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Prawie milion złotych dla najmłodszych!

Gmina Postomino ubiegała się
o wsparcie finansowe na realizację
zadania dotyczącego zorganizowania
opieki nad najmłodszymi dziećmi
w formie żłobka w Jarosławcu. Udało się!
Otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości niemal 1 mln zł- w ramach

programu „Maluch +” kwotę 534 400,00
zł oraz z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 20142020 kwotę 413 020,77 zł.! Pozyskane
dofinansowanie zostanie przeznaczone
m.in. na wciąż trwające roboty

budowlane, wyposażenie placu zabaw,
zakup wyposażenia sal oraz zakup
wyposażenia specjalistycznego,
pokrycie kosztów funkcjonowania
żłobka.

Akcyza
Od 03 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 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 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r. Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w pok. 9a.

Wielkie serca naszych mieszkańców!
Po raz kolejny padł rekord w zbiórce WOŚP

Ostateczny wynik sztabu WOŚP z Postomina w 2020 roku wynosi

48 380,00 zł
Czytaj więcej na str. 6
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Jesteśmy w pierwszej 10-tce
Po raz kolejny Gmina Postomino
znalazła się w pierwszej dziesiątce
gmin wiejskich w Ogólnopolskim
Rankingu Gmin i Powiatów. Jury
Konkursu organizowanego przez
Związek Powiatów Polskich wybrało
najlepsze, najbardziej rozwojowe
samorządy. Eksperci oceniający
samorządy za działalność w roku 2019
sklasyfikowali Gminę Postomino na
7 miejscu w kraju.
Oceniając JST, eksperci ZPP
wydają opinię według wielu kryteriów

ujętych 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
bezpieczeństwem informacji;
promocja rozwiązań z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

wspieranie działań na rzecz
gospodarki rynkowej; promocja
rozwiązań ekoenergetycznych
iproekologicznych; współpraca
krajowa i międzynarodowa; działania
promocyjne.
Kolejność na liście wyróżnionych
uzależniona jest od wyników
osiąganych przez samorząd oraz od
zrealizowanych działań.
Ranking jest aktualizowany na
bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok.

Aktualności inwestycyjne
Wykonawca przebudowy
drogi gminnej Karsino-Dzierżęcin
zakończył prace przy budowie
zatoki autobusowej. Obecnie
trwają prace przy budowie
kolejnych warstw konstrukcyjnych
pod nawierzchnię drogową
w technologii betonu asfaltowego.
Gmina Postomino
rozpoczęła procedurę odbiorową
budynku świetlicowoadministracyjnego w Pieńkowie
w ramach inwestycji pn.
„Stworzenie atrakcyjnych
warunków do życia w rodzinie
poprzez zagospodarowanie terenu

sportowo-rekreacyjnego”. Dzięki
realizacji przedmiotowego zadania
miejscowość Pieńkowo zyskała
piękny kompleks rekreacyjnosportowy wraz z budynkiem
świetlicowo-administracyjnym.
Aktualnie toczy się
postępowanie ws. wyłonienia
wykonawcy robót dla przebudowy
odcinków kanalizacji sanitarnej
w m. Jarosławiec.
P o n a d t o G m i n a
przygotowuje niezbędne
dokumenty celem wszczęcia
postępowania przetargowego dla
zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa remizy OSP
w m. Wilkowice”. Informacja
o przetargu nieograniczonym
zostanie już wkrótce ogłoszona na
Biuletynie Informacji Publicznej.
Planowane są również
postępowania przetargowe na
opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej dla
przebudowy drogi gminnej na
odcinku Jarosławiec – Jezierzany Nacmierz oraz ul. Bazyliszka
w m. Rusinowo.
Dzierżęcin: zatoka autobusowa

Nowy wóz bojowy dla OSP Wilkowice
Ochotnicza Straż Pożarna
w Wilkowicach wzmocniła swoją
gotowość bojową zakupując średni
samochód ratowniczo- gaśniczy.
Samochód został zakupiony w ramach
realizacji zadania publicznego pn.:
„Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego na potrzeby

OSP ze środków finansowych
w Wilkowicach” współfinansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej oraz
Gminę Postomino.

Śmieci z kodem kreskowym
I n f o r m u j e m y, ż e w c e l u
określenia ilości odebranych odpadów
z poszczególnych nieruchomości,
rozszerzono ilość frakcji objętych
elektroniczną weryfikacją. W styczniu
2020 roku otrzymali Państwo kody
kreskowe na następujące frakcje:
papier i tekturę, bioodpady, szkło,
tworzywo sztuczne i metale oraz kod
kreskowy na worek z odpadami
zmieszanymi tzw. „dostawkę” do

pojemnika z odpadami
niesegregowanymi. Prosimy
o zwrócenie uwagi na otrzymane
„naklejki” z kodami oraz o ich
weryfikację z kodem znajdującym się
na pojemniku, numery tam
umieszczone muszą być takie same.
Prosimy także pamiętać, że
otrzymane kody identyfikują daną
nieruchomość.

Po wyczerpaniu zapasu
etykiet trzeba będzie zgłosić się do
GPK w Postominie po nowe
etykiety, które będą wydawane
nieodpłatnie.
Worki bez kodów kreskowych
nie będą odbierane.
PAMIĘTAJ! ZANIM WYSTAWISZ
WOREK PRZYKLEJ KOD!

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

Prowadziła ich gwiazda!

luty

2020
W lutym wody wiele w lecie głodne nawet cielę.
Gdy bez wiatrów luty chodzi,
w kwietniu wicher nie zawodzi.
W lutym śnieg i mróz stały,
w lecie będą upały.

Od kilku lat rodził się pomysł
zorganizowania w Parafii Łącko
Orszaku Trzech Króli. I stało się. Po
wielu dyskusjach i przemyśleniach
doszło do realizacji. Koordynatorem
tego pięknego wydarzenia była Pani
Basia Borucka mieszkanka Łącka. Do
organizacji włączyli się wszyscy
sołtysi naszej Parafii, rozdzielając
zadania swoim mieszkańcom, z uwagi
na bardzo duży zakres działań.
Uroczystość ta rozpoczęła się
Mszą Św., w której uczniowie ze
Szkoły Społecznej w Korlinie
zaprezentowali montaż słownom u z y c z n y. P r z e d s t a w i e n i e

wprowadziło uczestników w nastrój
święta. Uroczysty orszak po ulicach
Łącka prowadziła gwiazda, za którą
podążała Święta Rodzina, Trzej
Królowie na koniach oraz poczet
chorągwi kościelnych, orszakowych
i narodowych. Za nimi aniołowie,
diabełki, pastuszkowie i wierni
przyozdobieni w korony i kolorowe
balony oraz gadżety przedstawiające
Trzech Króli. Zwieńczeniem orszaku
było przekazanie złota, mirry
i kadzidła przez królów Narodzonemu
Panu, któremu to towarzyszył śpiew
kolęd prowadzony przez panią
Jadwigę Krakowską. Wszyscy

