chorych
13 lutego (Wtorek)
Ostatki
14 lutego (Środa)
Dzień Zakochanych (Walentynki),
Popielec
15 lutego (Czwartek)
Światowy Dzień Młodzieży
Prawosławnej
17 lutego (Sobota)
Dzień Kota
20 lutego (Wtorek)
Światowy Dzień Sprawiedliwości
Społecznej
21 lutego (Środa)
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego
22 lutego (Czwartek)
Dzień Ofiar Przestępstw
23 lutego (Piątek)
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
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Kwalifikacja wojskowa
Informujemy, że w tym roku
kwalifikacja wojskowa dla osób
z terenu Gminy Postomino rozpocznie
się w dniach 13-14 marca 2018 r.
Odbędzie się ona w Zespole Szkół
Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2.
Celem kwalifikacji wojskowej
jest ustalenie zdolności do czynnej
służby wojskowej osób podlegających
temu obowiązkowi oraz osób
zgłaszających się w trybie
ochotniczym do pełnienia służby
wojskowej, które ukończyły 18 rok
życia.
Obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
podlegają:
1) Mężczyźni urodzeni w 1999
roku;
2) Mężczyźni urodzeni w latach
1994—1998, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
3) Osoby urodzone w latach
1997-1998, które:
· zostały uznane przez
powiatowe komisje lekarskie, ze
względu na stan zdrowia, za czasowo
niezdolne do czynnej służby
wojskowej, jeżeli okres tej
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
· zostały uznane przez
powiatowe komisje lekarskie, ze
względu na stan zdrowia, za czasowo
niezdolne do czynnej służby
wojskowej, jeżeli okres tej
niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złożyły,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy
z d n i a 2 1 l i s t o p a d a 1 9 6 7 r.
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski
o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) Kobiety urodzone w latach

1994—1999, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby
wojskowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2017/2018 kończą
naukę w szkołach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące
studentkami lub absolwentkami tych
szkół lub kierunków, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddawanych
obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 944);
5) Osoby, które ukończyły 18 lat
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Osoby wymienione ust. 2 pkt 15, mające miejsce stałego pobytu lub
miejsce pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące
w wymienionych powiatach (miastach
na prawach powiatu), winny stawić się
do kwalifikacji wojskowej w poniżej
określonych miejscach i terminach jej
prowadzenia:

Obowiązki
właścicieli psów

Miejsce stałego pobytu lub
miejsce pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące:
POWIAT SŁAWIEŃSKI - miasta:
Darłowo i Sławno oraz gminy:
Darłowo, Malechowo, Postomino,
Sławno.
Miejsce prowadzenia
kwalifikacji wojskowej: Zespół Szkół
Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2
Te r m i n k w a l i f i k a c j i
wojskowej: 13 - 14 marca 2018 roku
Zgłaszający się do kwalifikacji
wojskowej winni posiadać:
1) Dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości.
2) Posiadaną dokumentację
lekarską dotyczącą stanu zdrowia.
3) A k t u a l n ą f o t o g r a f i ę
o wymiarach 3 x 4 (bez nakrycia
głowy).
4) Dokumenty stwierdzające
poziom wykształcenia lub pobieranie
nauki oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe.

IV miejsce w Polsce
w rankingu gmin wiejskich
Gmina Postomino po raz kolejny znalazła się wśród wyróżnionych samorządów wiejskich
w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym
przez Związek Powiatów Polskich.
uzależniona jest również od wyników
osiąganych przez samorząd oraz
zrealizowanych projektów.

Gmina Postomino w bieżącym
rankingu po raz kolejny zajęła
wysokie IV miejsce. Ranking jest
jedynym w Polsce tego rodzaju
przedsięwzięciem, zarządzanym na
bieżąco przez ekspertów w trybie online. Trwa przez cały rok.
Samorządy sklasyfikowane
w Rankingu są oceniane przez
ekspertów ZPP według wielu
kryteriów zgrupowanych w dziesięciu
grupach tematycznych takich jak:
działania proinwestycyjne
i prorozwojowe; rozwiązania
poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania
jednostki samorządu terytorialnego;
rozwój społeczeństwa
informacyjnego; rozwój
społeczeństwa obywatelskiego;
umacnianie systemów zarządzania
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bezpieczeństwem informacji;
promocja rozwiązań z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
wspieranie działań na rzecz
gospodarki rynkowej; promocja
rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych; współpraca
krajowa i międzynarodowa; działania
promocyjne. Kolejność w Rankingu

Ranking prowadzony jest
w podziale na sześć kategorii
jednostek samorządu terytorialnego:
powiaty do 60 tys. mieszkańców;
powiaty od 60 do 120 tys.
mieszkańców; powiaty powyżej 120
tys. mieszkańców; miasta na
prawach powiatu; gminy miejskie
i miejsko-wiejskie oraz gminy
wiejskie. Nagrody za udział
w rankingu, okolicznościowe puchary
i dyplomy dla zwycięzców, wręczane
są corocznie podczas ogólnopolskiej
konferencji organizowanej przez
Związek Powiatów Polskich.

Straż Gminna przypomina:
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Postomino z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Postomino:
"... § 18. Osoby utrzymujące
zwierzęta domowe są zobowiązane do
zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 19. Do obowiązków osób
utrzymujących zwierzęta domowe
należy:
1) w odniesieniu do psów: na
terenie gminy każdego psa należy
prowadzić na uwięzi z nałożonym
kagańcem, jeżeli wysokość psa,
liczona od początku przednich łap do
punktu nad łopatkami, wynosi ponad
30 cm;
2) w odniesieniu do wszystkich
zwierząt domowych:
a) zwolnienie zwierząt domowych
z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie
na terenach zielonych, w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania

kontroli nad ich zachowaniem, nie
dotyczy ono psów ras uznawanych za
agresywne;
b) natychmiastowe usuwanie,
przez właścicieli, zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i innych terenach
przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych, itp.;
nieczystości te, umieszczone
w szczelnych, nie ulegających
szybkiemu rozkładowi torbach, mogą
być deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów,
postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających
z pomocy psów."
W przypadku nie stosowania
się do w/w obowiązku na
właściciela zwierzęcia może być
nałożony mandat w wysokości 100
zł. Straż Gminna może też,
zgodnie z art. 145 Kodeksu
Wykroczeń - Zanieczyszczanie
miejsca publicznego - wystawić
mandat do 500 zł lub zgodnie z art.
77 Kodeksu Wykroczeń Niepanowanie nad zwierzętami
– mandat do 250 zł.

Do Straży Gminnej
„na komórkę”

Wszelkiego rodzaju problemy
związane z porządkiem w naszej
gminie najlepiej jest zgłaszać do
Straży Gminnej w Postominie.
Jednakże zalecamy wybieranie
numeru telefonu komórkowego ze
względu na częstą prace strażników
w terenie.
Warto zapisać te numery:
ź 609-329-545 - komendant SG
ź 609-329-548 - strażnik
ź 609-329-549 - strażnik
Ponadto podajemy nr teleofnów
na policję:
ź 997 - ogólny numer
ź 59 810 05 11 - policja w Sławnie
ź 59 810 05 12 - policja w Sławnie
ź 59 810 05 76 - policja w Postominie
ź 59 810 05 77 - policja w Postominie
ź 59 810 05 78 - policja w Postominie

Straż Gminna
Postomino
609-329-545
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Stop przemocy!
Zespół Interdyscyplinarny w Postominie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie pragną w formie poniższej informacji przedstawić i krótko scharakteryzować
czym jest zjawisko przemocy, jakie przyjmuje formy i cykle, jakie wokół niej krążą mity
i stereotypy oraz gdzie można uzyskać pomoc.
OFIARY PRZEMOCY NIE SĄ BEZBRONNE!
JEŚLI DOTKNIE CIĘ PRZEMOC, NIE MUSISZ BYĆ SAM!
GDY WIDZISZ, ŻE KTOŚ CIERPI Z POWODU PRZEMOCY
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, REAGUJ!!!
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390)
przemoc w rodzinie to jednorazowe
albo powtarzające się umyślne

działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste członków
rodziny, a także innych osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących,
w szczególności narażające te osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia,

zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym
seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy
moralne u osób dotkniętych przemocą.

NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc fizyczna – wszelkiego
rodzaju działania bezpośrednie
z użyciem siły, których rezultatem jest
nieprzypadkowe zranienie, np.
popychanie, obezwładnianie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie,
duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią
lub przedmiotami, oblewanie
wrzątkiem lub substancjami żrącymi,
użycie broni.
Przemoc psychiczna –
prowadzi do zniszczenia pozytywnego
obrazu własnej osoby, wykorzystuje
mechanizmy psychologiczne, np.

wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie,
zawstydzanie, narzucanie własnych
poglądów, ciągłe krytykowanie,
kontrolowanie, stosowanie gróźb,
szantażowanie.
Przemoc seksualna –
wmuszanie różnego rodzaju
niechcianych zachowań w celu
zaspokojenia potrzeb seksualnych
sprawcy, np. nieakceptowanie
pieszczot i praktyk seksualnych, seksu
z osobami trzecimi, sadystycznych
form współżycia, a także krytykowanie
zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna –
prowadzi do całkowitego uzależnienia
finansowego od sprawcy, np. poprzez
odbieranie zarobionych pieniędzy,
uniemożliwienia podjęcia pracy,
niezaspokajanie podstawowych
p o t r z e b m a t e r i a l n y c h r o d z i n y,
okradanie, zaciąganie kredytów
i zmuszanie do zaciągania pożyczek
wbrew woli współmałżonka.

MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc w rodzinie to prywatna
sprawa, nikt nie powinien się
wtrącać
NIEPRAWDA!
Przemoc, wykorzystywanie,
bicie, gwałcenie, okradanie bliskich
jest przestępstwem ściganym przez
prawo, tak samo groźnym jak przemoc
wobec obcych; fakt zawarcia
małżeństwa czy mieszkania pod
jednym dachem nie stanowi
okoliczności zezwalającej na
krzywdzenie innych
Przemoc zdarza się tylko
w rodzinach z marginesu
społecznego
NIEPRAWDA!
Przemoc domowa występuje we
wszystkich grupach społecznych,
niezależnie od poziomu wykształcenia
czy sytuacji materialnej.
Przemoc ma miejsce wtedy,
gdy są widoczne ślady
na ciele ofiary
NIEPRAWDA!
Przemoc występuje w różnych
formach, są to nie tylko działania
pozostawiające siniaki, złamania czy
oparzenia, lecz także poniżanie,
obelgi, zmuszanie do określonych
zachowań, grożenie, zastraszanie.

Jeśli ktoś jest bity,
to znaczy, że na to zasłużył
NIEPRAWDA!
Nikt nie ma prawa znęcać się,
poniżać, maltretować i bić innych, nikt
nie zasługuje na takie zachowanie bez
względu na to, co powiedział lub zrobił.
Nikt nie powinien interweniować
w sprawach rodzinnych
NIEPRAWDA!
Przemoc domowa nie jest
„sprawą rodzinną”, lecz
przestępstwem ściganym przez
prawo.
To był jednorazowy incydent,
który się nie powtórzy
NIEPRAWDA!
Przemoc w rodzinie rzadko
pojawia się tylko raz; jeżeli nie zostaną
podjęte stanowcze działania wobec
sprawcy, przemoc się powtarza.
Gdyby sytuacja była taka okropna,
ofiara odeszłaby od sprawcy
NIEPRAWDA!
Przemoc doznawana od
bliskiego człowieka jest rzeczą
naprawdę straszną, ofiary
rzeczywiście cierpią, a to, że nie
odchodzą, wynika zwykle z ich
zależności od sprawcy.

Przyczyną przemocy
w rodzinie jest alkohol
NIEPRAWDA!
Stosowaniu przemocy często
towarzyszy nadmierne picie alkoholu
jednak nie zawsze uzależnienie od
alkoholu jest powodem stosowania
przemocy.
Gwałt w małżeństwie
nie istnieje
NIEPRAWDA!
W rozumieniu prawa gwałtem
jest doprowadzenie innej osoby do
poddania się czynowi nierządnemu lub
do wykonania takiego czynu, stosując
przemoc, groźbę bezprawną lub
podstęp (art. 197 k.k.); dotyczy to
również osób bliskich.

CYKLE PRZEMOCY W RODZINIE
Związki, w których występuje
przemoc fizyczna ze strony partnera/ki
przechodzą zazwyczaj przez trzy fazy
powtarzającego się cyklu:
Faza narastania napięcia
W tej fazie Twój partner/ka jest
zazwyczaj napięty/a i poirytowany/a.
Osoba doświadczająca przemocy
stara się go uspokajać, nie dawać
powodów do ataku, na przykład
poprzez dbanie o staranne
wypełnianie domowych obowiązków.
Zaczyna się zastanawiać, nad tym co
może zrobić, żeby uniknąć kolejnej
awantury.

pojednania trwają krócej. Cykliczność
przemocy często jest przyczyną
trudności z podjęciem działań
mających na celu zatrzymanie
przemocy.
Przemoc w rodzinie
charakteryzuje się tym, że:

Faza ostrej przemocy
W tej fazie osoba stosująca
przemoc staje się gwałtowna, wpada
w szał, nawet drobiazg może wywołać
agresję. Możesz wtedy doznać
pobicia, zranienia. Najczęściej wtedy
zapada decyzja o poszukiwaniu
pomocy, wezwaniu policji, itp.

jest intencjonalna – jest
zamierzonym działaniem
człowieka i ma na celu
k o n t r o l o w a n i e
i podporządkowanie ofiary;
ź siły są nierówne – sprawca
przemocy jest silniejszy od ofiary;
ź narusza prawa i dobra osobiste
– sprawca wykorzystuje przewagę
siły, narusza podstawowe prawa
ofiary;
ź powoduje cierpienie i ból –
sprawca naraża zdrowie i życie
ofiary, szkody mogą być wymierne
albo niewymierne, widoczne lub
niedostrzegalne, natychmiastowe,
czy też odroczone w czasie.

Faza miodowego miesiąca
W tej fazie wszystko się zmienia.
Sprawca staje się opanowany i szuka
sposobu na usprawiedliwienie.
Przeprasza za swoje zachowanie,
obiecuje poprawę. Jest czuły
i troskliwy, zapewnia o swojej miłości,
przynosi prezenty. Partner/ka zaczyna
wierzyć,
że to co się stało jest
incydentem I więcej się nie powtórzy.
Faza miodowego miesiąca zazwyczaj
nie trwa długo. Po jakimś czasie
napięcie znowu powraca i cały cykl
przemocy się powtarza. Z biegiem
czasu przemoc staje sie coraz
gwałtowniejsza i dotkliwsza, zaś fazy

Prawo zabrania stosowania
przemocy i krzywdzenia swoich
bliskich. Doświadczanie przemocy
domowej jest złożonym problemem
i często do wyjścia z przemocy
potrzebna jest pomoc innych osób,
a nawet wsparcie wielu służb.
W sytuacji, w której doświadczasz
jakiejkolwiek formy przemocy
wskazana jest pomoc z zewnątrz,
która pomoże ci podjąć działania
służące ochronie. Prawo stoi po Twojej
stronie. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich
bliskich jest ofiarą przemocy ze strony
osoby najbliższej, nie wstydź się prosić
o pomoc.

ź

INSTYTUCJE NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO, W KTÓRYCH UZYSKASZ POMOC:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Sławno
59 810 54 52
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sławno
59 810 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Darłowo
94 314 67 76

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Darłowo
94 314 16 50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Postomino
59 846 44 61
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Malechowo
94 314 05 69

Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
59 810 05 11
Komisariat Policji w Darłowie
94 315 73 11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie telefon informacyjny dla
osób dotkniętych przemocą
59 810 64 01

Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Sławnie
59 810 71 35

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA”
800 120 002
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Płać kartą w urzędzie

W dniu 17 stycznia br. Gmina
Postomino nawiązała współpracę
z Ministerstwem Rozwoju w zakresie
obsługi i rozliczenia transakcji
opłacanych instrumentami płatniczymi.
W związku z powyższym
z przyjemnością informujemy, iż
w Urzędzie Gminy Postomino za

Akt stanu cywilnego przez internet

podatek, opłatę skarbową i inne
należności wobec gminy można
dokonywać płatności kartą płatniczą
bądź za pomocą telefonu
komórkowego (zarówno zbliżeniowo
jak również usługą BLIK).

W gminie Postomino uruchomiona została płatność online przez platformę ePUAP dostępna dla klientów
jednostek administracji publicznej, pozwalająca na opłacenie wniosku przez internet o odpis aktu stanu
cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa oraz zgonu).
Kto może otrzymać odpis aktu
stanu cywilnego
osoba, której akt dotyczy, oraz:
- jej małżonek,
- inna osoba z bliskiej rodziny
— na przykład rodzic, dziadek,
babcia, dziecko, wnuk,
prawnuk, rodzeństwo,
- przedstawiciel ustawowy (na
przykład rodzic) lub opiekun,
ź osoba, która wykaże interes
prawny w uzyskaniu odpisu (czyli
uzasadni interes, który wynika
z przepisów prawa, i przedstawi
odpowiednie dokumenty — na
przykład zobowiązanie sądu),
ź

Co zrobić
ź Wejdź na stronę obywatel.gov.pl
lub epuap.gov.pl
ź Wyszukaj odpis aktu stanu
cywilnego i wybierz Urząd Gminy
Postomino
ź Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
ź Zaloguj się na swój profil zaufany.
ź Wypełnij i opłać wniosek (opłaty
można dokonać bezpośrednio
w systemie lub przelewem).

