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Niech w Nowym Roku
Świat będzie dla Was pełen ciepła, radości i przyjaciół,
a w Waszym domu niech nigdy nie zabraknie
miłości i zrozumienia.
Aby każdy dzień był przepełniony
marzeniami, o które warto walczyć
oraz sukcesami w życiu zawodowym oraz prywatnym.

21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka

Niech szacunek świata
Skronie Wasze oplecie,
Niech Wam samo szczęście
da Pan Bóg na świecie!

Budżet 2020
gminy Postomino

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

ochrony środowiska,
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 zajmują się pozostałe
jednostki rządowe.
ź
ź
ź

Jak rozkładają się wydatki na poszczególne
zadania? O tym piszemy na stronie 4-5.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na grudniowych sesjach Rady
Gminy Postomino radni podjęli
następujące uchwały:
1) w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Rusinowo – ulicy
oznaczonej
numerem
geodezyjnym 248/1 oraz część
działki nr 99 nadano nazwę
Sezamkowa,
2) zmieniającą uchwałę Nr XL/473/05
Rady Gminy Postomino w sprawie
wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego – dostosowano
wysokość stawek do
obowiązujących przepisów,
3) w sprawie ograniczenia czasu
funkcjonowania instalacji lub
korzystania z urządzeń, z których
emitowany hałas może negatywnie
oddziaływać na środowisko –
dotyczy sołectwa Jarosławiec
w okresie od 15 czerwca do 15
września każdego roku
w godzinach 23:00-7:00 dnia
następnego.
4) w sprawie wprowadzenia na
terenie gminy Postomino opłaty
reklamowej oraz określenia zasad
jej ustalania i poboru oraz terminów
płatności i wysokości stawek –
ustalono dzienną stawkę opłaty
w części stałej w wys. 1,00 zł oraz
zmiennej w wys. 0,10 zł za 1 m2
pola powierzchni tablicy
reklamowej lub urządzenia
reklamowego służących do
ekspozycji reklamy,
5) w sprawie określenia wzoru
deklaracji na opłatę reklamową –
deklarację należy złożyć do 28
lutego każdego roku,

stawki takiej opłaty - ustalono
stawkę opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi
zbieranymi w sposób selektywny
w wysokości 18,00 zł miesięcznie
od 1 osoby zamieszkującej daną
nieruchomość a w przypadku
niewypełnienia obowiązku
zbierania odpadów w sposób
selektywny w wysokości 72,00 zł
od osoby.

6) w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie
darowizny
nieruchomości – dokonano
darowizny działki nr 5/1
w Nosalinie, która wchodzi w skład
drogi publicznej kategorii
powiatowej,
7) w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości –
wyrażono zgodę na nabycie działki
nr 180/12 o pow. 0,0861 ha w m.
Jezierzany przeznaczonej do
obsługi terenów zabudowy w celu
zagospodarowania pasa drogi do
której przylega,

§

8) w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej – dot.
sprzedaży działki nr 407 o pow.
0,0470 ha w obrębie Jarosławiec
na rzecz jej użytkownika
wieczystego,
9) w sprawie określenia inkasentów
opłaty miejscowej i wynagrodzenia
za inkaso.
10) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2019 rok – po
zmianach dochody ogółem
wyniosą 67.492.356,08 zł, wydatki
64.969.099,08 zł, przychody
6.857.372,00 zł, rozchody
9.380.629,00 zł.
11) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
wpf do dokonanych zmian
w budżecie.
12) w s p r a w i e w y b o r u m e t o d y
ustalania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia

13) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XIV/111/19 w sprawie powierzenia
wykonania niektórych zadań
własnych Gminy Postomino
z zakresu gospodarki komunalnej
Gminnemu Przedsiębiorstwu
Komunalnemu Spółka z o. o.
w Postominie – rozszerzono
katalog zadań powierzonych do
wykonania GPK Sp. z o.o.,
14) w sprawach przyjęcia planów

pracy Rady Gminy i zatwierdzenia
planów pracy stałych komisji rady
na 2020 rok,
15) w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień dla Gminy Postomino
na 2020 rok - ustalono
szczegółowe zadania programu
oraz zasady finansowania
i realizatorów zadań w 2020 roku,
16) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – ustalono planowane
do realizacji przedsięwzięcia oraz
przepływy finansowe związane
z realizacją wpf do roku 2033,
17) w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Postomino na rok 2020 –
dochody w kwocie 59.670.817,00
zł, wydatki w kwocie 71.581.509,00
zł, deficyt 11.910.692,00 zł,
przychody 14.766.236,00 zł,
rozchody 2.855.544,00 zł.
18) w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie
Postomino na rok szkolny
2019/2020 – dla potrzeb zwrotu
kosztów dowozu rodzicom lub
opiekunom
prawnym
niepełnosprawnych uczniów do
szkół przedszkoli, ośrodków
rewalidacyjno – wychowawcze
ustalono średnią cenę paliwa
w wysokości 4,93 zł/l benzyny
bezołowiowej, 4,96 zl/l oleju
napędowego, 2,04 zl/l autogazu,

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”)
64.541.151,08 zł, przychody
6.692.287,00 zł., rozchody
9.380.629,00 zł,
20) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
wpf do dokonanych zmian
w budżecie,
21) w sprawie wystąpienia Gminy
Postomino ze Stowarzyszenia
"Darłowska Lokalna Organizacja
Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy
i Grabowej" – wystąpiono ze
stowarzyszenia.
Ponadto radni przyjęli informację
o analizie oświadczeń majątkowych,
informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2018/2019
oraz zapoznali się z informacją
o realizacji uchwał podjętych w okresie
wrzesień - listopad 2019.

19) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2019 rok – po
dokonanych zmianach dochody
67.229.493,08 zł, wydatki

Budżet obywatelski: wyniki głosowania
Zadania infrastrukturalne:
18 grudnia 2019 r. zakończyło się
głosowanie na projekty do budżetu
obywatelskiego, mieszkańcy zdecydowali,
które projekty będą realizowane w 2020 r.
Przedstawiamy listę projektów
zakwalifikowanych do realizacji (zielony
kolor) w ramach budżetu obywatelskiego na

rok 2020 wraz z szacunkową wyceną
kosztów ich realizacji. Czerwony kolor
oznacza brak kwalifikacji do realizacji.
W głosowaniu udział wzięło 941 osób
oddając 1601 głosów. Głosów ważnych
oddano 1538.

PROJEKTY PODDANE
POD GŁOSOWANIE

LICZBA OSÓB
GŁOSUJĄCYCH ŁĄCZNIE

Liczba wszystkich projektów,
które zostały skierowane do głosowania

Tyle osób oddało swój głos
na wybrany przez siebie projekt
w ramach budżetu obywatelskiego

<30

31-45 46-60 >60

STOSUNEK GŁOSÓW
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI

WIEK GŁOSUJĄCYCH

Stosunek liczby głosów oddanych
przez kobiety do liczby głosów
oddanych przez mężczyzn

Liczba osób głosujących
w budżecie obywatelskim przedstawiona
w poszczególnych kategoriach wiekowych

1. Bezpieczeństwo i poprawa wizerunku na cmentarzu w Pieńkowie

50 000,00 zł

162 głosy

2. Wzrost bezpieczeństwa w obszarze nadmorskim

50 000,00 zł

155 głosów

3. Siłownie zewnętrzne w obszarze "GRUPA II" Gminy Postomino

50 000,00 zł

149 głosów

4. Doposażenie skweru w Jezierzanach

50 000,00 zł

134 głosy

5. Budowa altany na terenie rekreacyjnym w Chudaczewie

35 000,00 zł

121 głosów

6. Wymiana ogrodzenia cmentarza w Pałowie

39 000,00 zł

101 głosów

7. Remont alei głównej na cmentarzu w Marszewie

50 000,00 zł

57 głosów

Zadania społeczne:
1. Ciekawe spotkania popołudniowe

3 600,00 zł 198 głosów

2. Ogólna ocena stanu organizmu poprzez wykonanie podstawowych badań 5 000,00 zł 144 głosy
3. Dzień sąsiada - bądźmy razem

5 000,00 zł 95 głosów

4. Odkryj przyjemność gotowania - warsztaty dla każdego!

5 000,00 zł 91 głosów

5. Podróż śladami przeszłości i solidarności

5 000,00 zł 53 głosy

6. Wyjazd integracyjny do Doliny Charlotty

1 000,00 zł 43 głosy

7. Wyjazd integracyjny do teatru

5 000,00 zł 35 głosów
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Ważne

Kalendarium
styczeń

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniła się stawka opłaty za odbiór odpadów
Opłata za odpady zbierane
w sposób selektywny wynosi 18,00 zł
od osoby zamieszkującą
nieruchomość.
W przypadku niedopełnienia
OBOWIĄZKU zbierania odpadów
w sposób selektywny w drodze decyzji
zostanie naliczona opłata stanowiąca
czterokrotność stawki, która stanowi
72,00 zł od osoby zamieszkującej
nieruchomość.
Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy

uiszczać bez wezwania, raz
w miesiącu, w terminie do ostatniego
dnia miesiąca, którego dotyczy
obowiązek ponoszenia opłaty.
Przypominamy również, że
właściciele nieruchomości
uiszczający opłatę za odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, na podstawie złożonej
deklaracji stanowiącej podstawę do jej
naliczania, zobowiązani są do
zgłaszania wszelkich zmian
będących podstawą ustalenia

wysokości należnej opłaty. Podstawą
do złożenie deklaracji jest m.in.
zmiana ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomości (np. narodziny
dziecka, zgon członka rodziny,
wyprowadzka czy sprzedaż
mieszkania) oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami
w przypadku zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów
komunalnych. Właściciel

nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie
do 10 dnia następnego miesiąca,
w którym nastąpiła zmiana
osobiście w Urzędzie Gminy
w Postominie – pok. 12, przesłać
pocztą na adres Urzędu bądź
elektronicznie za pomocą platformy z
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Więcej informacji dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi
znajduje się na str. 15.