uczestnicy orszaku zostali zaproszeni
na pyszną grochówkę i słodkie
wypieki przygotowane przez nasze
gospodynie. Poczęstunek uświetniła
muzyka, o którą zadbał Emil
Gawlikowski.
Wyrazy szczególnego uznania
dla osób, które podjęły się odegrać
główne role takie jak: Św. Rodzina,
Trzej Królowie, Herod. Wymagało to
nie lada odwagi.
Organizatorzy pragną
podziękować sponsorom oraz stajni
”HORYZONT” za użyczenie koni,
które dostojnie prowadziły Królów na
swoich grzbietach. Dziękujemy

przede wszystkim wiernym Parafii
Łącko oraz gościom, którzy szli
w orszaku. Pragniemy zwrócić uwagę
na to , że była to inicjatywa oddolna,
która w sposób bardzo trafny integruje
wszystkich mieszkańców, zarówno
tych którzy organizowali i tych którzy
zechcieli wziąć udział. Jest to
niewątpliwie manifestacja naszej
w i a r y, k t ó r ą n a p e w n o w a r t o
powtarzać i z roku na rok wzbogacić.
Organizatorzy z Księdzem
Proboszczem

2 lutego (niedziela)
Ofiarowanie Pańskie
(Matki Boskiej Gromnicznej),
Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego,
Światowy Dzień Obszarów
Wodno-Błotnych,
Dzień Handlowca
3 lutego (poniedziałek)
Międzynarodowy
Dzień Walki z Rakiem
8 lutego (sobota)
Święto Służby Więziennej, Dzień
Bezpiecznego Internetu
9 lutego (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Pizzy
11 lutego (wtorek)
Światowy Dzień Chorych
14 lutego (piątek)
Dzień Zakochanych (Walentynki)
15 lutego (sobota)
Światowy Dzień Młodzieży
Prawosławnej
17 lutego (poniedziałek)
Dzień Kota
20 lutego (czwartek)
Tłusty czwartek,
Światowy Dzień Sprawiedliwości
Społecznej
21 lutego (piątek)
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego
22 lutego (sobota)
Dzień Ofiar Przestępstw,
Ostatnia sobota karnawału
23 lutego (niedziela)
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
25 lutego (wtorek)
Ostatki
26 lutego (środa)
Popielec

„

cytat

„Nigdy nie przestaje mnie
zadziwiać, że kochamy siebie
bardziej niż innych ludzi,
jednak cenimy ich opinie
bardziej niż własne.”

„

Marek Aureliusz
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Informacja o zakazie wprowadzania Kwalifikacja wojskowa
wód opadowych i drenażowych
do kanalizacji sanitarnej - będą kary!
Wójt Gminy Postomino
przypomina, że obowiązuje zakaz
odprowadzania ścieków opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji
sanitarnej
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze
zm.) zabrania się wprowadzania
ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wód
opadowych, a także wprowadzania
wód opadowych i wód
drenażowych do kanalizacji
sanitarnej.
Wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych oraz wód drenażowych
do kanalizacji sanitarnej doprowadza
do zwiększenia kosztów utrzymania
sieci sanitarnej, oczyszczalni ścieków,
a także wpływa negatywnie na stan
środowiska.
Mając powyższe na uwadze,
wzywa się właścicieli posesji, z których
ścieki opadowe i wody drenażowe
odprowadzane są do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej, do

dobrowolnego usunięcia istniejących
nieprawidłowości.
W przypadku wprowadzania
ścieków opadowych i wód
drenażowych do systemu gminnej
kanalizacji sanitarnej grożą sankcje
karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a
cytowanej wyżej ustawy, czyli kara
ograniczenia wolności albo grzywna
do 10 000 zł.
Informuję również, że Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.

z o.o. w Postominie sukcesywnie
przeprowadza kontrole posesji na
terenie gminy w w/w zakresie.
W przypadku stwierdzenia
nielegalnych podłączeń wód
opadowych i wód drenażowych do
kanalizacji sanitarnej wszczynane
będą postępowania zmierzające do
usunięcia nieprawidłowości oraz
wymierzenia kary, o której mowa w art.
28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy.

Nowy nr telefonu do Straży Gminnej
Od lutego 2020 roku obowiązuje nowy numer telefonu do
siedziby Straży Gminnej w Postominie (oraz w sezonie letnim
w Jarosławcu):

59 846 44 50
Jednocześnie informujemy, że wszystkie rozmowy wykonane
pod w/w numer są nagrywane, a w przypadku braku odpowiedzi (po
4 sygnałach) rozmowa zostanie przekierowana na telefon
komórkowy komendanta Straży Gminnej (warunkiem jest to, że
linia telefoniczna będzie wolna). Pozostałe numery telefonów
(komórki) Straży Gminnej się nie zmieniają:
609-329-545 *** 609-329-548 *** 609-329-549

Nabór wniosków - usuwanie azbestu
Wójt Gminy Postomino ogłasza
nabór wniosków o sfinansowanie
usługi usunięcia odpadów
zawierających azbest z terenu gminy
Postomino na rok 2020.
Usługa obejmuje koszty
kwalifikowane tj. demontaż, transport
i utylizację wyrobów zawierających
azbest lub transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest
zdemontowanych we wcześniejszych
latach i składowanych dotychczas na
posesji.
Nabór wniosków trwa
do 17 lutego 2020 r.
UWAGA! Wnioski złożone po
ww. terminie, pozostawione będą bez
rozpatrzenia. Wnioski należy składać
w siedzibie Urzędu Gminy, na
formularzu, który można otrzymać
w Biurze Obsługi Interesanta lub pod
adresem:
http://postomino.bip.net.pl/?a=11402
Do wniosku należy dołączyć:
1. Z g o d ę w s z y s t k i c h
współwłaścicieli nieruchomości na

wykonanie prac polegających na
demontażu, transporcie i utylizacji
wyrobów zawierających azbest
(w przypadku, gdy występuje więcej
niż jeden właściciel);
2. Kserokopię dokumentacji
zgłoszenia prac rozbiórkowych do
Wydziału Architektury, Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Sławnie
(w przypadku prac związanych
z demontażem pokrycia dachowego,
zawierającego azbest);
3. Informację o uzyskanej
pomocy de minimis - w sytuacji, gdy
dotacja stanowić będzie pomoc de
minimis (dot. osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą, w tym rolniczą).

Wa r u n k i e m u b i e g a n i a s i ę
o otrzymanie dofinasowania jest
złożenie Wójtowi Gminy Postomino
corocznej Informacji o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystania, zgodnie
z Rozporządzeniem 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.
Odbioru, transportu
i przekazania do utylizacji dokona
firma wybrana przez Wójta Gminy
Postomino w trybie zapytania
ofertowego bądź przetargu. Wszelkie
informacje i wyjaśnienia związane
z usuwaniem azbestu z terenu Gminy
Postomino można uzyskać w pod nr
tel. 59 846-44-47 oraz w pokoju 12.