Podpisz wniosek bezpłatnym
profilem zaufanym lub
certyfikatem kwalifikowanym (jeśli
go masz).
ź Wyślij wniosek. Wyświetli się
komunikat, że wniosek został
wysłany. Dostaniesz urzędowe
poświadczenie przedłożenia
(UPP).
ź

Jakie są rodzaje odpisów
odpisy skrócone: aktu urodzenia,
aktu urodzenia dziecka, które
urodziło się martwe, aktu
małżeństwa, aktu zgonu,
ź wielojęzyczne odpisy skrócone:
aktu urodzenia, aktu małżeństwa,
aktu zgonu,
ź odpisy zupełne: aktu urodzenia,
aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu
zgonu osoby o nieustalonej
tożsamości.
ź

Ogłoszenia
Sprzedam:
kanapa narożna mało używana
koła aluminiowe + opony letnie do Astry (205x65x16 - 4 szt.)
rower rehabilitacyjny - 2 szt.
działka budowlana w Postominie - 2860m2
Tel.: 604-94-55-44
ź
ź
ź
ź

CHĘTNIE KUPIĘ
Stare motocykle i samochody
Części, narzędzia, literaturę techniczną, instrukcje obsługi
Do pojazdów np. Fiat, Syrena, Mikrus, Warszawa, MZ, AWO, IFA,
BMW, WSK, WFM, SHL, NSU oraz inne.
Kupię wszelkie ciekawe pojazdy i stare urządzenia związane
z motoryzacją. Również zepsute, zużyte, zardzewiałe w złym stanie (złom).
Przyjadę, zapłacę gotówką.
Tel. 606 422 003.
ź
ź
ź

Odpis aktu stanu cywilnego
skrócony i zupełny możesz dostać
w wybranej przez ciebie postaci:
ź
ź

papierowej,
elektronicznej — dokument
elektroniczny podpisany
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, który potwierdza
jego autentyczność. Jeśli składasz
wniosek o odpis w postaci
elektronicznej — dostaniesz go na
swoją skrzynkę na platformie
ePUAP.

Wielojęzyczne odpisy skrócone
możesz dostać tylko w postaci
papierowej.

Ile zapłacisz
ź 22 zł — za odpis skrócony aktu
stanu cywilnego (także za odpis
wielojęzyczny),
ź 33 zł — za odpis zupełny aktu
stanu cywilnego.

We wniosku możesz
skorzystać z płatności online.
Opłata za odpis aktu zostanie wtedy
powiększona o koszt przelewu.
Odpis aktu możesz dostać
bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis,
jeśli potrzebujesz go na przykład
w sprawie:
ź uzyskania dowodu osobistego lub

ź
ź
ź
ź
ź

paszportu,
świadczenia socjalnego, pomocy
społecznej,
ZUS,
alimentów,
przyznania opieki, kurateli,
adopcji,
zatrudnienia, wynagrodzenia za
pracę.

Wszystkie przypadki, w których
nie zapłacisz za wydanie odpisu,
określa ustawa o opłacie skarbowej.
Ile będziesz czekać
Odpis dostaniesz
ź od razu — jeśli akt jest
w elektronicznym centralnym
rejestrze stanu cywilnego,
Akty sporządzane są w rejestrze
od 1 marca 2015 roku. Akty
sporządzone w papierowych księgach
przed tą datą muszą być do niego
przeniesione. Dlatego też może to
zająć więcej czasu:
ź w ciągu 7 dni roboczych od dnia,
w którym złożysz wniosek — jeśli
złożysz go w USC, w którym jest
akt w postaci papierowej, ale nie
został on jeszcze przeniesiony do
rejestru,
ź w ciągu 10 dni roboczych od dnia,
w którym złożysz wniosek — jeśli
złożysz go w USC, który nie ma
aktu w postaci papierowej i nie
został on jeszcze przeniesiony do
rejestru.
Kierownik USC może odmówić
wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
jeśli na przykład chcesz dostać odpis
aktu innej osoby, ale nie masz do tego
prawa. Dostaniesz wtedy decyzję
administracyjną o odmowie. Jeśli
kierownik USC wyda ci taką decyzję,
masz 14 dni, aby się od niej odwołać
do wojewody, któremu podlega USC.
Odwołanie złóż za pośrednictwem
kierownika USC, który wydał decyzję.
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Suplementy
to konieczność czy fanaberia?

Z takim problemem zetknęli się
c z ł o n k o w i e K o ł a Te r e n o w e g o
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków oraz członkowie
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej”. (Niestety, nikogo

z zewnątrz nie było, mimo zaproszeń
i plakatów).
Podczas spotkania można było
dokonać bezpłatnego badania pod
względem zapotrzebowania naszego
organizmu na poszczególne witaminy

i m i n e r a ł y. P r e l e g e n c i , k t ó r z y
przyjechali do Postomina z Poznania,
przekazali też trochę wiedzy na temat
problemów zdrowotnych wynikających
z nadmiaru cukru. Szczególnie dużą
u w a g ę p o ś w i ę c i l i t z w. s t o p i e
cukrzycowej.
Zebrani mogli indywidualnie
konsultować swe wyniki. Niestety,
wyniki wykazały, że właściwie mamy
spore niedobory witamin, więc
suplementacja jest konieczna.
Na spotkaniu można też było
poznać produkty kosmetyczne
i medyczne o najwyższej jakości,
mające duże nasycenie aloesem.
Produkty te używa się przy
problemach skórnych i nie tylko. PSD
posiada materiały na temat tych
produktów i chętnie udostępni je lub
przekaże wiedzę nabytą na spotkaniu.
Teresa Rysztak

Staniewickie Razem lepiej

Tradycyjna już chwila refleksji
nad minionym rokiem w Świetlicy
Środowiskowej „Razem lepiej”
w Staniewicach.
Działo się dużo i szybko. Ledwie
rozpoczęliśmy rok na sportowo
i teatralnie, a już trzeba było
zjednoczyć siły, by witać wiosnę.
Integracyjne spotkanie – bez nudy
i złości, pełne radości – z wszystkimi
członkami świetlic gminy Postomino
wyzwoliło pokłady kreatywności i…
radości. Pokaz mody z niczego to
fajna zabawa. Wspólne wyjazdy
z innymi dziećmi dawały okazję do
poznania się, sprawdzenia się
w różnych rolach i oraz poznania
nowych miejsc. W minionym roku
takich okazji było bardzo dużo: wyjazd
do sławieńskiego kina, na trampoliny
do Słupska, na basen do Darłówka, do
Chudaczewka na leśne podchody.
„Świetliki” uczestniczyły w wielu
wyjazdach krajoznawczych np. do
Koszalina (Polskie Radio Koszalin,
Biblioteka Wojewódzka), Fort Marian
no i Mc Donald's; szynobusem
pojechały ze Sławna do Darłowa,
a stamtąd tramwajem wodnym do
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Darłówka – to była piękna wakacyjna
wyprawa. Dzieci wyjechały – wspólnie
z Postomińskim Stowarzyszeniem
„Razem lepiej” – do Szczecina, by
poznać stolicę województwa
i popłynąć statkiem. Uczestniczyły też
w wycieczce do Będomina (Muzeum
Hymnu Narodowego) i Szymbarka.
Wy c i e c z k i t e o p r ó c z w a l o r ó w
poznawczych miały na celu
wspieranie aktywnych form spędzania
wolnego czasu. Pewnie coś
pozostanie w pamięci. Realizowały
zadania wynikające z kompanii
profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy
umysł” i „Postaw na rodzinę”.
Ciekawym przedsięwzięciem
edukacyjnym było przeprowadzenie
cyklu zajęć związanych
z bezpieczeństwem na drodze
publicznej. Dzieci najpierw zrobiły
wnikliwą analizę zagrożeń w swoim
środowisku, spotkały się z policjantką,
z panią sołtys i przewodniczącym rady
gminy. Następnie napisały petycję do
starostwa z prośbą o pomoc
w likwidacji miejsc niebezpiecznych.
Zrobiły też – wspólnie z Policją ze
Sławna i pod patronatem Polskiego

Radia Koszalin – akcję pn. „Ranne
dzieci”, która miała na celu trochę
zszokować, ale przede wszystkim
uczulić kierowców na zagrożenia na
drodze w Staniewicach.
Pan Starosta stanął na
wysokości zadania i nakazał usunięcie
niebezpieczeństw. Dziękujemy.
Pod koniec roku do Świetlicy
zawitała rodzina wielkich Misiaków
Parpusiaków. Fantastyczna zabawa
i nauka empatii.
Rozstaliśmy się z panią Hanią,
która ma więcej zajęć w macierzystej
placówce, a od nowego roku pracuje
pani Edyta, która już zyskała grono
sympatyków.
Kolejny rok, to rok jubileuszowy
dla świetlic. W 1998 r. powołane
zostały świetlice opiekuńczowychowawcze w Pieszczu
i w Postominie, a w 2007 – utworzona
została świetlica w Staniewicach. Tak
więc szykujemy się do Fety
Jubileuszowej oraz tysiąca innych,
fajnych działań.
Teresa Rysztak
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Azbest
Uprzejmie przypominamy, że
zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz.U. z 2011r.
Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne
zobowiązane są do składania
Wójtowi Gminy Postomino
corocznej aktualizacji informacji
o wyrobach zawierających azbest.
Informację (druk do pobrania ze
strony internetowej lub w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
w Postominie) należy wypełnić
i dostarczyć do tut. Urzędu
w nieprzekraczalnym terminie do 31
stycznia każdego roku.
Osoby, które nie dopełniły ww.
obowiązku proszone są
o n i e z w ł o c z n e z ł o ż e n i e w w.
informacji o wyrobach
zawierających azbest.