Dwa słowa o inwestycjach
Zakończono realizację
inwestycji pn. „Przebudowa drogi
gminnej na odcinku JarosławiecRusinowo”. Przebudowano ca.
1872m drogi gminnej za łączną kwotę
3 912 233zł brutto. Na realizację
zadania Gmina Postomino otrzymała
dofinansowanie z programu
Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości 1 542 933,19 zł oraz 50
000 zł ze środków Nadleśnictwa
Sławno - Lasów Państwowych.
W ramach zadania powstała
nowa nawierzchnia asfaltowa od
skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną
w Jarosławcu do skrzyżowania z ul.
Letniskową w Rusinowie. Ponadto
wzdłuż drogi gminnej wybudowano
chodnik, zejścia na plażę, oświetlenie
drogowe oraz sieć wodociągową.
Wyłoniono wykonawcę
przebudowy drogi gminnej nr
160037Z Karsino-Dzierżęcin - Firmę
Wielobranżową ROL-WAP Żanetta
Ordon z siedzibą w Zaleskich.
W ramach zadania przebudowano już
zatokę autobusową, a kolejnym
krokiem będzie przebudowa drogi na
odcinku ca. 1589m od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 203 w m.
Karsino w kierunku m. Dzierżęcin. Na
realizację zadania o wartości ponad
2,4 mln zł Gmina Postomino
otrzymała dofinansowanie w ramach
programu Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 50%
wydatków kwalifikowanych inwestycji.

administracyjnego w Pieńkowie
w ramach inwestycji pn. „Stworzenie
atrakcyjnych warunków do życia
w rodzinie
poprzez
zagospodarowanie terenu
sportowo-rekreacyjnego” oraz przy
budowie stołówki, przedszkola
i żłobka przy Szkole Podstawowej
w Jarosławcu.
Gmina Postomino przystąpiła do
kompletowania dokumentacji
technicznych dotyczących realizacji
inwestycji, zgodnie z uchwalonym
budżetem gminy na 2020 r., w celu
wszczęcia postępowań
przetargowych.

Azbest informacja
ź

Kiedy w styczniu rośnie trawa,
licha w lecie jest potrawa.
Gdy styczeń jasny i biały,
w lecie bywają upały.

1 stycznia (środa)
Nowy Rok,
Światowy Dzień Pokoju,
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (poniedziałek)
Trzech Króli
(Objawienie Pańskie),
Dzień Filatelisty
8 stycznia (środa)
Dzień Sprzątania Biurka
9 stycznia (czwartek)
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia (sobota)
Dzień Wegetarian
17 stycznia (piątek)
Dzień Dialogu z Judaizmem
(obchodzony przez Kościół Katolicki)
21 stycznia (wtorek)
Dzień Babci
22 stycznia (środa)
Dzień Dziadka
24 stycznia (piątek)
Światowy Dzień
Środków Masowego Przekazu
25 stycznia (sobota)
Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia (niedziela)
Światowy Dzień Transplantacji,
Światowy Dzień Celnictwa
27 stycznia (poniedziałek)
Dzień Pamięci Ofiar
Reżimu Hitlerowskiego,
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu,
Dzień Dialogu z Islamem
28 stycznia (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji
przeciwko Wojnie Nuklearnej

cytat

„Uwierz, że potrafisz
i już jesteś w połowie drogi.”

Gminy,
drugi egzemplarz przechowuje się
przez okres jednego roku, do
czasu sporządzenia następnej
informacji.

Theodore Roosevelt

„

Informacja podlega corocznej
aktualizacji w terminie do dnia 31
stycznia każdego roku.
W związku z powyższym
zwracamy się ze szczególną prośbą
do mieszkańców, którzy posiadają na

Kiedy styczeń najmroźniejszy,
wtedy roczek najpłodniejszy.

„

Ponadto trwają prace
wykończeniowe przy budowie
budynku świetlicowo-

Zbliża się kolejny termin
składania przez osoby fizyczne
aktualizacji informacji o posiadaniu
wyrobów zawierających azbest.
Informacje te należy składać na
formularzu dostępnym na stronie
internetowej Gminy Postomino lub
w siedzibie Urzędu Gminy Postomino
(Biuro Obsługi Interesanta).
Informację należy sporządzić
w dwóch egzemplarzach:
ź jeden egzemplarz przedkłada się
w formie pisemnej do Urzędu

2020

swoich posesjach wyroby zawierające
azbest, aby niezwłocznie złożyli
w Urzędzie Gminy Postomino

stosowną informację, nie później
jednak niż do 31 stycznia 2020 r.
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Budżet Gminy Postomino na 2020 rok
Drodzy Mieszkańcy,
23 grudnia 2019 roku na XVII sesji Rada
Gminy Postomino przyjęła budżet na 2020 rok,
który zakłada dochody na poziomie ponad
59,6 mln zł, natomiast wydatki na poziomie
71,5 mln zł. Skonstruowanie budżetu na rok
bieżący było bardzo trudne. Złożyły się na to
następujące czynniki:
ź Wprowadzone zwolnienia z podatku
d o c h o d o w e g o o d o s ó b f i z y c z ny c h
zatrudnionych do 26 roku życia;

Obniżenie skali podatkowej z 18% do17%;
Zwiększenie kosztów uzyskania
przychodów z tytułu stosunku pracy;
ź Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia
oraz wyłączenie z jego podstawy dodatku
stażowego;
ź Wzrost o 22% odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych;
ź Skutki wzrostu płac nauczycieli.
Pomimo trudności pozyskaliśmy
dofinansowanie ze środków unijnych (11 mln
ź
ź

zł), które pozwoli nam na realizację największej
gminnej inwestycji pn. „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie
Postomino”. W tegorocznym budżecie dzięki
już pozyskanym środkom zewnętrznym
realizujemy zadania w zakresie infrastruktury
drogowej, oświaty, pomocy społecznej, sportu,
kultury i turystyki
W budżecie na 2020 r. wpisane są zadania
wybrane przez mieszkańców gminy w ramach
II edycji Budżetu Obywatelskiego, który wraz

z kontynuacją Inicjatyw Lokalnych znacznie
podniósł Państwa zaangażowanie w tworzenie
nowej jakości życia w gminie.
Poniżej przedstawiamy na co planujemy
wydać pieniądze z budżetu gminy.
Dziękuję Państwu za zaangażowanie
w prace nad budżetem.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy?

59 670 817

podatki i opłaty lokalne
21 330 164 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,
opłata za wyżywienie w przedszkolach.

zł

tyle wynoszą łączne dochody
Gminy Postomino w 2020 roku

dochody z mienia komunalnego
1 310 861 zł
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.

dochody jednostek budżetowych
444 738 zł
To dochody między innymi z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach,
rozliczenia podatku VAT oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

podatek dochodowy
5 122 787 zł

subwencja
6 952 261 zł

dotacje i środki na inwestycje
17 540 671 zł

dotacje z budżetu Unii Europejskiej
6 968 809 zł

Do budżetu gminy wpływa także część
podatku PIT płacona przez mieszkańców
gminy Postomino: 5 022 787 zł. Do budżetu
trafia także część podatku dochodowego
płaconego przez firmy: 100 000 zł.

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

Pieniądze z budżetu państwa przeznacza się
na dofinansowanie działalności opieki
społecznej i wychowania przedszkolnego:
14 313 858 zł. Kwota 3 226 813 zł to środki
przeznaczone na realizację inwestycji
drogowych.

Lwia część pieniędzy pochodzących z dotacji
(5 610 276 zł) przeznaczona jest na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych. 1 358 553 zł to
dotacje na realizację projektów: wsparcie
rodziny w wychowaniu i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy.

Na co wydamy nasze pieniądze w 2020 roku?

71 581 509

kanalizacja i wodociągi
7 416 049 zł
7 388 299 zł - tyle kosztować będzie budowa nowych
kanalizacji i sieci wodociągowych oraz ich utrzymanie,
1 450 zł – tyle zamierzamy przekazać spółce wodnej jako
udziałowiec

drogi
8 246 675 zł
Tyle gmina planuje wydać na bieżące
utrzymanie, remonty, modernizację
i budowę dróg.

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1 450 105 zł
Z pieniędzy tych finansowana jest działalność
Centrum Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna
oraz udzielane jest wsparcie na utrzymanie
zabytków i działalność kulturalną
organizowaną przez stowarzyszenia.

oświata i wychowanie
16 108 074 zł

zł

tyle wynoszą ogółem wydatki
Gminy Postomino w 2020 roku

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.

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
4 242 907 zł

pomoc społeczna, ochrona zdrowia,
rodzina, polityka społeczna
18 597 473 zł

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

W kwocie tej mieszczą się wydatki na
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe,
pomoc i wspieranie rodziny, przeciwdziałanie
uzależnieniom, profilaktykę zdrowotną.

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
2 516 585 zł

sport i turystyka
2 309 321 zł

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki
pokryją koszty działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych i Straży Gminnej
oraz wsparcie Policji.

gospodarka mieszkaniowa
493 230 zł
Tyle w budżecie gminy zaplanowano
wydatków na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami oraz remonty mieszkań
komunalnych i socjalnych.

pozostałe wydatki
10 201 090 zł

Tyle kosztować będzie utrzymanie
istniejących obiektów sportowych
i rekreacyjnych, modernizacja i budowa
nowych, organizacja wydarzeń sportowych
wsparcie dla stowarzyszeń sportowych.

W kwocie tej mieszczą się m. in. wydatki na
obsługę długu, plany zagospodarowania
przestrzennego, utrzymanie cmentarzy,
utrzymanie urzędu gminy, funkcjonowanie
Rady Gminy i sołectw, realizację zadań
zleconych, wpłatę do budżetu państwa tzw.
„janosikowe” oraz rezerwy
na nieprzewidziane wydatki.
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Planowane gminne inwestycje

23 958 130

zł

Tyle władze Gminy Postomino planują wydać w 2020 roku na projekty inwestycyjne.
Oznacza to, że co druga złotówka zostanie wydana na inwestycje gminne.
Na co wydamy najwięcej pieniędzy w tym roku?
7 265 829 zł
Tyle planujemy wydać na nową infrastrukturę
kanalizacyjną i wodociągową. Najważniejsze
tegoroczne inwestycje to:
ź modernizacja oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu,
ź przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Jarosławiec.
7 435 071 zł
Tyle planujemy wydać na przebudowę dróg
gminnych i dokumentacje projektowe. Pieniądze
przeznaczymy na:
przebudowę i budowę dróg gminnych:
ź na odcinku Karsino - Dzierżęcin,
ź z płyt JOMB,
ź w miejscowości Złakowo,
dokumentacje projektowe przebudowy dróg
gminnych:
ź na terenie osiedla Na Wzgórzu
w m. Rusinowo,
ź na terenie osiedla Południe
w m. Jarosławiec,
ź na odcinku Jarosławiec – Jezierzany –
Nacmierz,
ź na ul. Bazyliszka w m. Rusinowo.