Kwalifikacja wojskowa w 2020
roku osób z terenu gminy Postomino
odbędzie się w dniach 02-03.03.2020
roku w Zespole Szkół
Agrotechnicznych w Sławnie, ul.
Sempołowskiej 2D, 76-100 Sławno.
Obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
podlegają:
a) mężczyźni urodzeni w 2001 roku,

kwalifikacji wojskowej (Dz. U.
poz. 944);
d) osoby, które ukończyły 18 lat
życia i zgłosiły się ochotniczo do
kwalifikacji wojskowej do końca
roku kalendarzowego, w którym
kończą 24 lata życia, jeśli nie
posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej.

b) mężczyźni urodzeni w latach
1996 – 2000, którzy nie
posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej,
c) osoby urodzone w latach 19992000, które:
ź zostały uznane przez
powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
ź zostały uznane przez
powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności
upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej,
i złożyły w trybie art. 28 ust. 4
i 4b ustawy z dnia 21
listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wniosek o zmianę
kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
kobiety urodzone w latach
1996 -2001, posiadające
kwalifikacje przydatne do
czynnej służby wojskowej,
oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku
szkolnym lub akademickim
2018/2019 ukończyły naukę
w szkołach lub uczelniach
m e d y c z n y c h
i weterynaryjnych oraz na
k i e r u n k a c h
psychologicznych albo
będące studentkami albo
absolwentkami 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

Osoba stawiająca się do
kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy
powinna przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości;
2) dokument potwierdzający
przyczyny niestawienia się do
kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie
się do kwalifikacji wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu nie było
możliwe;
3) posiadaną dokumentację
medyczną, w tym wyniki badań
specjalistycznych, przeprowadzonych
w okresie dwunastu miesięcy przed
dniem stawienia się do kwalifikacji
wojskowej;
4) aktualną fotografię
o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia
głowy);
5) dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia lub pobieranie
nauki oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe;
6) potwierdzenie zgłoszenia się
do rejestracji w przypadku
wprowadzenia takiego obowiązku.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Zmiany w gminie: tak było, tak jest

Jarosławiec, ul. Bałtycka
od strony pasa startowego

teren rekreacyjny Nacmierz

droga w Pieńkówku

ścieżka rowerowa
Postomino - Pieńkówko
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Rekord – zebraliśmy 48.380,00 zł

Już po raz kolejny Gmina
Postomino grała dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tegoroczna
zbiórka była przeznaczona „Dla
zapewnienia najważniejszych
standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie
zabiegowej".
W tym dniu na terenie Gminy
Postomino przeprowadzono wiele
inicjatyw mających na celu wsparcie
WOŚP, a tym samym zebranie jak
największej kwoty funduszy
i oczywiście pobicie ubiegłorocznego
rekord, czyli kwoty 38 630,00 zł.
Z inicjatywy rodziców
zawodników Akademii Piłkarskiej
przeprowadzono dziecięce rozgrywki
piłkarskie na hali sportowej
w Postominie pod nazwą „Dzieci Grają
dla Dzieci." W sali sportowej
w Pieszczu rozegrano mecz towarzyski
piłki siatkowej pomiędzy UKS „Czarni"
Pieszcz a „RESZTĄ ŚWIATA" . O 14.00
w jeziorze Marszewskim 30 śmiałków
z Postomińskiego Klubu „WIKING"

brało udział w kąpieli morsów. Morsowa
ekipa dopingowana i częstowana
smakołykami przez mieszkańców
Marszewa i sołtysa gromadziła kolejne
środki dla WOŚP.
Męska ekipa z Młodzieżowej
Orkiestry Dętej reprezentując Gminę
Postomino rozegrała Turniej Piłki
Nożnej dla dorosłych w Sławnie.
W niedzielę wolontariusze już od
rana zbierali fundusze do puszek
jeżdżąc busem i autobusem do
kolejnych gminnych miejscowości. To
było jednak tylko wprowadzenie do
finału WOŚP w gminie Postomino.
Główne działania podczas
tegorocznej Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy rozpoczęły się
o godzinie 15.30 w sali wielofunkcyjnej
przy Centrum Kultury i Sportu
w Postominie. Na scenie
zaprezentowali się: Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Postomina, solistki
z sekcji CKiS Postomino. Edukacyjny
pokaz ratownictwa medycznego
wykonali Strażacy OSP z Karsina pod

kierunkiem Komendanta Gminnego
OSP Podczas trwania finału można
było zakupić los w loterii, a każdy los
wygrywał. Loterię prowadziły Pani
Marzena Kurzyńska, Marzena
Bartlewska, Agnieszka Rzeczkowska
w asyście wolontariusza Oskara LechSzajnera. Całe popołudnie
funkcjonowała też Pracownia Sztuk
Pięknych „GAMMA" pod okiem artystyplastyka Jadwigi Czerwińskiej oraz
opiekunów świetlic wiejskich: Krystyny
Wieczyńskiej i Ewy Manieckiej.
W czasie finału można było skosztować
pierogi oraz pyszne ciasta i napoje
przygotowane przez Postomińskie
Stowarzyszenie „RAZEM LEPIEJ". Na
świeżym powietrzu każdy mógł się
posilić „ogniową grochówką" wykonaną
przez OSP Wilkowice, a kucharz Józef
Zwolan wydawał ją osobiście.
W trakcie imprezy niezawodni
Maria Lech- Szajner i Maciej
Pominkiewicz prowadzili licytacje
różnych przedmiotów, voucherów,
gadżetów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Nowością były
licytacje tak zwanego „Kota w worku"
ufundowane przez SKLEP ABC
Państwa Wituszyńskich z Postomina.
„Kotem w worku” okazał się m.in.
odkurzacz. Nowością były 2 złote
serduszka, jedno ufundowane przez
Radnych Rady Gminy Postomino,
drugie zaś przez Nadmorskie Koło
Gospodyń Wiejskich w Rusinowie. Po

zaciętej walce oba serduszka
wylicytowała Rodzina Pruske
z Pieńkowa za kwotę 10.000 złotych.
Tegoroczna kwota z licytacji to
24.120,00 zł. Kwota ta zawiera też
1500 zł z licytacji tortów, na którą
składali się wszyscy uczestnicy finału.
Ponadto podczas finału zagrały
zespoły disco polo.
Składamy serdeczne
podziękowania darczyńcom,
sponsorom i ludzi dobrej woli, bez
pomocy, których finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy nie były tak udany
i s p e k t a k u l a r n y. D z i ę k u j e m y
Dyrektorowi i Pracownikom Centrum
Kultury i Sportu w Postominie,
opiekunom wolontariuszy oraz
niezliczonej rzeszy wolontariuszy
(mieliśmy zarejestrowanych

w Warszawie 50 puszek WOŚP,
a ponad 100! wolontariuszy, którzy
w tym dniu zbierało datki). Kwota
zebrana przez wolontariuszy to połowa
naszego rekordu, czyli 24.260,00 zł.
Dziękujemy jeszcze raz serdecznie
wszystkim wolontariuszom, którzy są
z nami. Na słowa uznania zasługują
Klaudia i Mariusz, którzy grali z nami już
jako dzieci, a teraz są już dorosłymi
ludźmi. To wielka radość, wiedzieć, że
są ludzie dobrej woli o wielkich sercach
w naszym najbliższym otoczeniu.
Zapraszam już dziś do
przyłączenia się w przyszłym roku do
FINAŁU WOŚP.
Szef Sztabu
Maria Lech Szajner
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Zebrano pół tony nakrętek