Jednocześnie przypominamy
o obowiązku sporządzania oceny
stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających
azbest, którą właściciele, użytkownicy
wieczyści lub zarządcy nieruchomości
przechowują łącznie z dokumentacją
miejsca zawierającego azbest,
obiektu, urządzenia budowlanego lub
instalacji przemysłowej.
UWAGA! Zgodnie z art. 346 ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska kto, wykorzystuje substancje
stwarzające szczególne zagrożenie
dla środowiska, nie przekazuje
okresowo odpowiednio marszałkowi
województwa lub burmistrzowi
informacji o rodzaju, ilości
i miejscu ich występowania, narusza
obowiązek określony w art. 162 ust 3 i 4
ww. ustawy w związku z czym podlega
karze grzywny.

Walne i różowy bal
dziesięciolecia

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” zakończyło kolejny rok
działania, który zarazem był dziesiątym
rokiem intensywnej pracy.
Podczas walnego zebrania
prezes Teresa Rysztak dokonała
podsumowania działań
merytorycznych oraz przedstawiła
sprawozdanie finansowe. Wśród wielu
działań szczególną uwagę poświęciła
tradycyjnym spotkaniom, które wpisały
się na stałe w kalendarz gminny. Są to:
budzenie wiosny w Wilkowicach,
majowe Zochy Gospochy, czerwcowe
wianki, lipcowa pierogarnia, sierpniowe
lato leśny ludków w Chudaczewku,
wrześniowa wycieczka do Szczecina,
październikowa wycieczka do
Szymbarka i Święto Kiszenia Kapusty,
listopadowa Gala Niepodległości
i grudniowe występy oraz spotkanie
opłatkowe. Zgromadzeni jednogłośnie
udzielili absolutorium Zarządowi.
Odbyły się też wybory nowego Zarządu
Stowarzyszenia. Prezesem ponownie
została wybrana Teresa Rysztak,
wiceprezesem Ewa BylczyńskaSafader, członkami Stanisława
Krajewska i Marianna Zdrzeniecka,
a sekretarzem Zarządu Józef Rysztak.
Członkami Komisji Rewizyjnej
zostali wybrani: Ludwika
Manuszewska (przewodnicząca),

Jadwiga Pakos i Danuta Kania.
Pani prezes podziękowała
poprzedniemu Zarządowi i życzyła
nowemu samych sukcesów
i zadowolenia oraz siły w realizowaniu
ambitnych planów.
Pani Aleksandra Kurek, Wicewójt
Gminy Postomino, złożyła również
gratulacje dla wszystkich członków
stowarzyszenia, zaznaczyła duże
zaangażowanie w działania na rzecz
lokalnej społeczności i zachęcała do
dalszej pracy.
Wielkie wrażenie na zebranych
uczyniła prezentacja multimedialna
przygotowana przez Józefa Rysztaka,
pokazująca dorobek stowarzyszenia
w ciągu minionych lat. Było co oglądać,
było co podziwiać. Przygotowana
została też wystawa 10 tomów kronik,
4 wydań fotoksiażek oraz własnych
kalendarzy i ulotek.
A potem już było tylko różowo,
albowiem różowy kolor to zadowolenie,
sympatia i ciepło. Zabawa była
sympatyczna, przygotowana własnym
kosztem i bezalkoholowa.
Wchodzimy w wiek –naście,
a więc zaczynamy wiek nastolatków.
Co się będzie działo? Zobaczymy.
Teresa Rysztak
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10 lat „Razem lepiej”
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” (wcześniej pod nazwą „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej”)
obchodzi jubileusz 10 - lecia. Inicjatorem założenia takiej organizacji była emerytowana nauczycielka języka polskiego Teresa Rysztak, która zachęciła 20
mieszkańców tych wiosek, by wspólnie zrobić coś dla dzieci, dla swoich wiosek, dla siebie.

- Jest taka możliwość. Pieniądze
latają nad nami, tylko trzeba trochę
wysiłku, wspólnych działań, by z nich
korzystać – przekonywała inicjatorka
na zebraniu założycielskim w dniu
8 września 2007 r.
No i przekonała. W skład
pierwszego zarządu weszły
następujące osoby: Danuta Kujawa,
Anna Rój (z Pieńkówka), Józef Rysztak
i Agnieszka Kowalik z Pieńkowa.
Prezesem została Teresa Rysztak.
Potem jednak trzeba było pokonać
urzędniczą machinę, rejestracja w KRS
dokonała się 27 listopada 2007r. i mimo
wcześniejszych małych akcji,
większość działań rozpoczęła się od
2008 roku.

obmyślanie kolejnych projektów. To
były bardzo intensywne prace. Wtedy –
nie mając absolutnie zaplecza –
zorganizowaliśmy półkolonie
wakacyjne dla dzieci oraz pożyteczne
ferie zimowe (z dotacji Fundacji
Wspomagania Wsi). Zajęcia odbywały
się nad rzeką, na podwórku, w sadzie,
w prywatnych domach. Wtedy urodził
się też pomysł z indywidualizowanym
obrazem naszych wiosek: w Pieńkowie
biedronki i pszczoły, w Pieńkówku –
krasnale – wspomina Krysia
Ciechanowska z Pieńkowa.
Ale nie tylko chodziło
o przyjemności i atrakcje. Cel był też
taki, aby wspólnie i głośno mówić
o swoich potrzebach, przekonywać

- Pierwotnym celem było
rozbudzenie aktywności w spotkaniach
integracyjnych obu wiosek. Żeby ludzie
wyszli z domu, żeby się spotkali,
„pobawili”, wyjechali gdzieś, zobaczyli
coś fajnego u innych, a potem
spróbowali zrobić u siebie – wspomina
ten czas Danuta Kania, jedna ze
starszych stażem uczestników
stowarzyszenia.
- Trzeba było najpierw jakby
„oswoić ludzi” z ich możliwościami,
przekonać, że warto, że trzeba.
Podczas różnych pikników, spotkań,
czy podczas naszej ówczesnej
sztandarowej imprezy – Dnia Sąsiada,
oprócz oczywiście wspólnych
konkursów, zabaw - był czas na
dyskusje, na planowanie, na

urząd do realizacji zgłaszanych
problemów. Odbyła się lokalna debata,
zbieraliśmy podpisy pod akcjami
społecznymi mającymi na celu
poprawę małej infrastruktury (budowa
parkingu przy cmentarzu, skweru na
osiedlu). Dużym wsparciem była
możliwość uczestniczenia w różnych
szkoleniach, z czego – kto chciał i mógł
– korzystano. Tam też utwierdzano się
w dobrym kierunku działań lub
podpatrywano innych, a przede
wszystkim uczono się pisania
i zarządzania projektem.
Od 2008 uczestniczymy w akcji
Masz Głos/Masz Wybór, która tak
właśnie wspiera w działaniach
społecznych, proobywatelskich.

Pierwszą dużą medialną akcją
była kampania profrekwencyjna,
zachęcająca do wzięcia udziału
w wyborach nowego wójta (bez
wskazywania na osobę), po śmierci
Wójta Zbigniewa Galka. Ludzie
pokazali, jak ważna jest komunikacja
z „władzą samorządową”, przekonali
się, że sami mogą mieć wpływ na
istotne decyzje.
Niezwykle bogatymi w działania
pozarządowe były lata 2010 – 2012,
kiedy było duże wsparcie finansowe
Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie
stało się wzorem do naśladowania,
przyjeżdżały tu wycieczki, by uczyć się
i poznawać nasze metody budzenia
aktywności społecznej. Również
członkowie stowarzyszenia, ich rodziny
wyjeżdżały do okolicznych wiosek
tematycznych, podglądały pomysły
innych, uczyły się i… przekonywali, że
sami też wiele potrafią i wiele robią.
Często wyjeżdżano do teatrów, kina,
czy na wycieczki krajoznawcze.
Dla wielu uczestników było to
jakby odkrywanie nowego świata. Dla
wielu był to pierwszy raz w teatrze,
w kinie, w ZOO, na statku, czy nawet
w r e s t a u r a c j i . Tr z e b a b y ł o t e ż
pokonywać wiele barier, które
tamowały wspólne działania. Przede
wszystkim barierę lęku przed
nieznanym, przed „ośmieszeniem”, „co
powiedzą dzieci, sąsiedzi”.
No i ludzie pokonywali te bariery,
odkrywali w sobie talenty, pasje,
tworzyli teksty piosenek, występowali
w kabaretach. Nie ma już lęku, jest
duma, jest poczucie spełnienia.
Przykład: do pierwszego wywiadu dla
Radia Koszalin trzeba było panie
namawiać, do któregoś kolejnego – nie
można się było dopchać do mikrofonu,
tyle było do opowiedzenia.
Z czasem zmieniły się życiowe
realia, wielu dostało pracę, pogorszyło
się zdrowie lub coś innego. Zmienili się
ludzie, więc i stowarzyszenie musiało
się zmienić. Nowy zarząd w składzie:
Teresa Rysztak – prezes, Ludwika
Manuszewska – wiceprezes oraz
Jadwiga Pakos, Danuta Kania i Józef
Rysztak zaproponował nowe działania.