631 628 zł
To wartość inwestycji planowanych w ramach
turystyki, a w tym:
ź budowa budynku do obsługi ruchu
turystycznego w m. Jezierzany.
225 000 zł
Tyle pieniędzy przeznaczymy na inwestycje
w ramach gospodarki nieruchomościami. Kwota
ta pozwoli sfinansować następujące
przedsięwzięcia:
ź budowa budynku socjalnego wraz
z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo,
ź wykup gruntów pod przyszłe inwestycje,
ź modernizacja mieszkań komunalnych.
120 000 zł
Tyle planujemy przeznaczyć na dokumentację
projektową nowego budynku urzędu gminy.
1 580 000 zł
Tyle środków przeznaczymy w 2020 roku na
projekty związane z poprawą bezpieczeństwa
publicznego:
ź dotacje dla OSP,
ź modernizacja budynku OSP Chudaczewo,
ź budowa remizy OSP w m. Wilkowice.

1 015 000 zł
Tyle środków zarezerwowaliśmy na
nieprzewidziane wydatki inwestycyjne.

ź

2 633 944 zł
Tyle planujemy wydać na inwestycje
w placówkach oświatowych. Pieniądze
przeznaczymy na:
ź termomodernizację budynków szkolnych
w miejscowościach Postomino, Pieszcz,
Staniewice, Jarosławiec, Korlino,
ź modernizację sal gimnastycznych
w szkołach podstawowych,
ź budowę stołówki szkolnej i przedszkola przy
SP w Jarosławcu.
1 269 657 zł
Tyle planujemy wydać na inwestycje związane
ze wsparciem rodziny. Pieniądze przeznaczymy
na:
ź budowę żłobka przy SP w Jarosławcu.
405 000 zł
To wartość inwestycji planowanych do realizacji
w ramach gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska, a w tym:
ź zagospodarowanie parku w Jarosławcu,
ź zagospodarowanie terenu i parku
w Postominie,

Wydatki związane z różnymi aspektami życia społecznego
Na organizacje pozarządowe
przeznaczamy 1 458 200 zł

Na gospodarkę odpadami
przeznaczamy 1 721 020 zł

zagospodarowanie rekreacyjne
miejscowości Mazów.

200 000 zł
Tyle w tym roku wyniosą wydatki przeznaczone
na inwestycje związane z kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego. W tym roku pieniądze
z budżetu gminy przeznaczymy na:
ź zagospodarowanie terenu w m. Nosalin
– budowa świetlicy.
1 127 001 zł
Tyle wyniosą nakłady inwestycyjne na rozwój
i modernizację infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej. Ze środków tych sfinansowane
zostaną m. in.:
ź budowa zespołu rekreacyjno – sportowego
w m. Pieńkowo,
ź modernizacja boiska w m. Łącko –
dostosowanie do wymogów rozgrywek
w klasie A,
ź modernizacja boiska w m. Marszewo.

264 600

zł

Taka kwota przeznaczona jest na
Budżet Obywatelski, w tym 235 000 zł
na zadania infrastrukturalne i 29 600 zł
na zadania społeczne.
Lista zadań jest dostępna na stronie 2.

Na oświetlenie przeznaczamy 968 000 zł

453 000 zł – roczny koszt konserwacji 1 273 szt.
punktów świetlnych,
ź 515 000 zł – roczny koszt oświetlenia ulic i dróg
gminnych.
ź

ź
ź
ź
ź

1 138 200 zł - oświata i wychowanie (ZSS Korlino),
60 000 zł - ochotnicze straże pożarne,
60 000 zł - działania na rzecz kultury,
200 000 zł - wspieranie i upowszechnianie sportu.

1 377 520 zł – odbieranie i unieszkodliwianie
odpadów od mieszkańców, właścicieli
nieruchomości wykorzystywanych przez
część roku na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe oraz z terenów gminnych,
ź 43 500 – utrzymanie i monitoring nieczynnych składowisk
odpadów i likwidacja dzikich wysypisk
ź 300 000 zł – roczny koszt oczyszczania gminy.
ź

Na drogi przeznaczamy 811 604 zł
ź
ź

ź
ź

ź

511 908 zł - roczne wydatki na remonty
dróg,
100 000 zł - zimowe utrzymanie dróg,
oznakowanie dróg, wycinka drzew
i krzewów w pasie drogowym
60 000 zł - konserwacja rowów
i przepustów,
93 896 zł - zatrudnienie pracowników do
pracy przy drogach, konserwacji rowów
i przepustów oraz wycince krzewów,
45 800 zł - sieć szerokopasmowa.

!

!

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania odpadów z jednego 4-osobowego
gospodarstwa domowego wynosi 865,20 zł?

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania
punktu świetlnego wynosi 760 zł?

Na oświatę przeznaczamy 16 108 074 zł
13 474 130 zł – bieżące utrzymanie szkół i realizacja
zadań oświatowych,
ź 2 633 944 zł – inwestycje w obiekty oświatowe.
ź

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania odpadów z 1 nieruchomości
wykorzystywanej przez część roku na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 302,45 zł?

!

177 001 zł – roczne utrzymanie 9 cmentarzy gminnych,
208 000 zł – roczny koszt utrzymania zieleni, w tym:
koszenie trawy, nasadzenia, pielęgnacja,
ź 60 000 zł – zakup kwiatów i krzewów.

!

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania 1 m2 zieleni
na terenie gminy wynosi 1,33 zł?
Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania jednego
cmentarza wynosi 19 667 zł?

!

Czy wiesz, że koszt odbierania i unieszkodliwiania
jednego m3 odpadów z terenu gminy wynosi 159 zł?

Na pomoc społeczną i politykę społeczną
przeznaczamy 18 597 473 zł

Na zieleń i cmentarze przeznaczamy 445 001 zł
ź
ź

!

ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź

807 197 zł - wspieranie rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu i wychowaniu,
693 412 zł – wspieranie osób pozostających bez pracy
wykluczonych społecznie w aktywnym poszukiwaniu
pracy,
1 489 637 zł – tworzenie i funkcjonowanie żłobka,
309 000 zł – profilaktyka zdrowotna,
85 000 zł, - inicjatywy lokalne,
1 344 332 – dziania w ramach pomocy społecznej
13 868 895 zł - świadczenia społeczne.

!

Czy wiesz, że uprawniona rodzina średnio
otrzymuje świadczenie w wysokości 406,38 zł/m-c?

Utrzymanie ucznia szkoły podstawowej – 1 375,00 zł/m-c.
Utrzymanie dziecka w przedszkolu – 839,00 zł/m-c.

!

Czy wiesz, że gmina finansuje dodatkowe zadania
oświatowe 276 730 zł, w tym:

język niemiecki – 70 000 zł/rok,
etyka – 5 000 zł/rok,
nauka pływania – 55 480 zł/rok,
organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów
– 120 000 zł/rok,
ź stypendia socjalne – 6 250 zł/rok,
ź stypendia naukowe – 20 000 zł/rok.
ź
ź
ź
ź

Średnie stypendium naukowe – 184 zł.
Średnie stypendium socjalne – 135 zł.

2+7=
3*9=

Największe inwestycje oświatowe:
ź Termomodernizacja budynków oświatowych – 192 000 zł,
ź Budowa stołówki, przedszkola w SP w Jarosławcu
– 2 024 944 zł,
ź Modernizacja sal gimnastycznych w szkołach - 245 000 zł.
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XIX Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy "Powitanie Zimy 2019"

W sobotę 7 grudnia br. , dzień po
imieninach św. Mikołaja ulicami
Jarosławca wystartował XIX Bieg
Mikołajkowy „Powitanie Zimy 2019".
Kapryśna pogoda nie odstraszyła
miłośników biegania, którzy licznie
stawili się na starcie. We wszystkich
biegach tego dnia wystartowało 452
uczestników (192 - biegi młodzieżowe,
47 - Nordic Walking, 213 - bieg 10 km).
Wszystkie biegi rozpoczynały
i kończyły się tuż obok pomnika
„Jarosławieckiego Rybaka" przy latarni
morskiej. Biuro zawodów w tym roku ze
względu na remont sali gimnastycznej
znajdowało się w dużym namiocie
stojącym na boisku Orlik przy Szkole
Podstawowej w Jarosławcu.
W stołówce w Ośrodku
Wypoczynkowym „BARKA" biegacze
mogli skosztować przepysznej,
pachnącej grochówki.
W rolę Mikołajów wcieliły się
Panie: Daniela Igras, Alicja Kukowska
oraz Krystyna Humińska, które
wręczały medale oraz czekolady
wszystkim uczestnikom. W rolę
starterów poszczególnych biegów
wcielili się: Aleksandra Kurek Zastępca Wójta Gminy Postomino, Jan
Huruk - polski olimpijczyk, Barbara
Madejczyk - polska oszczepniczka,
Dominika Gil - przedstawiciel Parku
Wodnego „JAN" w Darłówku, Piotr
Grzeszczak - Prezes Zarządu
Laminopol, Katarzyna Budzich - sołtys
sołectwa Jarosławiec, Bogdan
Szlawski - Prezes Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Postominie, Maciej Hope - Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Jarosławcu,
Daniel Pakos - Przewodniczący Rady
Gminy Postomino, Łukasz Zięba Radny Gminy Postomino.
Zimowe święto biegania
o godzinie 11.00 rozpoczęły biegi
młodzieżowe. Trasy biegów na

dystansach: 600m, 800m, 1000m,
1200m wytyczone były na „Osiedlu
Południe" za latarnią morską. Łącznie
biegi te zgromadziły 192 uczestników
ze szkół z całego Pomorza. Dystanse
poszczególnych biegów dostosowane
były do grup wiekowych zawodników.
Rozegrano łącznie 8 biegów na
4 dystansach.
Zwyciężyli:
600 m dziewcząt
– rocznik 2009 i młodsze:
1. GONDEK MAJA - MKS ŚWIĘC
SŁAWNO
2. WIECHOWSKA ZUZANNA - SP5