Jak co roku Panowie z kapeli „Pieńkowianie” wspierali akcję WOŚP

Z roku na rok Akcja „Zbieramy
Nakrętki" ma większy wymiar. W roku
2020 przywieziono do Centrum
Kultury i Sportu w Postominie wielkie
worki z nakrętkami ze świetlic i szkół
z terenu Gminy Postomino. Zebrane
nakrętki przekazano do Darłowskiego
Centrum Wolontariatu, gdzie dochód
ze sprzedaży tych nakrętek zasili
fundusz dzieci chorych
i niepełnosprawnych.
W dniu 30 stycznia 2020
przekazano 506 kg nakrętek.
W ubiegłym roku było to 540 kg,
w 2018 roku - 414 kg, a w 2017 roku
przekazaliśmy 220 kg nakrętek.
W dniu 1 lutego br. podczas balu
karnawałowego podsumowaliśmy
akcję i za każde 10 kg nakrętek –
wręczono 1 kg cukierków. Było to
słodkie podziękowanie i zarazem
zachęta, aby od lutego 2020 roku dalej
zbierać nakrętki. Bo przecież w tak
niewielki sposób, a zarazem ogromny
można pomóc osobom które na to
czekają. Wystarczy odkręcić nakrętki
i wrzucić do pojemnika, a potem
przynieść do Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.

WOŚP
w szkole w Pieszczu
16 stycznia w Szkole
Podstawowej w Pieszczu odbył się 28
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tym razem zbieraliśmy na
zapewnienie najwyższych standardów
diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Jak zwykle nasi uczniowie nie zawiedli,
tak samo jak nie zawiódł nas nasz
niezastąpiony prowadzący aukcję Pan
Artur Struś. Na aukcję trafiły między
innymi pluszaki, gry, książki, przetwory
domowe, ciasta i torty upieczone przez
naszych rodziców. Najdroższy okazał
się tort kupiony za 420zł.
Podsumowując - zebraliśmy
z licytacji - 3.526,22 zł
Zbiórka wolontariuszy - 1.391,22 zł
Razem SP Pieszcz - 4.917,22 zł
Bardzo dziękujemy wszystkim
zaangażowanym, w szczególności
rodzicom za pyszne ciasta i torty.

A teraz kilka wniosków z niesienia
pomocy innym:
ź Pomagać może każdy.
ź Pomagać można wszędzie.
ź Pomaganie jest dobre.
ź Pomaganie jest ważne.
ź Każda pomoc jest wartościowa.
ź Warto pomagać nie tylko dla
innych, ale także dla siebie.
ź Pomaganie zmienia świat na
lepsze.
ź Każdy gest, nawet
najdrobniejszy… zmienia świat,
czyjś świat.
ź Sensowna pomoc działa
długofalowo i zmienia coś
więcej, niż tylko zewnętrzne
okoliczności.
ź Lepiej być po prosu dobrym.
DO SIEGO ROKU KOCHANI!
Marzena Juszczyk

XI Bieg Policz się z Cukrzycą
Za nami biegowa sobota
w Postominie. Grupa 48 biegaczy
z terenu Powiatu Sławieńskiego
wystartowała w Biegu pn. „Policz się
z Cukrzycą” w ramach 28 finału WOŚP.
Bieg ten był również „Biegiem
Podsumowującym” Festiwal Biegowy
Powiatu Sławieńskiego. Po biegu na sali
wielofunkcyjnej przy CKiS w Postominie
odbyła się uroczysta dekoracja
najlepszych zawodników i zawodniczek
zmagań oraz całego Biegowego
Festiwalu.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Zebrane kilogramy nakrętek:
Pracownia GAMMA Postomino
– 152 kg
Świetlica – sołectwo
Marszewo - 91 kg
Świetlica Wszędzień – 77 kg
Szkoła Staniewice – 42 kg
Świetlica Wilkowice – 38 kg
Świetlica Rusinowo – 23 kg
Świetlica Chudaczewo – 21 kg
Sołectwo Pieńkowo – 18 kg
Świetlica Naćmierz – 15 kg
Stowarzyszenie „RAZEM
LEPIEJ” – 9 kg
Świetlica Środowiskowa
w Staniewicach – 7 kg
Świetlica Pałowo – 7 kg
Świetlica Dzierżęcin – 6 kg

Zapraszamy do dalszego
zbierania nakrętek – będziemy
przyjmować je już od listopada 2020
roku. Już dziś zachęcamy, aby
mieszkańcy Gminy Postomino
przyłączyli się do akcji i pomagali - tak
po prostu.
Koordynator Akcji
Maria Lech-Szajner
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Wycieczka uczniów szkoły z Pieszcza Klasowy Konkurs
na „Najpiękniejsze Pismo”

20 i 21 stycznia 2020 uczniowie
klas IV,V i VI wyjechali do Ośrodka
Edukacji Ekologicznej w Lipiu na
warsztaty pt. „Budowa Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Uczniowie mieli okazję nabyć nową
wiedzę i poszerzyć tę którą posiadają
na temat: odpadów, recyklingu,
utylizacji, surowców wtórnych,
segregacji śmieci. Poznali pojęcie
selektywnej zbiórki odpadów, PSZOK
oraz do czego służą i co można tam

składować.
To był bardzo miły wyjazd, na
którym uczniowie mieli okazję
połączyć odpoczynek z edukacją
i przy tym dobrze się bawić.
Marzena Juszczyk

Dzień babci i dziadka
w Pieszczu

Dnia 21 stycznia odbył się
Klasowy Konkurs na „ Najpiękniejsze
Pismo", do którego przystąpili
uczniowie klasy I. Celem
organizowanego cyklicznie konkursu
jest kształtowanie umiejętności
pięknego pisma, rozpowszechnianie
sztuki kaligrafii oraz wypracowanie
systematyczności, staranności
i cierpliwości.
Wyniki konkursu:
ź I miejsce – Hanna Szpudyk
ź II miejsce – Filip Sówka
ź III miejsce – Nikodem Ciesielski
ź III miejsce – Mikołaj Ansel

W czasach komputeryzacji
zanika sztuka pięknego,
k a l i g r a f i c z n e g o p i s m a . Wa r t o
przypomnieć, jak ważne jest ręczne
pismo z zachowaniem zasad kreślenia
liter na papierze. Doskonali ono
umiejętność czytania, zdolności
językowe oraz krytyczne myślenie.
Ręczne pisanie rozwija sprawność
manualną oraz precyzję ruchów, co
jest konieczne dla prawidłowego
rozwoju poznawczego. Uczy
samokontroli i dyscypliny. Wspomaga
i ćwiczy pamięć.
Barbara Ansel

„Pasztety do boju”

23 stycznia 2020 w Szkole
Podstawowej w Pieszczu uczniowie
przygotowali dla swoich babć
i dziadków niespodziankę. W tym dniu
zorganizowano dla nich wielką
imprezę z słodkościami i występami
aktorskimi. Zaproszeni goście tłumnie
przybyli na spotkanie ze swoimi
wnukami. Dzieci z przejęciem
recytowały wiersze, śpiewali i tańczyli.