Sztandarowym pomysłem była
organizacja festynu pod nazwą „Zochy
Gospochy”, który miał za zadanie
promocję pozytywnego wizerunku
kobiety wiejskiej – zapracowanej,
gospodarnej, ale pełnej pomysłów na
swój rozwój i swojej rodziny. Każdego
roku określany jest inny temat owych
Zoch Gospoch, ale w standardzie ma
on cztery elementy: pokaz mody
(Zocha modna), pokaz kulinariów
(Zocha gospodarna), pokaz rękodzieła
(Zocha artystka) i Zocha sportowa zwariowane zawody. Osoba, która
uzyska najwięcej punktów zostaje
osobowością roku, czyli Super Zośką.
Zawsze jest oryginalnie, twórczo
i wesoło.
Uchwałą zarządu w 2015 r.
zmieniono nazwę na Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej”
i zmianie uległ też kierunek pracy.
Więcej działań skierowanych jest do
osób starszych, dzieci i młodzież mają
zapełniony czas nauką i zajęciami
pozalekcyjnymi.
W miarę zdobywania
doświadczenia stowarzyszenie
skupiało coraz więcej członków,
oferowało bogaty wachlarz działań,
s z c z e g ó l n i e w s f e r z e k u l t u r y,
dziedzictwa narodowego, edukacji
zdrowotnej. Stowarzyszenie było
inicjatorem i wykonawcą szkoleń takich
jak: „Szkoła dla Rodziców”, „Animacja
w pracy z grupą”, „Bezpieczna gmina –
szkolenie dla strażaków”, „ Gminna
Akademia Zmysłów”, „ Animator

Lokalnej Aktywności” – ponad 100
młodych osób zdobyło nowe
umiejętności.
Przez 10 lat stowarzyszenie
współpracowała przede wszystkim
z Gminą i Wójtem Gminy, z lokalnymi
szkołami, bankiem spółdzielczym,
z centrum kultury i gminnym
przedsiębiorstwem komunalnym oraz
z miejscowym biznesem, z okolicznymi
stowarzyszeniami. Uczestnicy biorą
udział w bogatej ofercie sportowej
gminy Postomino, sami próbując swych
sił w różnych (często zabawnych)
konkurencjach, uczestniczą
w kampaniach profilaktycznych,
promują trzeźwy styl życia. „Razem
lepiej” jest aktywnym członkiem
Zachodniopomorskiej Federacji
Pozarządowej.
Niezwykle cenną inicjatywą jest
promowanie gminy i ludzi tu żyjących,
m.in. poprzez wydanie już 4 albumu
dotyczącego realizacji działań.
Dotychczas ukazały się: „Opowiedz mi
babciu”, „Wielcy ludzie z małych
wiosek”, „Historia gminy Postomino na

starych fotografiach” i „Lepiej razem z
Razem lepiej, czyli dziesięciolecie
stowarzyszenia”. Są to wydawnictwa
z mnóstwem fotografii, ale też
pokazujące naszych mieszkańców
w różnych sytuacjach życiowych.
Jesteśmy dumni z takiej pamiątki.
Wielkim sukcesem
stowarzyszenia jest dwukrotne
ogólnopolskie wyróżnienie w akcji
Masz Głos/Masz Wybór za działania
społeczne, które odbierała szefowa na
Zamku Królewskim w Warszawie.
Podsumowanie cyfrowe jest
oszałamiające – przy niewielkich
kwotach dotacji (przede wszystkim
pozyskanych w konkursach ofert
w gminie, ale były również fundusze
zewnętrzne), przy dużym
zaangażowaniu ludzi, zrobiony został
kawał dobrej roboty na rzecz lokalnej
społeczności.
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·
ponad 1000 osób
skorzystało z oferty programowej
stowarzyszenia,
ź ponad 1000 godzin wspólnej pracy,
ź zorganizowano 30 wycieczek
krajoznawczych i 35 wyjazdów do
teatru
ź 7 wyjazdów zagranicznych,
ź 45 odbytych szkoleń i 10
zorganizowanych,
ź 28 zrealizowanych projektów,
ź 7 opracowanych i wystawionych
„spektakli”,
ź miliony uśmiechów,
ź setki kilogramów zdrowia,
ź wiele przejechanych wspólnie
kilometrów,
ź hektolitry wody, kawy, herbaty
i jeszcze małe co nieco.
Na spotkaniu podsumowującym
pierwszą dekadę „Razem lepiej”
uczestnicy nie kryli wzruszenia, że

jednak „Lepiej razem z Razem lepiej”.
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” posiada stronę
internetową www.razem-lepiej.pl.,
istnieje też pod tym tytułem na FB – tam
też zamieszczane są na bieżąco
informacje co się aktualnie dzieje.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do lektury i zapraszamy na
spotkania. Ciągle jest jeszcze jedno lub

dwa miejsce wolne.
Zarząd i wszyscy uczestnicy
stowarzyszenia serdecznie dziękują
tym, którzy wspierają darowizną
działania statutowe organizacji. Dzięki
tym wpłatom możemy być bardziej
skuteczni. Sami też uczestniczymy
w wielu działaniach charytatywnych
i pomagamy innym. Również
serdeczne słowa podziękowań

W Szkole Podstawowej w Pieszczu...
Bal karnawałowy

13 stycznia 2018 odbył się bal
k a r n a w a ł o w y. D e k o r a c j a s a l i
przygotowana przez samorząd szkolny
i panie uczące plastyki wprowadziła
dzieci w wesoły nastrój, zachęcający
do wspólnej zabawy.
Uczniowie przebrani w kolorowe
stroje, bawili się znakomicie
i z radością prezentowali
przygotowane specjalnie na tę okazję
przebrania. Podczas zabawy
przeprowadzono wiele konkursów,
"taniec z krzesełkami", "taniec

z balonem", „taniec na gazecie”.
Między tańcami można było przekąsić
coś słodkiego. Po trzygodzinnej
zabawie i tanecznych szaleństwach
naszych milusińskich odwiedził Mikołaj
i rozdał paczki. Wszyscy super się
bawili i choć zmęczeni i wyczerpani nie
mieli ochoty wracać do domu.
Serdecznie dziękujemy Radzie
Rodziców za sfinansowanie
poczęstunku!
Marzena Juszczyk

26 finał WOŚP

11 s t y c z n i a w S z k o l e
Podstawowej w Pieszczu odbył się
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jak co roku licytację
poprowadził niezastąpiony pan Artur
Struś. Wielu uczniów w tym dniu
wróciło do domu z fantami oraz
z poczuciem, że pomogą w leczeniu
noworodków. Bardzo dziękujemy
mamom, które upiekły pyszne ciasta.
Rekordem była sprzedaż ciasta za
350 zł! Zebraliśmy 4010,69zł.
Brawo za wielkie serca!
Dziękujemy za udział w akcji
i do siego roku!
Marzena Juszczyk

kierujemy do naszych sympatyków, do
tych którzy choćby ciepłym słowem
dają wsparcie, a życzliwym okiem
widzą, że coś się dzieje dobrego
w naszej gminie – kończy wspominki
wieloletnia prezes Teresa Rysztak.
Teresa Rysztak
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Placówka Wsparcia Dziennego
Styczeń

To, co nas łączy, to...

„Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy”
– prawdy naszych dziadków

Mimo iż trwała przerwa feryjna,
to Placówka Wsparcia Dziennego
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Królewie tętniła życiem.
W karnawałowym nastroju, podczas
zajęć kulinarnych, wypiekaliśmy
faworki, aby potem wspólnie je
pałaszować. Chcąc uczcić święto

naszych babć i dziadków z należytą
pieczołowitością postanowiliśmy
przygotować się do Dnia Babci
i Dziadka. Zaczęliśmy od wykonania
gazetki ściennej, zrobiliśmy laurki, na
których każdy z osobna napisał
życzenia, a potem zajęliśmy się
wykonaniem prezentów. Techniką

malowania na szkle, stworzyliśmy
lampiony, które mamy nadzieję, staną
na honorowym miejscu w domu
naszych dziadków. Nasza Placówka to
wspólne zadania, prace, zabawy
i radości. I to jest to, co nas łączy.