KOSZALIN
3. LUBOWSKA AGATA - SP1
ZŁOCIENIEC
4. JÓSKOWSKA LAURA - SP
ROKITY
5. ĆWIGOŃ-SZYMCZAK ANNA - LKS
JANTAR USTKA
6. KOZINA KINGA - LKS JANTAR
USTKA
600 m chłopców
– rocznik 2009 i młodsi:
1. FLOREK IGOR - SP
PRZECHLEWO
2. KAMELSKI SZYMON - MKS
ŚWIĘC SŁAWNO
3. ŁUSZCZYŃSKI WIKTOR - SP

WŁYNKÓWKO
4. BOREK ADAM - UKS TRAPER
5. CHOSZCZ BARTŁOMIEJ - SP
ROKITY
6. TRZELIAK FILIP - SP LEŚNICE
800 m dziewcząt
- rocznik 2007-2008:
1. BOREK ALICJA - UKS TRAPER
ZŁOCIENIEC
2. NAWRAT WIKTORIA - SP
PRZECHLEWO
3. GRZESZCZUK MAJA - MKS
JUNIOR ZŁOCIENIEC
4. CHRYPO ALICJA - MKS JUNIOR
ZŁOCIENIEC
5. MAŃSKA WIKTORIA - LKS
JANTAR USTKA
6. KOSICKA ZOFIA - AML SŁUPSK
800 m chłopców
– rocznik 2007-2008:
1. BORSUK BARTŁOMIEJ - SP
PRZECHLEWO
2. KOSICKI KAJETAN - AML SŁUPSK

3. SZCZECIŃSKI KAROL - MKS
JUNIOR ZŁOCIENIEC
4. GAŁEK MATEUSZ - AML SŁUPSK
5. JAROSZ ANTONI - MKS JUNIOR
ZŁOCIENIEC
6. TROJAK JAKUB - SP5 KOSZALIN
1.000 m dziewcząt 2005-2006
1. STODOŁA ANNA - JANTAR
USTKA
2. PIERAGOWSKA JULIA - UKS
TRAPER ZŁOCIENIEC
3. WĄSICKA WIKOTIRA - AML
SŁUPSK
4. SZCZUDRAWA MARTA - AML
SŁUPSK
5. WAC PAULINA - LKS JANTAR
USTKA
6. KRASOWKSA NIKOLA - SP
PRZECHLEWO
1.000 m chłopców
– rocznik 2005-2006:
1. NURKOWSKI ALEKSANDER - LKS
JANTAR USTKA

2. DUSZA JAKUB - AML SŁUPSK
3. BORECKI ANTONI - AML SŁUPSK
4. CIECIELUNG SZYMON - ULKS
BARWICE
5. WIECZOREK MARCEL - SP3
SŁAWNO
6. MAJDA WIKTOR - SP
JAROSŁAWIEC
1.200 m dziewcząt - rocznik 2004:
1. KOT ROKSANA - MKS JUNIOR
ZŁOCIENIEC
2. ZWOLAN GABRIELA - ZSMIL
SŁUPSK
3. SZACHEWICZ JOANNA - MKS
JUNIOR ZŁOCIENIEC
1.200 m chłopców - rocznik 2004:
1. BIKOWSKI ŁUKASZ - LKS
JANTAR USTKA
2. KOMODA MIKOŁAJ - ZS NR 10
KOSZALIN
Wszyscy uczestnicy biegów
młodzieżowych przy zapisach
otrzymali mikołajową czapkę, bon na
grochówkę, a na mecie na każdego
czekał okolicznościowy medal oraz
tabliczka czekolady. Zwycięzcy
biegów podczas ceremonii otrzymali
Puchary Wójta Gminy Postomino, za
miejsca I-VI nagrody rzeczowe
i wejściówki do Parku Wodnego „Jan"
w Darłówku.
O godzinie 12.20 na linii startu
stanęli miłośnicy Nordic Walking. W XI
Mikołajkowych 2 Milach Morskich
Nordic Walking „Powitanie Zimy 2019"
na dystansie 3.704 m udział wzięło 47
zawodników. Pierwszy na mecie zjawił
się Piotr Brzozowski z klubu „Aktywni
Postomino", na drugim miejscu
finiszował jego kolega Jacek Kowalski
z Darłowa. Najlepszą trójkę uzupełnił
Piotr Kamelski ze Sławna. Wśród
kobiet zwyciężyła Irena Tur
reprezentująca klub GOCH, następne
pozycje zajęły: Monika Knitter
z Polanowa i Dagmara
Wieczorkowska z Koszalina.
Wszyscy zawodnicy startujący
w zawodach Nordic Walking oprócz
pakietów sponsorskich otrzymali
również mikołajowe czapki, koszulki,
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pamiątkowe kubki oraz
okolicznościowe medale. Podczas
dekoracji pierwsze trójki w klasyfikacji
kobiet i mężczyzn otrzymały Puchary
Wójta Gminy Postomino oraz nagrody
rzeczowe.
Punktualnie o godzinie 13.00
Aleksandra Kurek, Zastępca Wójta
Gminy Postomino strzałem z pistoletu
startowego rozpoczęła rywalizację na
dystansie 10 km. Na linii startu stanęło
213 zawodników, w tym 62 kobiety
i 151 mężczyzn. Wśród Pań najlepsza
okazała się WERONIKA LEWNA ze
S ł u p s k a p r z e d K ATA R Z Y N Ą
POBŁOCKĄ-GŁOGOWSKĄ
z Lęborka. Trzecia na metę dobiegła

K ATA R Z Y N A
CYPRYCH
reprezentująca Batalion Ochrony Bazy
Redzikowo.
W kategorii mężczyzn zwyciężył
PAT RY K B Ł A S Z C Z Y K z U s t k i
wyprzedzając drugiego ADAMA
GŁOGOWSKIEGO oraz trzeciego
K O N S TA N T E G O P Y S Z N I A K A .
Najlepszą zawodniczką Powiatu
Sławieńskiego została MONIKA
NIECKARZ ze Sławna, a zawodnikiem
WITOLD MIERZWA z Darłowa. Wśród
mieszkańców gminy Postomino
najszybsza była ALEKSADRA BOSAK
z Pieńkowa, a wśród mężczyzn
M ATEUSZ CHRUSZCZ, s o ł ty s
sołectwa Rusinowo. Najwcześniej
urodzoną zawodniczką tego dnia była

SPONSORZY I PARTNERZY
XIX OGÓLNOPOLSKIEGO
BIEGU MIKOŁAJKOWEGO
„POWITANIE ZIMY 2019":
ź
ź
ź

ź

ź

GRAŻYNA RATAJCZYK,
a najwcześniej urodzonym
zawodnikiem WŁODZIMIERZ
GŁOWACKI.
Pierwszych trzech zawodników
w kategorii open kobiet i mężczyzn
otrzymało puchary Wójta Gminy
Postomino oraz nagrody finansowe,
ponadto zajmujący miejsca IV-X
otrzymali wartościowe nagrody
rzeczowe.
Obsługę sędziowską zawodów
zapewnili sędziowie Postomińskiego
Kolegium Sędziowskiego Lekkiej
Atletyki: Marek Domżałowicz,
Krzysztof Ugorski oraz wysokiej klasy

sędziowie z Białogardu. Trasę biegu
przygotowali pracownicy CKiS i GPK
w Postominie, a zabezpieczali
funkcjonariusze Straży Gminnej
z Postomina wraz ze strażakami PSP
w Sławnie i OSP z terenu gminy
Postomino. Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Sławnie zadbali
o newralgiczne skrzyżowania
w Jarosławcu. Obsługę medyczną
sprawowali ratownicy z grupy
„BusMed". Pracę w sekretariacie
sprawnie przeprowadzili pracownicy
Urzędu Gminy Postomino i Centrum
Kultury i Sportu w Postominie,
natomiast z mikrofonem nie rozstawał
się znany w całej Polsce speaker
Roman Toboła. Imprezę udało się
przeprowadzić dzięki pomocy
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Postominie.
Nieoceniony jest też wkład i pomoc
Pana Maciej Hope – Dyrektora oraz
pracowników Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu, w tym pań sprzątaczek
oraz konserwatorów, którzy od
początku do końca byli w gotowości do
jakiejkolwiek pomocy. Tego dnia
pomagało nam również wielu
wolontariuszy. Wszystkim Wam
serdecznie dziękujemy.
Adrian Pawłowski

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
Głos Koszaliński
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp z o. o.
w Postominie
Jackowo Jarosławiec – Katarzyna,
Mieczysław Zawada
Sanatorium Panorama Morska Jarosławiec – Danuta, Leszek,
Haratyk
KRÓL PLAZA SPA & WELLNESS Jarosławiec
LAMINOPOL Sp. z o. o. - Słupsk
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Sławno
Ministerstwo Sportu i Turystyki
w Warszawie
OSHEE Kraków
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy
„RAFA" - Sylwia i Igor Kwiatkowscy
- Jarosławiec
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny
„BARKA" - Ewelina i Stefan
Kwiatkowscy - Jarosławiec
Ośrodek WczasowoRehabilitacyjny „ARKA" - Stefan
Kwiatkowski - Jarosławiec
Park Wodny JAN w Darłówku
Radny Rady Gminy Postomino –
Łukasz Zięba
Redakcja Dziennik Bałtycki
Redakcja Obserwator Lokalny
Sklep Sportowy „PUMA" - Krystyna
Grabowska - Sławno
Sołtys Sołectwa Jarosławiec –
Katarzyna Budzich
Strauss Cafe Poland Sp. z o. o.
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
UKS Czarni Pieszcz
Urząd Gminy Postomino
Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
Zakład Piekarniczy Wanda
Tadeusz Jakubowscy w Sławnie
Piotr Żuchowski – Gospodarstwo
Agroturystyczne Jarosławiec
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Sukces... w Pałacu Prezydenckim

Każdy jest aniołem

Dnia 10 grudnia 2019 r. w Pałacu
Prezydenckim odbyło się rozdanie
nagród konkursu „Mistrzowie
i Patrioci” organizowanego pod
Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie odzyskania
Niepodległości. Na konkurs wpłynęło
niemal 1,2 tys. prac z kilkuset szkół
z całej Polski. Uczennica klasy II
liceum Zofia Kaśków zajęła I miejsce.
Jej praca opowiadała
o życiorysie Marii Kwaśniewskiej
w nietypowy sposób. Połączyła
o d l e g ł e c z a s o w o ś w i a t y,
współczesność z biografią
sportsmenki udowadniając że temat
nadal jest nadal aktualny. Pani
Marzeną Maksimowicz, nauczycielka
historii w liceum ogólnokształcącym
w Słupsku, wraz z Zofią udała się do

„Dopóki nie rozłożysz
SKRZYDEŁ nie będziesz wiedzieć jak
daleko możesz POLECIEĆ.”