Punktem kulminacyjnym był występ
„Metafory”, a zwłaszcza pokaz mody.
Śmiechu było co nie miara. Na koniec
dziadkowie i babcie zostali
obdarowani przez wnuki
własnoręcznie wykonanymi
upominkami.
To kolejny już raz w naszej kiedy
zorganizowano dzień babci i dziadka
dla babć i dziadków wszystkich

naszych uczniów. Kosztowało nas to
wiele wysiłku, ale uśmiech osób
starszych jest dla nas największą
nagrodą. Bardzo dziękujemy za tak
liczne przybycie i za pomoc rodzicom,
którzy upiekli pyszne ciasta.
Marzena Juszczyk
W dniu 30 stycznia 2020 r.
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Postominie, Jarosławcu,
Staniewicach, Pieszczu i Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie wybrali
się do Nowego Teatru im. Witkacego
w Słupsku na spektakl pt. „Pasztety do
boju” opartego na książce C. Beauvais.
Wspólne przedsięwzięcie powstało
dzięki podpisaniu umowy pomiędzy
Panem Januszem Bojkowskim –
Wójtem Gminy Postomino oraz
Dominikiem Nowakiem – Dyrektorem
Naczelnym i Artystycznym Nowego
Teatru im. Witkacego w Słupsku.
Przedstawienie poruszało problem
hejtu w internecie, postrzegania
samego siebie. Uczniowie dowiedzieli

się również czym jest tzw. „mit urody”
oraz w jaki sposób porażkę przekuć
w sukces, a każde słowo obrócić
przeciwko tym, którzy nimi nas
obrażają. Po spektaklu odbył się
również panel edukacyjny
z przedstawicielem Policji oraz lekcja
teatralna z udziałem psychologa.
Spektakl był dla uczniów nie tylko
lekcją o tolerancji wobec innych, ale
również lekcją akceptacji samego
siebie. Współpraca ze szkołami ma na
celu realizację programów profilaktyki
pomagających uczniom
w kształtowaniu ich właściwych postaw
oraz radzeniu sobie z trudnymi
uczuciami i emocjami.

luty 2020

Tenis stołowy

IV Liga
Pingpongiści UKS CZARNI
Pieszcz już z początkiem roku
rozpoczęli rundę rewanżową
rozgrywek o mistrzostwo IV-ej ligi
województwa zachodniopomorskiego.
11-ego stycznia rozegrali dwa
mecze wyjazdowe z drużynami UKS
VIKTORIA Chojna i Top Spin Szczecin.
Był to daleki i bardzo udany wyjazd dla
n a s z y c h z a w o d n i k ó w, g d y ż
w pierwszym zremisowali wynikiem 5:5
a w Szczecinie wygrali 10:0. Był to
bardzo daleki i męczący wyjazd tym
bardziej należą się słowa uznania dla
naszych zawodników.
W obu meczach punktowali:
Karol Kozera 5 pkt. Paweł Muca 4pkt.
Arek Ptaszkowski 3.5 pkt. i Adam
Kubacki 2.5 pkt.
W kolejnym terminie ligowym 25ego stycznia nasi zawodnicy tym
razem jako gospodarze gościli dwa
zespoły ze Stepnicy. W meczu z UKS II
Zalew Stepnica nasi zawodnicy
odnieśli zwycięstwo 8:2 a w meczu
z UKS I Zalew Stepnica po bardzo
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zaciętej walce wygrali 6:4.
W obu meczach dla zespołu
punktowali: Karol Kozera 4 pkt. Paweł
Muca 5 pkt. Arek Ptaszkowski 3 pkt.
Adam Kubacki 1 pkt i Samanta Muca
1 pkt.
Po rozegraniu czterech meczów
UKS Czarni Pieszcz klasyfikuje się na
trzecim miejscu w tabeli IV ligi z taką
samą ilością punktów co zajmująca
drugie miejsce FALA Trzebiatow.
III WTK juniorek
W trzecim wojewódzkim turnieju
klasyfikacyjnym rozegranym
w Świdwinie 19-ego stycznia
startowały nasze zawodniczki.
Niestety tym razem nie były to udane
zawody dla naszych pingpongistek,
gdyż Samanta Muca zajęła w tym
turnieju jak na jej możliwości dopiero
szóste miejsce, a Nikola Dziwisz
miejsce ósme.
Taki jest sport. Są sukcesy
i porażki, które powinny motywować do
dalszej pracy.
Andrzej Ugorski

Bal karnawałowy
1 lutego 2020 roku w sali wielofunkcyjnej CKiS
w Postominie odbył się bal karnawałowy dla
wszystkich dzieci z terenu Gminy Postomino. Na bal
przybyło około uczestników wraz z opiekunami.
W czasie balu wręczono nagrody za konkursy
bożonarodzeniowe oraz za zebrane nakrętki. Dzieci
zabawiał animator Łukasz, który tworzył przeróżne
balonowe cudeńka. Mnóstwo zabaw i gier odbywało
się przy akompaniamencie Pana Emila. Dla wszystkich
uczestników był słodki poczęstunek. Organizatorzy
dziękują wszystkim za wspólnie spędzone miłe
popołudnie.

strona

Umiem pływać 2020

Ministerstwo Sportu i Turystki
przyznało Gminie Postomino
dofinansowanie na realizację w 2020
roku zajęć sportowych dla uczniów ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów. Zajęcia organizowane
będą w ramach Programu
powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”.
Od 19 marca uczniowie klas III
z każdej szkoły w gminie Postomino
będą mieli możliwość uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu
nauki pływania. W projekcie weźmie
udział 128 trzecioklasistów

podzielonych na 9 grup. Zajęcia na
basenie będą organizowane raz
w tygodniu - w wymiarze 90 min.
Zakłada się, że dodatkowe
wyjazdy na basen przyczynią się do
upowszechniania aktywności
fizycznej oraz do wyrabiania nawyku

zdrowego i aktywnego spędzania
czasu wolnego. Zapewnią
uczestnikom nie tylko pełną atrakcję,
ale również wysokie wartości
dydaktyczno- wychowawcze, mające
na celu nabycie podstawowych
umiejętności pływania.