Nowy rok – nowe przygody
Początek nowego roku to okres
wielu ciekawych zajęć w Placówce
Wsparcia Dziennego Punkt Pomocy
Dziecku i Rodzinie w Postominie.
Podopieczni mieli możliwość
uczestnictwa w wielu interesujących
zajęciach. Parokrotnie odbyły się
specjalnie przygotowane tańce
i muzykoterapia, na których dzieci

skakały, tańczyły i zdobywały nowe
umiejętności ruchowe. Rozwijanie
talentów plastycznych odbywało się
podczas zajęć malowania w różnych
technikach. Najciekawszymi z tych
zajęć niewątpliwie było wykonywanie
pejzażu zimowego.
Na początku ferii szkolnych
odbyła się zabawa karnawałowa,

podczas której dzieci wcieliły się
w różne ciekawe postaci (np. strażaka,
nietoperza, aniołka, czarownica,
Batmana). Podczas zabawy mogły
kosztować różnych słodkości i tańczyć
w rytm znanych piosenek. Było bardzo
wesoło, oby tak dalej

Styczeń, to jeden z najbardziej
zimowych miesięcy w roku. Jednak
aura za oknem Placówki Wsparcia
Dziennego Punkt Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Królewie, przypomina
bardziej późną jesień lub bardzo
wczesną wiosnę. Nie dane nam jest,
jak na razie, pocieszyć się zimą
i doświadczyć jej uroków, ale od czego
jest fantazja. Tak więc, jak nakazuje
obyczaj, nowy rok powitaliśmy
życzeniami wszelkiej pomyślności oraz
zapoznaliśmy się z przysłowiami
ludowymi, dotyczącymi stycznia.
Wiemy już, że „Kiedy styczeń mokry

trzyma, zwykle bywa długa zima”.
Przysłowia są mądrością narodów
wiec czekamy na sprawdzenie
prawdziwości porzekadła. Chcąc
zaprosić zimę śpiewaliśmy piosenki
o tej porze roku i tworzyliśmy prace
plastyczne. Zauroczyły nas „Zimowe
baletnice”, które wykonywaliśmy pod
czujnym okiem pani Kasi i Małgosi
w ramach zajęć plastycznych. Nie
zapominamy też o formie i ciężko
pracujemy, przygotowując się do
Międzyświetlicowego Turnieju Piłki
Nożnej.

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
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Zróbmy to razem
„Zróbmy to razem” pod takim
hasłem na terenie gminy Postomino
realizowany jest program mający na
celu aktywizację społeczno zawodową
osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym.
Pierwsze spotkanie organizacyjne
prowadzone przez Wojciecha Stępnika

oraz Grażyne Jastrzębską odbyło się
11 stycznia w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Postominie. W dniach
15-26 stycznia uczestnicy projektu
mogli spotkać się z dyżurującym
psychologiem i uzyskać wsparcie
i pomoc w nurtujących ich sprawach.
Program Aktywności Lokalnej to

kolejne działanie w ramach projektu
„Zróbmy to razem”. Skierowane jest do
mieszkańców Pałowa, Pałówka,
Pieszcza i Nosalina. Pierwsze
spotkanie odbędzie się 1 Lutego
w świetlicy wiejskiej w Pałowie.
Program PAL oferuje wiele ciekawych
zajęć takich jak: rękodzieło, ekologia,
grupa samopomocowa itp.
Jeśli chcesz coś zmienić, lubisz
aktywność to zapraszamy! Nabór
trwa…
Projekt „Zróbmy to razem –
aktywizacja społeczno-zawodowa
osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym
z terenu Gminy Postomino”
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 20142020. Oś priorytetowa VII. Włączenie

WOŚP 2018 - fotorelacja

społeczne, Działanie 7.1. Programy na
rzecz integracji osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym

ukierunkowane na aktywizację
społeczno-zawodową wykorzystującą
instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
społecznej, zawodowej

Więcej zdjęć jest dostępnych na stronie internetowej Centrum Kultury i Sportu:
www.ckis.postomino.pl
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XI Międzyświetlicowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
pod hasłem „Odrzucamy nałogi –wybieramy sport”
Dzieci ze świetlic
środowiskowych gminy Postomino
podczas ferii zimowych uczestniczyły
w rozgrywkach sportowych. Już po
raz jedenasty rozegrano
Międzyświetlicowy Turniej Halowej
Piłki Nożnej o puchar wójta gminy
Postomino, którego organizatorem
była Świetlica Środowiskowa
w Pieszczu. To wspaniała forma
spędzania czasu wolnego integrująca
grupy świetlicowe, ucząca współpracy
i sportowych zachowań, rozwijająca
zainteresowania i pasje, promująca
zdrowy styl życia. Podczas rywalizacji
młodzież uczy się radzić sobie
z sukcesem i porażką, kontrolować
zachowania agresywne. Rozgrywano
mecze w dwóch grupach wiekowychdo lat 13 i powyżej lat 13. Świetlice
wystawiły swoje reprezentacje
i przywiozły kibiców, którzy zagrzewali
koleżanki i kolegów do walki..
Zawodnicy walczyli z wielkim sercem
i zaangażowaniem. Podczas turnieju
można było uczestniczyć
w warsztatach tanecznych, które
poprowadziły uczennice Szkoły
Podstawowej w Postominie Paulina
Sieradzka i Ines Schonwald.
Wszystkie świetlice otrzymały
puchary, nagrody i dyplomy za udział
w turnieju. Nagrody ufundowane przez

Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wręczyli pani wicewójt
gminy Aleksandra Kurek i sędziowie
turnieju panowie Krzysztof Ugorski,
Marek Domżałowicz i Adrian
Pawłowski. Pani Teresa Rysztak
p r z e w o d n i c z ą c a G K R PA
w Postominie pogratulowała
wszystkim uczestnikom wspaniałej
sportowej postawy.
W grupie młodszej I miejsce
zajęła drużyna ze Świetlicy
Środowiskowej w Staniewicach,
II miejsce Świetlica Środowiskowa
w Pieszczu i III miejsce świetlica
z Postomina z najmłodszymi
zawodnikami na parkiecie.
Najlepszym bramkarzem w tej grupie
został Miłosz Odrzywolski z Pieszcza,
a najlepszym strzelcem Kacper Wal ze
Staniewic.
W grupie starszej I miejsce zajęła
Świetlica Środowiskowa z Korlina
przed Świetlicą Środowiskową
z Pieszcza. Najlepszym bramkarzem
został Michał Nożyński z Pieszcza
a najlepszym strzelcem Jakub
Krasiński z Korlina. Wszystkim
uczestnikom turnieju gratulujemy woli
walki a przede wszystkim tego, że
chcieli być z nami.
Krystyna Gąsiorowska

Występy młodych gitarzystów
Już po raz kolejny grupa „Młodzi
Gitarzyści" z Centrum Kultury i Sportu
w Postominie wyruszyli kolędować.
W tym roku zaprezentowali swoje
umiejętności grając i śpiewając
wspaniałe kolędy. Występy odbyły się
w kościołach w Łącku, Postominie,
i Marszewie przy akompaniamencie
instruktor Dominiki Lesner. Efekty
z pracy jaką wkładają w naukę widać
i słychać już coraz częściej.

Koncert
kolęd i pastorałek

Gratulujemy wspaniałych
występów i liczymy na więcej.

Gminna wycieczka do Słupska
Podczas tegorocznych ferii
zimowych Centrum Kultury i Sportu
w Postominie jak co roku
zorganizowało Bal dla dzieci oraz
wyjazd do Słupska. W podróż do
Słupska 2 autokarami wyruszyło na
wielką wyprawę 100 osób. Najpierw do
kina na jeden z filmów „Fernando” oraz
„Jumanji”, a następnie do parku
trampolin.
Uczestnicy wielkiej wyprawy
dziękują Dyrektorowi i pracownikom
CKiS.

W dniu 5 stycznia 2018 r. odbył
się po raz drugi Koncert Kolęd
i Pastorałek w Sali Wielofunkcyjnej
w Postominie przy CKiS. W tym dniu
na scenie wystąpili Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Postomina, Kapela
Ludowa „Pieńkowianie” oraz Zespół
Wokalny „Pieszczanki” z Pieszcza
wraz z akompaniamentem grupy
„Młodzi Gitarzyści” z CKiS
w Postominie. W czasie koncertu
można było podziwiać wystawę prac

pokonkursową „Choinki
Bożonarodzeniowe”. Gościem
wieczoru był Słupski Chór Związku
Nauczycielstwa Polskiego
„ACADEMIA MUSICA” który wykonał
wspaniały występ. Wszystkim
wykonawcom gratulujemy
świątecznych występów a publiczność
zapraszamy już za rok na kolejny
Koncert Kolęd i Pastorałek.
Maria Lech-Szajner

luty 2018

Harmonogram wypłat
Świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego
i świadczenia wychowawczego 500+
w Banku Spółdzielczym
w Postominie na 2018 r.
20-22 luty 2018 r.
20-22 marzec 2018 r.
23-25 kwiecień 2018 r.
21-23 maj 2018 r.
20-22 czerwiec 2018 r.
23-25 lipiec 2018 r.