Warszawy, aby odebrać nagrodę
i przyjąć gratulacje od Prezydenta
Andrzeja Dudy. Cała uroczystość
odbywała się w sali kolumnowej
P a ł a c u
Prezydenckiego.
Przybyło około
60 nagrodzonych
uczniów wraz
z opiekunami lub
r o d z i c a m i .
Uroczystość
uświetniła obecność
pani minister sportu
Danuty DmowskiejAndrzejuk i europosła
R y s z a r d a

Czarnieckiego oraz prezesa fundacji
Łukasiewicza Macieja Zdziarskiego.
Najpierw Prezydent wygłosił krótkie
przemówienie, a następnie odbyło się
rozdanie nagród. Później Pan
Prezydent odpowiadał na pytania
młodzieży. Po części oficjalnej odbyło
się małe standing party w ramach
obiadu.
Gratulujemy Zosi wygranej
i życzymy dalszych sukcesów.
Sołtys Chudaczewa
Dariusz Spociński

Czas przedświąteczny to czas
refleksji, robienia dobrych uczynków,
dobroci, rodzinnych spotkań...

Zwycięstwo „gangu słodziaków”
Szkoła Podstawowa w Staniewicach zdobyła główną
nagrodę w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”!
Szkoła otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł, która
jest przekazana na cele wzbogacenia księgozbioru biblioteki
szkolnej. Dodamy, że w konkursie wzięło udział 3480 klas z 2239
szkół. Koordynatorem akcji była pani Magdalena WoropajStępień. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów oraz
rodziców, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pieszczu zaangażowali się w projekt
wykonania
SKRZYDEŁ
symbolizujących skrzydła Anioła, które
zawieszone zostały na szkolnym
korytarzu.
Barbara Zdyb
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Wigilijne spotkanie
KGW

W dniu 13 grudnia na Wigilijnym
Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich
w Dobrzycy zorganizowanym przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział w Koszalinie gminę Postomino
reprezentowały delegacje z – KGW
„Wilczanki” z Wilkowic, KGW

„Aksamitki” z Wszedzienia,
Nadmorskie KGW z Rusinowa, KGW
„Jagodzianki” z Jezierzan, KGW
z Nacmierza, KGW „Niespodzianka”
z Postomina, KGW „Pszczółki” z Tynia,
KGW „Pałowianie” z Pałowa.
MLSZ

Nasza Przyszłość: wigilia

Centrum aktywności społecznej
w Postominie w dniu 19 grudnia 2019 r.
odbyło się spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”.
Przybyli wszyscy zaproszeni goście
oraz niepełnosprawni z opiekunami.
Przy choince, stajence i suto
zastawionych stołach śpiewaliśmy
k o l ę d y. P o z ł o ż e n i u ż y c z e ń
świątecznych przez księdza
proboszcza, przedstawicieli gminy,

Centrum Kultury i Sportu i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Postominie zaczęliśmy degustację
postnych potraw. Rozmawialiśmy
o zbliżających się świętach, nowym
roku oraz życiu codziennym.
Uczestnicy zajęć otrzymali
upominki choinkowe. Czekamy na
następne wspólne spotkanie.
„Nasza Przyszłość”

„Różowa wstążeczka”
Dziękujemy!
W październiku i listopadzie 2019
roku w naszej gminie odbyła się kolejna
edycja projektu – „Różowa
Wstążeczka”. Jest to program
profilaktyki raka sutka. Jak co roku
dzięki uprzejmości Wójta Gminy
Postomino - Janusza Bojkowskiego
badania USG piersi odbyły się
bezpłatnie. Z badania skorzystało 250
mieszkanek Gminy Postomino.
W trakcie badania wykryto 12 zmian

guzkowych, z czego do dalszej pilnej
diagnostyki skierowano 3 kobiety.
Natomiast pozostałym zalecono
kontrolne USG piersi.
Cieszymy się , że w naszej gminie
kobiety chętnie korzystają z możliwości
badań.
Już teraz zapraszamy do kolejnej
edycji projektu w 2020 r.
Ewa Kmieciak
Koordynator projektu
NZOZ Ars Medica
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Słoneczny Wszedzień z funduszu Społecznik
W 2019 roku zakończył się również
projekt „Słoneczny Wszedzień” który był
dofinansowany z funduszu „Społecznik
2019 – 2021 – Program Marszałkowski”
przy Koszalińskiej Agencje Rozwoju
Regionalnego S.A. W ramach
dofinansowania zakupiono donice
w kształcie koszy, nasadzono roślinność,
współrealizowano w lipcu „Słoneczny
Festyn” (zakupiono nagrody i artykuły
spożywcze).
Dziękuję za wkład włożony
w realizację projektu wszystkim
zaangażowanym mieszkańcom
Wszedzienia. Projekt realizowany był
przez KGW „AKSAMITKI” Wszedzień.
MLSZ

Pierniki
25 listopada 2019 członkinie KGW „AKSAMITKI”
z Wszedzienia w ramach ministerialnej dotacji
zrealizowały warsztaty piernikowe w restauracji
„Dworek Golikowo”. Wykonane pierniki, przyozdobione
kolorowym lukrem zawitały na wspólnej wigilii
w świetlicy we Wszedzieniu.
MLSZ
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Tenis Stołowy

II WTK młodziczek i młodzików
W Świdwinie najmłodsi
pingpongiści UKS Czarnych Pieszcz
po raz pierwszy wystartowali
w kategorii młodzików w wojewódzkim
turnieju kwalifikacyjnym. Były to bardzo
udane zawody dla naszych
zawodników. Znakomicie zagrała
w turnieju Hania Gastół zajmując

bardzo dobre czwarte miejsce.
Dziewiąte miejsce zajęła Marysia
Pieniążek a Michalina Stępień miejsce
trzynaste w stawce dwudziestu
zawodniczek.
W stawce pięćdziesięciu
zawodników Maciek Pieniążek zajął
miejsce dwudzieste.

II WTK żaków i I WTK skrzatów
W drugim już wojewódzkim
turnieju kwalifikacyjnym żaków
rozegranym w Stepnicy wystartowali
i to z powodzeniem nasi zawodnicy.
Drugie miejsce w tych zawodach zajęła
Hania Gastół. Trzecia była Maria
Pieniążek a szósta Michalina Stępień.
Wśród chłopców Maciek Pieniążek

zajął trzecie miejsce. Michaśka
Stępień będąca jeszcze skrzatem
zajęła drugie miejsce.
Osiągnięte wyniki w tych
zawodach bardzo cieszą i są
jednocześnie motywacją do dalszej
pracy.
Trener Andrzej Ugorski

Sekcja tenisa stołowego współfinansowana jest w ramach programu
współpracy gminy Postomino z organizacjami pozarządowymi.

Podsumowanie Festiwalu
Biegowego Powiatu
Sławieńskiego
11-ego stycznia
w Postominie

Rok 2019 za nami.
Styczeń to czas
podsumowań. Festiwal
Biegowy Powiatu
Sławieńskiego 2019
swoje podsumowanie
będzie miał już 11 stycznia 2020 r.
podczas biegu "Policz się z Cukrzycą"
w ramach WOŚP w Postominie. Start
biegu zaplanowano na godz. 14:00
(zapisy na bieg od godz. 13.00).
Opłata startowa to "banknot" do puszki
w celu zasilenia konta WOŚP. Miejsce
startu biegu to teren rekreacyjny
w Postominie (naprzeciwko stadionu),
trasa natomiast przebiegała będzie
nową, oddaną w 2019 roku ścieżką
rowerową z Postomina do Pieńkówka.
Dystans to około 6 km.
W tym roku po raz pierwszy
startuje WIRTUALNY BIEG WOŚP.

Podczas Naszego Biegu
można również
skorzystać z oferty jaką
oferuje sztab WOŚP.
Wymaganie to trasa min.
5 km. Zainteresowani
znajdą więcej informacji w poniższym
linku.
https://www.slotmarket.pl/event/
details/209/1-wirtualny-bieg-woppolicz-si-z-cukrzyc
Po biegu Centrum Kultury
i Sportu w Postominie zaprasza na
mały poczęstunek, po którym
wręczone zostaną nagrody dla
uczestników Festiwalu Biegowego.
Zgodnie z regulaminem Festiwalu
warunkiem klasyfikacji jest udział
w biegu podsumowującym.
Serdecznie Zapraszamy!!!

Uczniowie z Postomina
mistrzami powiatu w koszykówce
W środę 18 grudnia 2019 roku
reprezentowaliśmy naszą Szkołę
zespołem 11 chłopców z rocznika
2007 i młodszych w Powiatowych
Igrzyskach Dzieci w Koszykówce.
Zawody odbyły się w miłej, sportowej
atmosferze w hali Szkoły
Podstawowej nr 3 w Sławnie.
W turnieju oprócz Gospodarzy
wystąpili również chłopcy ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Darłowie.
Rozgrywki były bardzo zacięte
ponieważ w pierwszym meczu SP
Postomino pokonało SP Darłowo 11:6,
w drugim meczu sławianie również
okazali się lepsi od młodych darłowian
i o zwycięstwie w całym turnieju
decydował ostatni mecz pomiędzy
gospodarzami i uczniami z Postomina.
Pierwsza kwarta tego meczu
rozpoczęła się pomyślnie dla nas, po
szybkich kontrach odskoczyliśmy
rywalom na 10 punktów (0:10) w rzutach brylował Michał
Wawrzyniak, który indywidualnymi
akcjami punktował dla naszej Szkoły.
W drugiej kwarcie to jednak sławianie
zaczęli odrabiać straty i zakończyła się
ona wynikiem (9:0) dla gospodarzy.
Młodzi chłopcy z Postomina mieli
w tym fragmencie problem
z prawidłowym wprowadzaniem piłki
do gry spod własnego kosza. Szybkie
przechwyty doprowadziły więc do
wyrównania stanu meczu na 9:10.
W trzeciej odsłonie rozpoczęliśmy od
dwóch punktów rzuconych przez
Wiktora Fligla i prowadziliśmy 12:9.