„Spędzamy czas na sportowo
i kształtujemy postawę ciała prawidłowo!”
Bardzo dobra wiadomość dla
uczniów gminnych szkół. Uczniowski
Klub Sportowy "Czarni"-Pieszcz
pozyskał dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów na pozalekcyjne zajęcia
sportowe z elementami gimnastyki
korekcyjno - kompensacyjnej.

Projekt o nazwie „Spędzamy
czas na sportowo i kształtujemy
postawę ciała prawidłowo!” zakłada
organizację zajęć dla uczniów 5 szkół
z terenu Gminy Postomino od 2 marca
2020 r. Zajęcia będą prowadzone
w poszczególnych szkołach przez
osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie
z obowiązującym porządkiem

prawnym. Głównym celem ich
organizacji jest aktywizacja sportowa
dzieci i młodzieży szkolnej oraz
profilaktyka wad postawy. Zajęcia
muszą zawierać elementy gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej
realizowanej w formie odpowiadającej
wiekowi i możliwościom
psychoruchowym uczestników.
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Urodziny Postomińskiego
Nasza biblioteka wśród
Klubu Morsów “WIKING” zwycięskich bibliotek!

W n i e d z i e l ę , 1 m a r c a b r.
w Jarosławcu swoje 14-te urodziny
obchodzić będzie Postomiński Klub
Morsów „WIKING”. O godzinie 12:20
wystartuje parada ulicami Jarosławca,
w której prezentować się będzie grupa
250 morsów z całego Pomorza i nie
tylko. Kąpiel w morzu rozpocznie się

o godz. 13:00, a będzie to już 445
kąpiel od czasu powstania klubu.
Przed wejściem do wody odbędzie się
również „chrzest morsowy” nowicjuszy
zimnych kąpieli. Serdecznie
zapraszamy do wspólnych morsowych
kąpieli.

21 stycznia w Łącku
21 stycznia jak co roku
pamiętamy o naszych Babciach
i Dziadkach. Z tejże okazji miało
miejsce spotkanie w sali wiejskiej
w Łącku. Były wspomnienia i opowieści
jak to dawniej żyło się w naszych
miejscowościach. Zamiast telewizora
i komputera ludzie spędzali czas ze
sobą na tak zwanym darciu pierza,
wspólnych wieczorkach z sąsiadami.
Z zazdrością słuchamy i martwimy się,

Drodzy Czytelnicy,
Z największą przyjemnością
pragnę poinformować, że Biblioteka
Publiczna w Postominie wygrała
książki o wartości 300 zł oraz 2 pufy do
wspólnego czytania w II edycji akcji
Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na
wspólne czytanie”. Przypomnę, że
nasza biblioteka brała udział
w ogólnopolskiej akcji Kinder Mleczna
Kanapka „Przerwa na wspólne
czytanie” i od 2.09 do 4.11.2019 r.
należało głosować na wybraną
bibliotekę. W konkursie wzięło udział
ponad 1000 bibliotek, zajęliśmy 74
miejsce z ilością 7809 oddanych na
nas głosów. W akcji 300 bibliotek
z największą liczbą głosów zostało
nagrodzonych.
Dziękuję serdecznie wszystkim,
którzy oddali na nas głosy, za
niezwykłą integrację i wspólne

dążenie do celu. Akcja pokazała, jak
ważne dla Państwa jest czytanie.
Serdecznie zapraszam do
wypożyczania książek i wspólnego

czytania.
Renata Zielonka
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Postominie

Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka
w Rusinowie

że dziś w czasach postępu
i mechanizacji, nie mamy czasu na to,
aby choć kilka minut porozmawiać
z sąsiadem. Niepowtarzalną atmosferę
stworzył Jakub grając na akordeonie.
Nasze Babcie deklamowały wiersze
i opowiadania napisane przez siebie.
Dziękujemy wszystkim za przybycie
i życzymy wszystkiego dobrego.
Organizatorzy

Nowość
Kiedy spoglądając w kalendarz
zobaczymy magiczne daty 21 i 22
s t y c z n i a t o w i e m y, ż e n a s i
najukochańsi dziadkowie mają swoje
święto. Pędzimy do nich z życzeniami,
czekoladkami i mnóstwem uścisków,
aby pokazać im jak ważni są dla nas wnuków. Jednak świętować można
troszkę inaczej np. na wspólnym Balu
Karnawałowym a właśnie taki odbył się
18 stycznia 2020 w Rusinowie. Sala
zapełniła się naszymi kochanymi
dziadkami, a głównie ich wnukami
przebierańcami. Można było spotkać
wszystkie postacie z bajek, królewny,
króli, piratów, rycerzy, strażaków,
supermenów i wiele, wiele innych
cudownie poprzebieranych
dzieciaczków.
Panie z KGW w rolach
wodzirejów zapewniły wszystkim
fantastyczną zabawę. Wśród
przygotowanych atrakcji było
malowanie buziek, modelowanie
balonów, wybór króla i królowej balu,
konkursy z nagrodami dla małych
i dużych, słodki poczęstunek i nagrody
za przebranie dla wszystkich
dzieciaków.
Nie obyło się bez niespodzianki
dla naszych kochanych dziadków.

Dzięki anonimowym darczyńcom,
goście którzy przybyli na bal, mogli
delektować się przepysznym
piętrowym tortem, upieczonym
specjalnie na tą okazję. Dla naszych
milusińskich również mieliśmy
niespodziankę, ponieważ odwiedzili
ich dwaj Mikołajowie, którzy wszystkim
grzecznym dzieciom(niegrzecznych
nie było)rozdali słodkie paczki
i zaprosili do wspólnej zabawy.
Wieczór pełen atrakcji zakończył
się kiedy pożegnaliśmy gości
przybyłych z dalekiej mroźnej Laponii.
Dziękujemy wszystkim, którzy

poświęcili swój czas na przygotowanie
tej fantastycznej imprezy: radzie
sołeckiej, paniom i panom z KGW,
sponsorom oraz naszym młodym
pomocnikom, bo to właśnie dzięki
Wam udało się zorganizować super
karnawałową zabawę dla
mieszkańców Rusinowa.
Dziękujemy również wszystkim,
którzy wzięli udział w loterii
kotylionowej i tym samym wsparli nas
w pozyskiwaniu środków finansowych
na organizację tegorocznych dożynek.
sołtys Mateusz Chruszcz
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Dopalacze? Nie warto! –
podsumowanie gminnego konkursu literackiego.

W dniu 6 grudnia 2019 roku, czyli
w dzień Św. Mikołaja w świetlicy
wiejskiej w Złakowie odbyła się zabawa
choinkowa dla najmłodszych
mieszkańców Złakowa. Pomimo
trudnych warunków lokalowych udało
się ku uciesze dzieci zorganizować gry
i zabawy z udziałem animatora. Nie
mogło się obyć oczywiście bez
Mikołaja z pełnym workiem prezentów.