Kącik
poetycki

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

Wojna i miłość
Warszawa przed wojną
Basia i Andrzej nastolatkowie
pierwsze spojrzenia zauroczenie
wybuch powstania walka w oddziałach
troska o życie przetrwanie
nagle przerwana znajomość

Końskie targi

Andrzej w niemieckiej niewoli
niemożność powrotu do kraju
osiada w Stanach

przeminęły z wiatrem czasu
końskie targi na chłopskim rynku
z końską grzywą w dzień targowy

Basia nad Wisłą układa życie
On szuka sposobu by Ją odnaleźć
Czerwony Krzyż znalazł odpowiedź

było wiele końskich maści
chłopskich wozów żeleźniaków
bryczek niedzielnych od święta
sań na płozach śnieżną zimą

cenna w przeszłości pamiątka żyje
72 lata minęły jak sen
On jedzie spotkać się z Basią

konie znały ciężką pracę
znój codzienny pot krew łzy
orkę zwózki podorywki
wczesnym świtem bańki z mlekiem
zawoziły do mleczarni
koń-przyjaciel w ważnej sprawie
tak potrzebny człowiekowi
pozostał we wdzięcznej pamięci
jak obrazek z minionej epoki
Jadwiga Michalak
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Najaktywniejszy
Czytelnik Roku 2017
Biblioteka Publiczna
w Postominie co roku organizuje
konkurs czytelniczy na
„Najaktywniejszego Czytelnika Roku" .
W 2017 roku w konkursie wzięło udział
490 Czytelników. Dnia 18.01.2018r.
Jury wytypowało najaktywniejszych
Czytelników naszej biblioteki
w czterech kategoriach wiekowych:
Ty t u ł N a j a k t y w n i e j s z e g o
Czytelnika 2017 roku uzyskali:
I Kategoria- Dzieci od 0-6 lat
ź I miejsce - Aleksandra Plytta (148
książek)
ź II miejsce – Antonina Mielczarek
(92 książki)
ź III miejsce – Karol Konopka (72
książki)
Wyróżnienie uzyskali:
Tymon Warzych (51 książek)
Igor Zdrzeniecki ( 50 książek)
Mikołaj Korejwo (48 książek)

ź
ź
ź

II Kategoria –Dzieci od 7-12 lat
I miejsce – Hanna Gastół (129
książek)
ź II miejsce – Igor Piorunowski (107
książek)
ź III miejsce – Maja Mielczarek ( 85
książek)
ź

Wyróżnienia uzyskali:
Jakub Kołodziejczyk (74 książki)
Nikola Korejwo (72 książki)
Amelia Kryszczak (62 książki)

ź
ź
ź

ź

III Kategoria –Młodzież od 13- 18 lat
ź I miejsce – Zofia Kaśków (126
książek)
ź II miejsce – Paulina Górczewska
(30 książek)
IV Kategoria –Dorośli 18 lat +
I miejsce- Wiesława Dankowska
(182 książki)
ź II miejsce –Alina Pawlik (154
książki)
ź III miejsce – Grażyna Letkomiller
(150 książek)
ź

Stanisława Chabowska (111
książek)

Czytelnikom serdecznie
gratulujemy, informujemy, że rozdanie
nagród dla zwycięzców oraz osób
wyróżnionych odbędzie się dnia
31.01.2018r.(środa) w Bibliotece
Publicznej w Postominie o godz.
13:00. Serdecznie zapraszamy
i zachęcamy do udziału w kolejnym
konkursie „Najaktywniejszy Czytelnik
2018 Roku" .
Biblioteka Postomino

Wyróżnienia uzyskali:
ź Anna Nowak – (130 książek)
ź Beata Kryszczak-(111 książek)

Spotkanie opłatkowe
w Świetlicy Środowiskowej w Pieszczu

*na podstawie autentycznej historii
Jadwiga Michalak

Gminny Przegląd
Amatorskiego Ruchu
Artystycznego 2018
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie zaprasza na Konkursy
realizowane w ramach Gminnego
Przeglądu Amatorskiego Ruchu
Artystycznego 2018.
Gminny Mały Konkurs Recytatorski
ARA– odbędzie się 23 Lutego
2018r. w Sali wielofunkcyjnej CKiS
Postomino
ź Gminny Przegląd Amatorskich
Zespołów Teatralny ARA - 9 marca
2018r. w Sali Wielofunkcyjnej CKiS
Postomino
ź Gminny Przegląd Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży ARA „Gdy będę dorosły, to zmienię..." – do
20 marca 2017 prace przyjmuje CKiS Postomino
ź

Regulaminy są dostępne na stronie CKiS (http://ckis.postomino.pl/klubyw-postominie/647-gminny-przeglad-amatorskiego-ruchu-artystycznego2018.html).
Więcej informacji udziela Maria Lech-Szajner - CKiS Postomino.

W rodzinnej ciepłej atmosferze
pożegnano stary rok w Świetlicy
Środowiskowej w Pieszczu.
Najmłodsi uczestnicy przystroili
choinkę. Starsi nakryli świątecznie
stół. Wszyscy śpiewali kolędy i dzielili
się opłatkiem. Po kolacji składającej
się z barszczu, pasztecików
i makowca nastąpiło podsumowanie
Świetlicowej Akademii Umiejętności.
To oczekiwany moment, gdyż
świetliczanie gromadzą punkty za
aktywny udział w zajęciach
plastycznych, kulinarnych,
muzycznych, teatralnych,
sportowych i profilaktycznych w ciągu
całego roku. Długo czekają na
podsumowanie i zawsze jest nagroda
dla najaktywniejszych. Fundatorem
nagród jest Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie. Dyplomy i upominki są
miłą zachętą do dalszej pracy
i rozwoju.
Wychowawcy
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Nowa Inicjatywa:
Drużyna Piłkarska “OLDBOY”
Aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu oraz radość ze
wspólnego przeżywania sportowych
emocji, wzajemne wspieranie się,
dopingowanie siebie, to przecież
wartości, które trudno przecenić
w każdym wieku.
Dla aktywizowania „starszej
młodzieży” Centrum Kultury i Sportu
w Postominie zamierza stworzyć

Drużynę Piłkarską „OLDBOY”
(mężczyzn powyżej 40 roku życia).
Wszystkich chętnych lubiących
grę w piłkę nożną - rocznik 1978 i starsi
o kontakt tel. 514 009 680 (Adrian
Pawłowski) lub mailowy
sport@postomino.pl.
Zainteresowani zostaną
zaproszeni na spotkanie
organizacyjne.

Bal karnawałowy w CKiS

W dniu 27.01.2018 odbył się Bal
Karnawałowy w Sali Wielofunkcyjnej
w Postominie. Bal był skierowany do
wszystkich chętnych dzieci. Podczas
balu odbył się spektakl „Cyberbaj
i słoneczniki na dnie szafy"
w wykonaniu Teatru „PLANETA M" ze
Słupska. Ponadto rozdano nagrody
dla laureatów konkursu Kartka
i Choinka Bożonarodzeniowa oraz

„Zapobiegajmy Pożarom”. Nagrody
dla aktywnych świetlic za ukazanie 4
pór roku w Świetlicy oraz dyplomy
i cukierki dla świetlic za udział
w zbieraniu nakrętek. Podziękowano
wszystkim wolontariuszom którzy
w tym roku pracowali przy WOŚP.
Następnie na scenę zawitał Teatru
„Planeta M” z warsztatami cyrkowymi
i iluzjonistycznymi. Na zakończenie

W dniu 17 stycznia 2018 roku odeszła on Nas, Nasza
Kochana Mama, Babcia i Prababcia

odbyła się wspaniała zabawa przy
muzyce Zespołu „SILENT" oraz
rozdano nagrody dla dzieci za
wspaniałe przebrania. Pracownia
„GAMMA” z CKiS na czele
z plastykiem Jadwigą Czerwińska
upiększały twarze dzieciom.
Dziękujemy wszystkim za udział
i zapraszamy za rok.

ŚP.

Stanisława Rudnikowska

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom
uroczystości pogrzebowej składa Rodzina.

Tematy poza gminą Postomino, ale dotyczące również nas - mieszkańców

100 zł dla kierowcy,
drugie tyle dla pasażera
Pasy bezpieczeństwa
w większości rodzajów
wypadków samochodowych
ratują życie, a przynajmniej
zmniejszają skalę obrażeń
u osób jadących autem.
Mimo że coraz więcej osób
przekonuje się do ich
zapinania, to jednak część
osób nie używa ich w trakcie
jazdy. Zdarza się, że robią to
z roztargnienia, ale
niejednokrotnie robią to
świadomie.