Mecz miał już bardzo dynamiczny
przebieg ponieważ za chwilę było
znów 12:11, po celnym rzucie ucznia
ze Sławna. Czwarta kwarta była
kluczowa, przy ścisłym kryciu naszego
najlepszego strzelca Michała
Wawrzyniaka, ciężar rzutów wzięli na
siebie koledzy z drużyny. Ważnego
kosza z dystansu trafił Filip Widawski
i podwyższył nasze prowadzenie na
14:11, chwilę później tracimy kosza na
14:13 i w ostatnich dwóch minutach
było już naprawdę bardzo nerwowo.
Ze zmiennym szczęściem rzucają oba
zespoły, trafiamy na 16:13. Na 17
sekund przed końcem sławianie gubią
dobrą piłkę w aut. W tym czasie
opiekun zespołu z Postomina bierze
czas. Chłopcy ustalają ostatnią akcję.
Po bardzo dobrym podaniu Filipa
Pańczaka z autu na wolne pole, na

czystą pozycję wychodzi Michał
Wawrzyniak i celnym rzutem kończy
ten mecz 18:13. W zwycięskim
zespole wystąpili: Oliwier
Dowgiełowicz, Wiktor Fligiel, Fabian
Gwizdała, Filip Giemza, Emil
Lawrynowicz, Jan Michalak, Filip
Pańczak, Igor Piorunowski, Jakub
Stankowski, Michał Wawrzyniak, Filip
Widawski. Zespół przygotowali
Małgorzata Łabędzka i Maciej
Pominkiewicz. Jednocześnie
opiekunowie dziękują serdecznie
Wójtowi Gminy Postomino –
Januszowi Bojkowskiemu i Radnym
za zwiększenie budżetu finansowego
na wyjazdy sportowe i umożliwienie
dzieciom z naszej gminy w rozwijaniu
ich talentów oraz umożliwienie
odnoszenia sukcesów sportowych.

XVI Integracyjny
Bieg Noworoczny Parku Wodnego

W sobotę 28 grudnia 2019 r.
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
wraz z Parkiem Wodnym „JAN”
w Darłówku oraz Klubem Biegacza
„Bryza” przeprowadziło XVI
Integracyjny Biegu Sylwestrowy Parku
Wodnego „JAN” z Jarosławca do
Darłówka i tym samym zakończyli
sezon biegowy 2019. Udział w biegu
wzięło 75 osób, w tym 20 kobiet. Trasa
biegu o długości ok. 15 km prowadziła
pasem nadmorskim (nowo
wybudowaną ścieżką rowerową oraz
nadgranicznym pasem nadmorskim).
Najszybciej ten dystans pokonał
DRWAL PIOTR – 54:09 min., drugim
zawodnikiem był PYSHNIAK
KONSTANTIN – 54:10 min, a trzecim
KĘPKA ADRIAN.
Wśród kobiet z czasem 1:12:21
godz. zwyciężyła LUCYNA
KUKLIŃSKA-NURKOWSKA z USB
Ustka– przed IZABELĄ CHODOR –
1:14:47 godz. Trzecią zawodniczką
była MAŁGORZATA KRZEWIŃSKA –
1:14:47 godz.

Najlepszy mężczyzna otrzymał
puchar Dyrektora Parku Wodnego
„JAN” w Darłówku, natomiast
najszybsza Pani puchar Wójta Gminy
Postomino. 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: IZABELA CHODOR
przed KRZEWIŃSKĄ MAŁGORZATĄ
i trzecią KULCZYK KATARZYNĄ.

Wśród mężczyzn zwyciężył MAREK
LUDWIKOWSKI, kolejnymi byli
NAGÓREK KAMIL i trzeci ORŁOWSKI
MACIEJ. Po dekoracji nagradzania
wzniesiono toast noworoczny.
SERDECZNIE GRATULUJEMY
I ZAPRASZAMY NA KOLEJNE
I M P R E Z Y B I E G O W E
ORGANIZOWANE PRZEZ
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W POSTOMINIE.
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Zadbaj o siebie
z dietetykiem

5 grudnia 2019 roku na świetlicy
wiejskiej przy OSP w Marszewie
odbyło się spotkanie z dietetykiem
klinicznym Moniką Orynycz. Warto
nadmienić, iż dietetyk kliniczny to
specjalista dysponujący wiedzą na
temat postępowania dietetycznego,
także w różnych chorobach
w zależności od stadium ich
zaawansowania - przeprowadza
wywiady żywieniowe, określa stan
odżywienia pacjenta, a także dobiera
diety do występujących schorzeń, m.in.
hashimoto czy chorób dietozależnych.
Podobnie było w Marszewie,
gdzie dietetyk M. Orynycz udzieliła
wnikliwych konsultacji żywieniowych
wszystkim zatroskanym o własne
zdrowie Marszewianom, w tym
pomysłodawczyniom spotkania paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
oraz chętnym spoza wymienionej
miejscowości. Ogromne
zainteresowanie wśród uczestników
spotkania wzbudził specjalistyczny
analizator medyczny. Urządzenie
dokonuje analizy składu ciała, określa
zawartość takich parametrów jak masa
tkanki tłuszczowej i masa tkanki
mięśniowej, dzięki czemu możemy
sprawdzić, czy w procesie
odchudzania, który polega również na
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zwiększonej intensywności aktywności
fizycznej, rośnie masa mięśniowa,
a spada tkanka tłuszczowa. Analizator
określa także zawartość białka,
minerałów, wykazuje całkowitą
objętość wody w organiźmie, a nawet
metaboliczny wiek, czyli kondycję
ludzkiego ciała, co umożliwia
tworzenie diet dostosowanych do
indywidualnych potrzeb
poszczególnych osób. I chociaż
mogliśmy pochwalić się dość dobrą
kondycją, to czujne oko pani dietetyk
nie pominęło żadnej nieprawidłowości,
jak chociażby odwodnienia,
spowodowanego nadmiernym
spożywaniem cukrów prostych. Stąd
apel prowadzącej spotkanie o
właściwe i świadome odżywianie oraz
codzienne nawadnianie organizmu,
zwłaszcza średniozmineralizowaną
wodą mineralną.
Analiza składu ciała trwa niecałą
minutę, jest badaniem nieinwazyjnym,
bezbolesnym i może być wielokrotnie
powtarzana. Może zasugerować
wykonanie innych specjalistycznych
testów, ze względu na wykrycie stanu
chorobowego organizmu.Warto
skorzystać z porad specjalisty, by
cieszyć się zdrowym, długim życiem.
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Skwer z krzyżem
w Jarosławcu odnowiony

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu inicjatywy lokalnej pn. „Modernizacja skweru z krzyżem
w Jarosławcu”. W ramach zadania odnowiono krzyż, pomalowano ogrodzenie, wyrównano teren, wykonano nasadzenia.
Dzięki wspólnym wysiłkom skwer zyskał nowy i piękny wygląd.

Rewitalizacja szansą
na aktywną integrację
W niedzielę 15.12.2019 r.
w miejscowościach Mazów
i Pieńkowo odbyły się wydarzenia
animacyjne, które były
podsumowaniem prac
mieszkańców przy projektach.
Mimo deszczowej i niesprzyjającej
pogody mieszkańcy dopisali
i dobrze się bawili przy wspólnym
poczęstunku.
Przedsięwzięcie, realizowane
ze środków Regionalnego

Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt pn. „Rewitalizacja szansą na
aktywną integrację” realizowany jest
przez Koszalińską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A.
Dofinansowano ze środków
UE w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa.

Koniec prac przy inicjatywie lokalnej

Zakończono prace przy krzyżu
i chodniku na cmentarzu
w Staniewicach. W ramach realizacji
inicjatywy lokalnej pn. „Dbajmy
o miejsce spoczynku naszych bliskich”
na cmentarzu postawiono nowy krzyż
i odnowiono chodnik.

Mikołajki

Spotkanie Wigilijne w Pieszczu

W piątek 6.12 na sali wiejskiej
w Wilkowicach KGW Wilczanki
z pomocą Sołtysa oraz Rady sołeckiej
zorganizowali bal mikołajkowy dla
najmłodszych. Był słodki poczęstunek,
tańce, dużo śmiechu, zabawy oraz

wizyta Świętego Mikołaja.
Zabawę poprowadziła
Pompalina. Dziękujemy organizatorom
a także dzieciom za przybycie.

Tradycją jest już, że okres
przedświąteczny to okazja na
wspólne spotkanie
z mieszkańcami (seniorzy),
przy wigilijnym stole, przy
którym nie brakuje barszczu,
uszek, pierogów, śledzia, zupy
grzybowej i wielu innych potraw.
Jeśli mówimy o wigilijnym
stole to przede wszystkim
dzielenie się opłatkiem
bożonarodzeniowym, który ma
magiczną moc życzeń

i życzliwości, radości, spokoju,
zdrowia drugiemu człowiekowi
i niech ta magiczna moc trwa
i trwa i trwa…. życzą
Rada Sołecka Pieszcz
i Zespół Pieszczanki
Rada Sołecka Pieszcz
i Zespół Pieszczanki dziękują
sponsorom za pomoc
w organizacji imprez w roku
2019.
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Inicjatywa lokalna w Pałówku Nowy teren w Pieszczu

Sukcesem zakończono prace przy realizacji projektu inicjatywy lokalnej pn.
„Budowa przydrożnej kapliczki na miejscu starej w miejscowości Pałówko”. Dzięki
wspólnym wysiłkom powstała nowa i piękna kapliczka.

Dobiegły końca prace
mieszkańców nad projektem
„Zagospodarowanie terenu przy placu
zabaw, utworzenie miejsca rekreacji”.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi powstało
nowe miejsce do wypoczynku na
świeżym powietrzu. W ramach
zadania zakupiono ławki, kosz,
zestaw do koszykówki, wykonano
ogrodzenie.
Bardzo dziękuje osobom, które
pomagały przy realizacji projektu
„Inicjatywa lokalna”.
Szczególne podziękowania
składam panu Markowi Bury oraz
Andrzejowi Cuper.
Do pomocy włączyli się R.