Radość i zadowolenie dzieci
bezcenne. Tańców, pląsów i zabawy
nie było końca. Impreza
zorganizowana i sfinansowana została
przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Złakowie. Przy tej okazji bardzo
dziękujemy za zaangażowanie Pani
Emilii Sucheckiej.
KN

Recepta
dla Babci i Dziadka

O szkodliwości używania
dopalaczy trzeba przypominać często
i uczulać młodych ludzi na skutki, jakie
wywołuje niefrasobliwa chęć
zakosztowania zakazanego owocu.
Taki był cel konkursu literackiego
zorganizowanego przez Powiatową
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Sławnie we współpracy z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie. Miło
nam poinformować, że uczniowie
naszych szkół zdobyli wysokie noty i…
piękne nagrody.
I miejsce przyznane zostało
Miłoszowi Stachowskiemu z ZSS
w Korlinie, który dosadnie podszedł do
tematu i zaprezentował swoje zdanie:
„Używki, dopalacze to beznadziejna sprawa
Branie ich, NASTOLATKU, tragiczna to zabawa.
Trutki, chemiczne preparaty oraz inne środki –
To dobre dla idioty, atrakcja dla idiotki.
Straszne wymioty, bóle, niepokojące objawy,
Potem rodziców Twoich łzy wielkie i obawy.
Burzysz swą przyszłość, GOŚCIU, i ranisz swoich bliskich,
Dla siebie jesteś nikim, zerem jesteś dla wszystkich.
Więc póki, PRZYJACIELU, jesteś na razie zdrowy….
Unikaj tego świństwa !!!
Pójdź po rozum do głowy!!!!

Drugie miejsce zajęła
Aleksandra Drapała z SP
Jarosławiec, a trzecie miejsce ex
aequo zajęli: Mikołaj Salabura z ZSS
w Korlinie i Paulina Manuszewska
z SP Jarosławiec.
Komisja oceniająca prace była
pod wrażeniem opisu trudnego
i niepopularnego tematu wśród
młodzieży, dlatego tym szczególnie
należą się słowa uznania
wyróżnionym uczniom i ich
opiekunom.

Grudzień w KGW „Niespodzianka”
z Postomina

Dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej „Razem lepiej”
w Staniewicach zaprosiły swoje babcie
i dziadków na uroczyste spotkanie.
Były ciepłe słowa, życzenia,
buziaki i uśmiechy. Była zwariowana
sesja fotograficzna – na pamiątkę.
„Dziadkowie” – wspólnie z wnukami brali udział w śmiesznych
konkurencjach sportowych (rzut
skarpetką do pralki, zwijanie motków
wełny, ćwiczenie pamięci – po nitce do
kłębka).
Był też pyszny poczęstunek –
babka i placek drożdżowy, a przy
herbatce wspomnienia - jak to dawniej
bywało.
Na zakończenie dzieci – w trosce
o zdrowie swych „dziadków” – wręczyły
Im receptę na długowieczność, oto
ona:
1. O każdej dnia i roku porze
zawsze uśmiechaj się, seniorze.
2. Każdego ranka, gdy tylko
wstaniesz – wpierw gimnastyka,
potem śniadanie.
3. Fatygi na to nigdy nie żałuj i na
dzień dobry żonkę/męża/ wnuka
ucałuj.
4. Jeśli Ci własne zdróweczko
w cenie, to już od dzisiaj porzuć
palenie.
5. Nawet i lekarz z doświadczeń
radzi: przejażdżka na rowerze Ci
nie zawadzi.
6. Posłuchaj starszych kolegów
nauki:
patrz
na

kobiety/mężczyzn, jak na dzieła
sztuki.
7. Pogoń i wyścigi pozostaw
chartom. Zdrowiem za pośpiech
płacić nie warto.
8. Pozostaw dla innych problemów
szereg i na codzienny wyrusz
spacerek.
9. Jeżeli w diecie przesadzisz
odrobinkę – połknij natychmiast
witaminkę.
10. Powtarzaj zawsze „spoko,
człowieku”. A sędziwego
dożyjesz wieku.
A gdyby babcia z dziadkiem mieli
ochotę na spotkania w gronie
rówieśników, na trochę rozrywki
senioralnej zapraszamy na spotkania
w Postomińskim Stowarzyszeniu
„Razem lepiej”. Kontakt i więcej na ten
temat pod nr 59 8109291.
Teresa Rysztak

Postomińskie Koło Gospodyń
Wiejskich „Niespodzianka” bardzo
intensywnie przygotowywało się do
świąt Bożego Narodzenia. W ramach
integracji i wspierania lokalnych
tradycji i zwyczajów, zorganizowano
cykl „Warsztaty ozdób świątecznych”.
Powstały przepiękne stroiki, choinki,
wianki i inne ozdoby które podziwiać
można było 1 grudnia na kiermaszu
przedświątecznym w „Białym
Rowerze”. Nasze prace spotkały się
ze znakomitym przyjęciem,
zachwycały bogactwem barw i form.
Część przygotowanych podczas
warsztatów ozdób została przekazana
na rzecz Caritas działającego przy
parafii Św. Floriana w Postominie
w celu wsparcia działalności na rzecz
osób potrzebujących z naszej parafii.
W dniu 13.12.2019 w Dobrzycy
przedstawicielki KGW
„Niespodzianka” wzięły udział w Wigilii
Kół Gospodyń Wiejskich
zorganizowanej przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział
w Koszalinie. Wśród zaproszonych
ponad 50 KGW z regionu
koszalińskiego udział wzięło aż osiem
Kół Gospodyń Wiejskich z gminy

Postomino. W świątecznej atmosferze
miło spędziłyśmy czas poznając osoby
zaangażowane w pracę na rzecz
lokalnych społeczności z całego
regionu. Gratulujemy organizatorom
udanego spotkania, a Paniom
z lokalnego KGW w Dobrzycy, które
w 2017 roku świętowały 70-lecie
istnienia, serdecznie dziękujemy za
gościnę i życzymy wszelkiej
pomyślności na kolejne lata

działalności.
14 grudnia 2019 roku w Centrum
Aktywności Społecznej odbyło się
integracyjne wigilijne spotkanie KGW
„Niespodzianka”: „Moje wigilijne danie
popisowe” gdzie w atmosferze kolęd
Panie podzieliły się przepisami na
swoje rodzinne wigilijne potrawy, oraz
spędziły miło czas przygotowując
ozdoby na domowe stoły świąteczne.
Rozstając się zabrały do swoich
domów dobre życzenia na święta oraz
cały 2020 rok dla swoich bliskich.
Wszystkim sympatykom
naszego KGW „Niespodzianka”
w Postominie, osobom wspierającym
nasze działania, życzymy wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku
i zapraszamy w szeregi naszego Koła
chętnych którzy chcą włączyć się
w pracę na rzecz naszej miejscowości
i gminy.
Azet.
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Rada Seniorów
gminy Postomino
wystartowała