Czy wiesz, że...
może otrzymać mandat
w wysokości 100 zł. Jeśli
kierowca nakazał pasażerom
zapięcie pasów, ale nie był
ś w i a d o m y, ż e c i n i e
posłuchali się jego polecenia
to może uniknąć mandatu.

Niezapięte pasy pasażera
Najczęściej pasów nie zapinają
pasażerowie auta, zwłaszcza ci
jadących na tylnej kanapie. Jeśli
dojdzie do wypadku, to swoich
nieodpowiedzialnym zachowaniem
narażają osoby jadące z przodu na
poważne w skutkach obrażenia ciała.

Nie do końca. Owszem, w przypadku
gdy świadomie nie dopilnuje on
obowiązku zapięcia pasów przez
osoby, które przewozi pojazdem to
naraża się na 100 zł mandat i i 4 punkty
karne.
Przewożenie pasażerów
niezgodnie z przepisami o korzystaniu
z pasów bezpieczeństwa lub używaniu
hełmów ochronnych - 4 pkt

Mandat za przewożenie
pasażerów bez pasów
Większość osób uważa, że za
niezapięte pasy odpowiada kierowca.

Kara za niezapięte pasy
bezpieczeństwa nie ominie także
pasażerów auta. Każdy z nich, kto
uchyli się od obowiązku ich używania

Kierowca bez
zapiętych pasów - mandat
Jeśli natomiast to
kierowca ma niezapięte pasy
w trakcie jazdy to policjant
może ukarać go mandatem
w wysokości 100 zł.
Kierowanie pojazdem
przewożącym pasażerów
niekorzystających z pasów
bezpieczeństwa - 100 zł

Już niedługo za cofanie licznika samochodowego w Polsce może grozić
kara do 5 lat pozbawienia wolności! Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad
projektem ustawy, która prawdopodobnie wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 roku!

Od 1 stycznia 2018 r. udostępniono publiczny rejestr Sprawców Przestępstw
na Tle Seksualnym przebywających na wolności (rps.ms.gov.pl). Dzięki niemu
możesz sprawdzić czy w Twojej okolicy mieszka taka osoba lub czy osoba, którą
chcesz zatrudnić do pracy z dziećmi nie figuruje w tym rejestrze.

Poza tym na konto kierowcy
wpłyną 2 punkty karne.
Naruszenie obowiązku
korzystania z pasów bezpieczeństwa
przez kierującego pojazdem 2 pkt

Jeśli dostałeś na facebooku wiadomość z serduszkiem WOŚP od
znajomych to wiedz, że ta cała akcja to krótko mówiąc wielka ściema! Według
oficjalnego stanowiska fundacji nie mają oni z tą akcją nic wspólnego. Jest to
kolejny łańcuszek bezmyślnie przesyłany dalej przez ludzi.
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Krzyżówka nr 2/2018(320)
autor: Zdzisław Ludwikowski

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Staniewice
pon.-sob.: 5:30 - 21:00
nie.: 9:00 - 20:00

Pieńkowo
6:00 - 21:00
9:00 - 20:00
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Makaron
Leon kucharz
250 g

Woda Kubuś
Water
(różne smaki)
0,5 l

13
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Napój
Tiger Black
310 ml
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min. 2 szt.
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Ser Złoty Mazur
Mlekpol
1 kg
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Kawa
MK Cafe
225g
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Pościel
+ prześcieradło
1 komplet
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I MOŻLIWOŚCI
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Ekstra promocja:

Cukier biały
1kg

- doładowania liczników
energii elektrycznej
- opłata rachunków
- płatność kartą płatniczą

1

75
przy
zakupie
min. 2 szt.

Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo i Staniewice w dniach
od 05.02.2018 do 04.03.2018 lub do wyczerpania zapasów

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

Humor
- Ja mam dziesięciu braci i jak byliśmy mali, to byliśmy
bardzo biedni. W niedzielę wieczorem się kąpaliśmy.
Wtedy tata grzał wodę w dużym garnku i kąpał nas po
kolei. Pamiętam, że dwaj ostatni uprawiali zapasy
w błocie.

Jak się mówi po japońsku na murarza?
- Pynk tynk.

Akwizytor chodzi od domu do domu, aż trafił do
domu, którego właścicielka nie ma najmniejszej
ochoty z nim rozmawiać, wiec zatrzaskuje mu
drzwi przed nosem. Ku jej zdziwieniu, drzwi nie
zamykają się, lecz odskakują z impetem. Próbuje
jeszcze raz, lecz rezultat jest identyczny - drzwi
powtórnie się odbijają się i stoją otworem.
Podejrzewając, że akwizytor włożył nogę miedzy
drzwi a framugę, kobieta cofa się, aby wziąć taki
zamach, który nauczy akwizytora grzeczności.
Wówczas odzywa się akwizytor:
- Musi pani najpierw odsunąć swojego kota...

Pionowo:
1. nabytek
2. bohater Iliady
3. osoba osadzona w areszcie
4. bajkowy potwór ziejący ogniem
5. krawędź, rant, oszustwo
6. budka z tanim mięsem
7. liście pietruszki
8.lutowa solenizantka
13. nauka o moralności
15. lodowy domek Eskimosa
16. siły zbrojne, wojsko
17. zaćma, wodospad o spadku stopniami
18. miasto w Wali nad kanałem Bristolskim
19. jeep, żartobliwie turysta
21. odbitka, odpis
25. drogocenny naszyjnik z pereł
26. instrument perkusyjny
27. duże pióro ptaka
29. mieszkaniec Edynburga
30. nóż do korowania drzew
31. transporter opancerzony
32. kuzyn karpia, rzeka syberyjska

Poziomo:
1. tama, grobla, szlaban
5. mała „żabka”
9. lichy utwór literacki
10. japońska szkoła walki wręcz
11. krótki tekst, konotatka
12. tajemnica
14. literat
17. wróżba, kłopoty, tarapaty
20. sposób, metoda postępowania,
strategia
22. zapięcie ozdobne u pasa, butów
23. część uzbrojenia rycerza
24. reperacja
25. pierwiastek chemiczny
28. ściernisko
31. roślina warzywna
33. przedmiot zakupiony
34. taniec kabaretowy
35. szalbierz, krętacz
36. łączność, związek, styczność
37. choruje na afazję
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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.

Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej próbie
kapelmistrz pyta:
- Jaka jest różnica miedzy fortepianem a skrzypcami?
- Fortepian dłużej się pali!

oddano do druku dnia: 30.01.2018 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
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- Czy może mi pan pomóc przejść na druga stronę ulicy?
- Oczywiście, babciu. Do tej apteki?
- Nie, tam zaparkowałam motorower!

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

5

37

36

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

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

Litery z kratek ponumerowanych
w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 30
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na
kartce pocztowej wraz z naklejonym
kuponem na adres redakcji do końca lutego
2018 r.
Do rozlosowania są trzy bony do
sklepu ABC Staniewice
Sponsorem nagród jest

STANIEWICE

Wśród prawidłowych rozwiązań, które
wpłynęły wylosowano:
1. Halina Małek, Karsino
2. Marek Bujnowski, Pieszcz
3. Marek Wojciechowski, Staniewice
Nagrody do odebrania (do końca
lutego 2018 r.) w Urzędzie Gminy
Postomino, pokój nr 18 lub 23.
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Harmonogram wywozu odpadów
Luty 2018
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA
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zmieszane
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papier
i tektura

szkło

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

Marzec 2018

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

i DZIEŃ TYGODNIA

elektrośmieci

odpady
wielkogabarytowe

5

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

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

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 i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 7 i 21 marzec.

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

MORSY:
Tak, to już 12 lat istniejemy
wśród morsowej braci
Zapraszamy kluby morsowe do Jarosławca
aby z nami świętować. W niedzielę 25 lutego 2018
roku uroczystą kąpiel Nr 384 od zarania
powstania klubu na Neptunowskich włościach
w Jarosławcu. Tradycyjnie robimy chrzest
morsowy dla nowicjuszy. Oczekujemy bardzo na

potwierdzenie swego udziału, w załączeniu karta
zgłoszenia i lista uczestników chrztu. Ułatwi nam
to w przygotowaniach, okolicznościowy upominek
i znaczek czeka. Podczas morsowej biesiady
królować będą Jarosławieckie przysmaki.

Podziękowania

Dziękuję mieszkańcom Wszędzienia za ogromne zaangażowanie się w przygotowaniu
wspaniałych dekoracji Bożonarodzeniowych w Kościele Parafialnym w Łącku.
M. Lech-Szajner

E
FREESTYL
ONE MOMENT

10 luty 2018
godz. 18:30
sala wielofunkcyjna
przy CKiS Postomino

Gmina

Postomino

Bilety:
- 20 zł w przedsprzedaży do 09.02.2018r.
- 25 zł w dniu koncertu
Bilety do nabycia w CKiS Postomino.