Wojciechowski , L. Woszczyk,
B. Jóźwiak, Z. Mazurkiewicz,
Z. Odrzywolska, D. Lisek, Z. Lisek,

K. Wojtas, B. Piotrowski, A. Pasternak
, K. Bury.
Sołtys Pieszcza

Spotkanie opłatkowe we Wszedzieniu

Marsz pieszy
z wyszukiwaniem nagród

W październiku br w Pałówku
odbyły się spotkania mające na celu
wzrost aktywności sportowej,
a następnie został zorganizowany
marsz pieszy z wyszukiwaniem
nagród, w którym licznie uczestniczyli
mieszkańcy. Po marszu wszyscy udali

się na wspólne ognisko i poczęstunek
gdzie rozdano medale i dyplomy.
Zadanie zostało zrealizowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich
„Pałówkowianie” w Pałówku i było
współfinansowane ze środków Gminy
Postomino.

Wysoka kultura

Już od kilku lat wspólnie
spotykają się członkowie
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” ze społecznością
lokalną Wszedzienia. To już tradycja,
a w tradycji siła. Tak też było i w tym
roku. Sołtys Wszedzienia Maria Lech
Szajner, wspólnie z Radą Sołecką
i przedstawicielkami Koła Gospodyń
Wiejskich przy dużym wsparciu
miejscowej świetliczanki p. Agnieszki
i jej podopiecznych przygotowali
piękny wystrój sali oraz pyszny słodki

poczęstunek. Tradycyjnie
i bezapelacyjnie najpyszniejszą zupę
grzybową uwarzyła pani Basia
Kołodziejska. Członkowie
stowarzyszenia – każdy z daniem
wigilijnym – zadbali o świąteczny
nastrój, wspólne śpiewanie kolęd.
Młodzież postarała się
o okolicznościowe wiersze, a także
drobne upominki – świeczniki. Każdy
dał cos od siebie na wspólny stół.
To b y ł o n a p r a w d ę m i ł e
spotkanie, było trochę wspomnień z lat

młodości i z czasów wojennych.
Spotkanie pełne życzliwości
i serdeczności. Dzielenie się opłatkiem
i dobrym słowem.
Nawet wspólne sprzątanie było
okazją do podzielenia czy to radością,
czy też smuteczkiem.
Dbajmy o dobre relacje z innymi.
Wychodźmy z domu, gdy coś się
dzieje blisko. Bądźmy razem w ten
świąteczny czas.
Teresa Rysztak

Zainspirowali się w Falentach

W listopadzie 2019 zakończył się
projekt realizowany w ramach
dofinansowania z programu
współpracy Gminy Postomino
z organizacjami pozarządowymi na rok
2019 pn. „Wysoka kultura na wsi”
realizowana przez KGW AKSAMITKI.
W ramach realizacji projektu
zorganizowano warsztaty
rękodzielnicze, na których Panie
uczyły się wykonywać łapacze snów
oraz tzw. „Ogrody w słoiku”, dodatkowo
wykonano stroiki świąteczne. W maju
„Aksamitki” były w teatrze w Słupsku na
spektaklu „Skrzypek na dachu”, we

wrześniu zaś prezentowały się na
gminnych Dożynkach w Wilkowicach.
Cały projekt został
podsumowany w restauracji
w Golikowie. W ramach dotacji (3.000
zł) tak dużo przedsięwzięć zostało
zrealizowanych. Nie odbyło by się to
bez ogromnej siły i wsparcia
mieszkańców. Dziękuję i zapraszam
w nadchodzącym roku do dalszych
wspólnych realizacji. Ze zdwojoną siłą
wykonamy piękne cuda – a naprawdę
potrafimy.
MLSZ

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” realizuje projekt pn.
„Gmina przyjazna seniorom”
w ramach tegorocznej Ogólnopolskiej
Akcji „Masz Głos”. W czasie realizacji
(i nie tylko) będziemy współpracować
z Wójtem Gminy Januszem
Bojkowskim, Radą Seniorów Gminy
Postomino oraz z miejscową Szkołą
Podstawową. Przypominamy –
z wrodzoną skromnością – że w 2019
r. wspólnie zdobyliśmy niezwykle
zaszczytne miano „Super Samorząd”
i ten tytuł zobowiązuje nas do sięgania
po coraz nowsze, wspólne, wyzwania.
Prezes Stowarzyszenia Teresa
Rysztak, a zarazem przewodnicząca
Rady Seniorów – wspólnie z innymi
działaczami społecznymi - aktywnie
poszukują wzorców i metod
aktywizowania społeczności
senioralnej, by lepiej służyć
środowisku osób starszych.
Ogólnopolskie spotkanie
przedstawicieli organizacji
pozarządowych w Falentach koło
Warszawy, którego organizatorem jest
Fundacja im. St. Batorego jest takim

miejscem, gdzie można się
zainspirować i podpatrywać dobre,
sprawdzone praktyki działalności
społecznej. Stowarzyszenie „Razem
lepiej” nie ma w pobliżu organizacja,
która realizowałaby projekt z „Masz
głosa”, więc szuka wzorców
z dalszych okolic. Spotkanie
w Falentach dało dużą dawkę wiedzy o
budowaniu współpracy lokalnej
w ramach ogólnopolskiego zjazdu
realizatorów akcji Masz Głos.
Członkowie stowarzyszenia
wyrazili dobrą wolę do współpracy,
a zarazem chęć inicjowania lokalnych
spotkań seniorów, by wspólnie

wypracować gminną politykę
senioralną.
Zachęcamy wszystkie osoby,
które mają chęć, zdrowie i trochę
czasu do włączenia się w spotkania
wiejskie. Planujemy poprowadzić
spacery badawcze, by poszukać
miejsc, które mogą stanowić problem
dla osób starszych lub
niepełnosprawnych. Chcemy, by
wspólnie z Wójtem Gminy i Radą
Gminy określić, co można zrobić
dobrego dla naszej małej ojczyzny.
Wkrótce zaproszenia zostaną
wysłane.
Teresa Rysztak
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Spotkajmy się pod wiatą
3 lipca w siedzibie Darłowskiego
Centrum Wolontariatu nastąpiło
uroczyste rozdanie grantów na
realizację społecznych zadań
w ramach programu "Działaj Lokalnie –
Darłowo 2019". Tegoroczna XI edycja
konkursu cieszyła się dużym
zainteresowaniem, bowiem
rozpatrzono aż dziewiętnaście
wniosków. Ogółem dofinansowano
dziesięć inicjatyw, w tym cztery projekty
z gminy Postomino.
Do grona tegorocznych
zwycięzców należy Ochotnicza Straż
Pożarna z Marszewa. Strażacy po
napisaniu wspólnego projektu
z przedstawicielką rady sołeckiej Haliną Wendą - złożyli wniosek
o dotację w konkursie grantowym
"Działaj lokalnie 2019" do PolskoAmerykanskiej Fundacji Wolności

i Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
Natomiast naczelnik OSP Kazimierz
Ordon wniósł obowiązkowy wkład
własny w wysokości 5% kwoty dotacji.
Projekt został pozytywnie
zaopiniowany, a grantobiorcy otrzymali
6 tys. złotych na realizację pomysłu budowę drewnianej, zadaszonej wiaty.
I tak w połowie grudnia obok remizy
przy OSP w Marszewie stanął uroczy
obiekt małej architektury. Będzie to
miejsce narad i zebrań strażaków,
członkiń tutejszego Koła Gospodyń
Wiejskich, zebrań wiejskich i innych
spotkań mieszkańców sołectwa
Marszewo z okazji różnych imprez
i uroczystości. Koordynatorem budowy
był sołtys Marszewa - Marcin Plytta.
Wykonanie wykopu i wyrównanie
terenu pod planowaną budowę
wykonał Bolesław Bury, natomiast

Harmonogram wypłat

niezbędny do wyrównywania wykopu
piach podarował Adam Ordon. Mimo
powstałych trudności i niesprzyjających
warunków atmosferycznych
mieszkańcy Marszewa wykazali
determinację i hart ducha - przy
montażu wiaty pracowali
prz eds tawi c i el e rady s oł ec k i ej
Grzegorz Bartkowiak i Stanisław
Kosmalski, a także Tomasz Bartkowiak,
Piotr Groszek, Sebastian Janiszewski,

Jan Jóźwik, Wacław Kosmalski, Robert
Michoń, Krzysztof Nowak, Mariusz
Ruchniak i Krystian Paź, natomiast
Adrian Sikora zaoferował do pomocy
dwóch pracowników swojej firmy.
Wielkie słowa uznania dla
pracujących przy realizacji projektu
oraz ogromne podziękowania za
fachową pomoc dla mieszkańca
Mazowa - Pawła Ćwika, który
zaprojektował wiatę, pomagał

w wyborze i zakupie odpowiednich
materiałów oraz brał bezpośreni udział
w budowie. Składamy podziękowania
wójtowi gminy Postomino, za obiecaną
pomoc w doposażaniu obiektu
w niezbędne ławki i stoły.
M.M.

Orkiestra z Postomina w Wąbrzeźnie

Funduszu Alimentacyjnego
Świadczeń Rodzinnych
Świadczeń Wychowawczych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

22-24 styczeń 2020r.
19-21 luty 2020r.
24-26 marzec 2020r.
22-24 kwiecień 2020r.
20-22 maj 2020r.
23-25 czerwiec 2020r.
22-24 lipiec 2020r.
24-26 sierpień 2020r.
22-24 wrzesień 2020r.
21-23 październik 2020r.
23-25 listopad 2020r.
16-18 grudzień 2020r.

Podziękowania
Podziękowania dla księdza Parafii
Rzymskokatolickiej w Postominie
Ryszarda Kurosia oraz przewodniczącej
Caritas - Sylwii Kwiatkowskiej za duchowe
i materialne wsparcie osoby w trudnej
sytuacji życiowej, za zakup armatury
b i a ł e j i sf i n a n s owa n i e p r ze g l ą d u
przewodu kominowego oraz słowa
uznania dla Wacława Kosmalskiego i
Stanisława Kosmalskiego za nieodpłatne
wykonanie wszelkich niezbędnych prac
remontowo - budowlanych.

Kondolencje
Najszczersze wyrazy współczucia
Pani Barbarze Kwiatkowskiej
z powodu śmierci

Ojca
składa
Wójt Gminy Postomino
oraz koleżanki i koledzy z pracy.

Dnia 8.12.2019 roku w swoim
ostatnim festiwalu w tym roku
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Postomina. Był to ogólnopolski
konkurs orkiestr dętych, w którym
występują zawodowe orkiestry,
orkiestry działające przy szkołach
muzycznych oraz amatorskie
orkiestry, które muszą prezentować
odpowiednio wysoki poziom gry.
Sama nasza obecność w tak
doborowym towarzystwie to dla nas
ogromne wyróżnienie. Do festiwalu

zgłosiło się 10 orkiestr z czego stawiło
się 9-ciu chętnych do zgarnięcia
głównych nagród. Główną nagrodę
Grand Prix zdobył EMBand-orkiestra
muzyków Bydgoskich, pierwsze
miejsce zdobyła orkiestra ze Świecia,
drugie miejsce Orkiestra Dęta
„Elektronic” z Bydgoszczy zaś miejsce
trzecie zajęli gospodarze konkursu.
Nie udało się tym razem zdobyć
miejsca na podium, jednak zdobyte
doświadczenie i możliwość
wystąpienia z takimi fantastycznymi

zespołami to dla nas pouczający
wyjazd, który pokazuje nam ile jeszcze
brakuje nam do najlepszych. Jak
zawsze apelujemy do rodziców dzieci
i osób, które chciałyby nauczyć się
grać na instrumencie i koncertować z
orkiestrą, ponieważ to nie
umiejętności nie pozwalają nam
konkurować z najlepszymi lecz nie za
duży skład orkiestry.
Zapraszamy do kontaktu pod nr
662-358-922.
Marcin Rąpalski
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Rozwój dziecka
poprzez zabawę

Wigilia w PWD w Postominie
Święta Bożego Narodzenia to
wyjątkowy czas, z którym wiąże się
wiele
zwyczajów
i tradycji. Niektóre z nich zostały
przeniesione do Placówki Wsparcia
Dziennego w Postominie. Czuć było
świąteczną atmosferę, którą pogłębiał
jeszcze wystrój, składający się z żywej
pachnącej lasem choinki ubranej
ręcznie robionymi ozdobami,
stroikami i tradycyjnej szopki
betlejemskiej.Wigilię rozpoczęła Pani
Kierownik Elżbieta Gawęda , złożyła
wszystkim obecnym życzenia

Zabawa jest naturalną formą
dziecięcego funkcjonowania
i poznawania świata. Rozrywka
uruchamia pozytywne emocje,
wzbudza ciekawość i często angażuje
wiele bodźców na raz , dzięki czemu
dzieci szybciej zapamiętują, czy
skupiają uwagę. Dodatkowa radość
płynąca z zabawy rozbudza motywację
i chęć do dalszego planowania. Dzięki
nowym grom i pomocom naukowym,
które w dużej ilości i zróżnicowaniu na

wiek oraz wymagania intelektualne
zostały zakupione do Placówki
Wsparcia Dziennego w Postominie,
dzieci doskonalą koncentrację, pamięć
wzrokową oraz słuchową. Ponadto
mają mnóstwo okazji do nauki nowych
słów i wyrażeń, co niezmiernie cieszy.
Gry nie tylko rozwijają wyobraźnię
i mają charakter edukacyjny, ale
pomagają także w nauce, rywalizacji
i panowaniu nad własnymi emocjami.

Program Aktywności
Lokalnej

W ramach projektu „Program
Aktywności Lokalnej” organizowany
w Pałowie uczestnicy aktywnie brali
udział w zajęciach. Podsumowując
2019r. to zorganizowaliśmy zabawę
choinkową dla dzieci oraz zadbaliśmy
o wizerunek świetlicy. Uczestnicy
projektu mieli swój udział w organizacji
festynu z okazji Dnia Dziecka
w Pałówku. Nowo powstały plac
rekreacyjny w Pałowie pozwala nam
na aktywne spędzenie wspólnego
czasu. Jednak największym naszym
przedsięwzięciem była pomoc
w organizacji imprezy z okazji Dnia
Seniora. Wykazaliśmy się tam
umiejętnościami kulinarnymi w postaci
obiadu. Prowadzone zajęcia kulinarne

bardzo ucieszyły uczestników
projektu. Każdy mógł wykazać się
swoimi umiejętnościami i przedstawić
swoje dania na poczęstunku z okazji
Andrzejek oraz Wigilii. Mamy nadzieję
,że nadchodzący Nowy 2020r. będzie
równie ciekawy i interesujący. Nowi
uczestnicy projektu ,których
zapraszamy będą mogli wykazać się
swoimi umiejętnościami kulinarnymi
,dekoracyjnymi oraz porozmawiać
o problemach życiowych
z psychologiem. Wszystkim
czytelnikom składamy Wszystkiego
Najlepszego na Nowy 2020 Rok.
Uczestnicy projektu „PAL”
w Pałowie.

i zaprosiła do wspólnego ucztowania,
które zostało przygotowane przez
rodziców i wychowawców. Spotkanie

wigilijne przebiegało przy śpiewie
kolęd w miłej rodzinnej atmosferze.

Niespodzianka
Dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego w Królewie miały wielką
niespodziankę. Placówka wzbogaciła
się w nowe gry, zabawki, sprzęt
sportowy i pomoce dydaktyczne.
Radość dzieci była ogromna
zwłaszcza, że każdy znalazł coś dla
siebie. Zarówno starsze dzieci, jak i te
młodsze. Oczywiście była też
pogadanka na temat szanowania
zabawek i odkładania na wyznaczone
miejsce.

Ruch to zdrowie

Dnia 2 grudnia 2019 r. w Placówce Wsparcia Dziennego w Postominie odbyły się zajęcia sportowe, taneczne oraz
muzykoterapia. W ramach zajęć uczestnicy doskonalili swoje zdolności oraz kondycję fizyczną, nabywali umiejętności
poruszania się w przestrzeni, poszerzali zainteresowania muzyczne. Było to kolejne spotkanie, które w sposób szczególny
zintegrowało naszych podopiecznych.

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

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

Styczeń 2020
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

13

20

odpady
zmieszane

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

27

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

14

21

15

22

23

17

24

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

papier

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

16

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

28

Obow
iązk
segr eg owa
a
odpad cja
ów!

odpady
zmieszane

szkło

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

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

Odp
a
zmie dy
są od szane
co 2 bierane
tygo
dnie

29

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

30

31

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane i bioodpady: 8 i 22 styczeń.

Odpady budowlane i bioodpady: 5 i 19 luty.

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

Reklamacje

Płatności

Stawka:
18 zł
za osobę / miesiąc

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

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

Ogień z Betlejem

„Światło, które daje moc” to hasło i niezwykle
wyrazista idea przewodnia tegorocznej edycji
przekazywania przez harcerzy i skautów symbolu
światowego pokoju. Betlejemskie Światło Pokoju
zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,
w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań
charytatywnych. Akcja nosiła wtedy nazwę „Światło
w ciemności” i rok później została objęta patronatem
przez austriackich skautów. Jej tradycją jest
odebranie przez dziewczynkę lub chłopca Światła
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem,
a następnie przetransportowanie go do Wiednia,
w którym ma miejsce ekumeniczna uroczystość.
Podczas mszy Płomień jest przekazywany
mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji
skautowych z wielu krajów europejskich. W tym roku
zaszczyt zainaugurowania sztafety BŚP przypadł
jedenastoletniej Victorii Kampenhuber z austriackiej
miejscowości Enns – tegorocznemu Pokojowemu
Dziecku Światła. Wieczny Ogień polscy harcerze
i harcerki otrzymają z rąk skautów słowackich
podczas mszy świętej kończącej Betlejemski Zlot
ZHP. Jego uroczyste przekazanie odbędzie się 15.
grudnia w Sanktuarium na Krzeptówkach
w Zakopanem, a już 19. grudnia zagości w naszym
powiecie, ofiarowany przez harcerzy Hufca ZHP
Ziemi Słupskiej im. Obrońców Wybrzeża. Tego dnia
Komendant Hufca Sławno przekaże Ogień
z Betlejem do Związków Drużyn ZHP w Postominie,

Sławnie, Malechowie i Darłowie, a przez nie do urzędów, instytucji, szkół, kościołów
i stowarzyszeń.
Natomiast 20. grudnia wierni z parafii
św. Antoniego w Sławnie będą mogli odebrać
symbol pokoju podczas mszy celebrowanej
o godz. 18.00, a z parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny – 22. grudnia
o godz. 16.00.
Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju
2019 - „Światło, które daje moc” –
bezpośrednio nawiązuje do słów wypowiedzianych
przez św. Jana Pawła II. Czterdzieści lat temu,
papież Polak na krakowskich Błoniach nawoływał
nas do tego, abyśmy byli „mocni w swojej wierze,
nadziei i miłości - świadomej, dojrzałej,
odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować
ów wielki dialog z człowiekiem i światem”. Niech,
zatem to przesłanie będzie – jak czytamy w liście hm.
Wojciecha Jurkowskiego, naczelnego kapelana
ZHP - „inspiracją dla nas – harcerek i harcerzy
Związku Harcerstwa Polskiego przekazujących
Betlejemskie Światło Pokoju.
To Światło dodaje nam odwagi i mocy, byśmy
na nowo sięgnęli do korzeni naszej harcerskiej
służby, które wywodzą się z uniwersalnych,
kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa.
One uczą nas kochać Boga, ojczyznę i drugiego
człowieka jako bliźniego.
D z i ś w i e m y, ż e b e z
p r z y p o m n i e n i a
Stopka redakcyjna
i zrozumienia tych wartości,
Wydawca i redakcja:
nie potrafimy na nowo
odkryć idei skautingu
i twórczo wykorzystać
dziedzictwa 100 lat służby
Związku Harcerstwa
Urząd Gminy w Postominie
Polskiego”.
76-113 Postomino 30
hm. Jacek Błaszczyk
tel.: 59 810 85 93
e-mail: szept@postomino.pl
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