Ta część naszej lokalnej gazety
od tego numeru przeznaczona będzie
dla Was – osób starszych zwanych
seniorami (tak ustawowo określa się
osoby powyżej 60 roku życia). Tu –
zgodnie z umową z p. Wójtem
Januszem Bojkowskim – możemy
zamieszczać informacje dotyczące
właśnie problemów wieku starszego.
Będą to jakieś porady i wskazówki, ale
przede wszystkim informacje o tym, co
będzie się działo w naszej gminie,
kiedy, gdzie i co? Oczywiście dla
seniorów.
Zdajemy sobie sprawę, że nie
wszystko i nie do wszystkich dotrze
informacja, jednak próbujemy znaleźć
kontakt z osobami starszymi.
Pierwsza istotna informacja –
członkowie Rady Seniorów
zaplanowali, że w każdy poniedziałek
od godz. 10:30 do 11:30 będą pełnić
dyżur w bibliotece gminnej. Będzie
można przyjść, porozmawiać, zapytać,
zaproponować – oczywiście
w sprawach dotyczących starszych
osób. Zdajemy sobie sprawę, że nie
wszystko wiemy i możemy, ale mamy
dobre chęci, by pomóc ludziom
starszym, by pokierować, a może tylko
wysłuchać i wesprzeć duchowo.
Wspólnie z Gminą i panem
Wójtem planujemy przystąpić do
projektu „Gmina Przyjazna Seniorom”.
Celem tego programu jest wsparcie
i aktywizacja seniorów, lokalnych
przedsiębiorców i samorząd. Do tej
pory do programu przystąpiły 133
gminy.
By uzyskać ten zaszczytny tytuł
zaplanowaliśmy kilka działań
dotyczących seniorów. Chcemy
zachęcić osoby starsze, by uzyskały
Ogólnopolską Kartę Seniora, która za
symboliczną kwotę, daje możliwość
skorzystania z wielu zniżek w całej
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Polsce. Będą to sklepy, usługi,
wypoczynek. Wspólnie też będziemy
zachęcać lokalnych przedsiębiorców
do dołączenia do Programu
i promować gminę, jako przyjazną
seniorom.
ź Planujemy w maju – wspólnie
z lokalnymi stowarzyszeniami –
zorganizować festyn pn. „Gminna
Senioriada, czyli aktywny senior na
wesoło”. Więcej szczegółów
w następnym numerze, ale już od
teraz czekamy na pomysły,
podpowiedzi i… ewentualnych
darczyńców.
ź Planujemy we współpracy
z sołtysami Społeczne Spacery
Badawcze – które pozwolą
wychwycić, jakie miejsca są
przyjazne seniorom, a gdzie trzeba
byłoby zwrócić uwagę na jakiś
problem, może coś poprawić,
ulepszyć, ale w sprawach
dotyczących osób starszych.
ź Pod koniec roku przewidujemy
szkolenie „Seniorze nie daj się
oszukać” oraz debatę publiczną
dotyczącą spraw osób starszych
w naszej gminie.
ź Zachęcamy też sołtysów, by –
wzorem już niektórych sołectw –
zorganizowali w swoich wioskach
Jesienne Dni Seniora.
Rada Seniorów Gminy
Postomino składa Państwu najlepsze
życzenia na Nowy Rok:
„Żeby się żyło,
żeby się wiodło,
żeby się chciało
żeby się mogło”.
Zapraszamy na spotkania
Teresa Rysztak
Krystyna Humińska
Bronisława Siwiuk

Spotkanie młodych duchem
„Rozmawiaj z trawą póki nie jest sianem
Rozmawiaj z drzewem póki nie jest drewnem
Rozmawiaj z chmurą póki nie jest deszczem
Rozmawiaj ze mną póki żyję jeszcze.”
Daniela Cicholska

Jak dobrze spotkać się w gronie
życzliwych osób, porozmawiać,
pośmiać się, pośpiewać, potańczyć.
A jeśli jeszcze jest ktoś, kto przygotuje
coś na ząb – no to tylko cieszyć się
i korzystać.
Tak było we Wszedzieniu –
18.01. Zarząd Koła Gospodyń
Wiejskich „Aksamitki” w osobach:
Maria, Jagoda i Ania oraz
wychowawczyni z miejscową grupą
świetlicową, lokalni seniorzy, no
i Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” przygotowali piękne
spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Było pyszne i zdrowe
jedzonko: żurek, kasza z gulaszem
i suróweczką, no i ciast wszelakich
mnóstwo. Był też tort dla Zeni, która
przekroczyła – nie wiadomo kiedy –
magiczną 70.
Zebrani, po obiadku, wysłuchali
propozycji działań Gminnej Rady
Seniorów, która to postawiła sobie za
cel uczynić naszą gminę – we
współpracy z Wójtem Januszem
Bojkowskim i całą społecznością –
Gminą Przyjazną Seniorom. Przyjęto
pomysł z aplauzem, a potem już tylko
była radość i zabawa.
Uczestnicy poznali się nieco
bliżej bawiąc się kłębkiem wełny.
Potem były konkursy zręcznościowe,
np. budowanie wieży z klocków –
zwyciężyły Panie Babcie: Czesia,
Krysi, Marysia, potem Dziadek Jurek
i Babcie Ewa i Helenka. W rzucie
skarpetką do pralki – po zaciętej
rywalizacji w finale znaleźli się
panowie dziadkowie: Heniu, Jurek
i Kaziu. W konkursie na
okolicznościowy wiersz/fraszkę
zwyciężyły Panie: Daniela, Marta,
Danusia i Bronia. Śmieszne konkursy

przeplatane były zabawą taneczną.
No i zwyciężył taniec w wykonaniu
całej sali pt.: „Taka jest seniorów dola –
kiedy tańczą rock'n'rolla”. Żart. Lepiej
wyszedł taniec integracyjny –
kujawiaczek.
Wśród bawiących się była też
Danuta Siwiec, która zaprezentowała
swe kabaretowe utwory, a spotkanie

we Wszedzieniu określiła, jako
„Cudotwórcze sanatoria”.
„Cudotwórcze sanatoria, bez
żadnych zabiegów,
zdrowieje tu wielu kuracjuszy, bo
poznali nowych towarzyszy
z nimi szaleją.
Druga lub trzecia młodość do
szalonych głów uderza.
Wyznają zasadę używaj świata, póki
służą lata.”
Dziękujemy tym, którzy zadbali,
by tak było. Wszyscy miło spędzili czas
i pewnie jeszcze długo będą
wspominać śmiech, kolory i przyjaciół.
Zapraszamy na kolejne
spotkania i działania z Postomińskim
Stowarzyszeniem „Razem lepiej”.
Teresa Rysztak

Kącik
poetycki
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Zajęcia kulinarne w Królewie

w bukiecie marzeń talizman szczęścia
zabiera w rejs myśl niespełnioną
wzburzone fale biją o statek
piętrzą pragnienia rozkołysane
w bezkresie morza namiętne fale
smagają biczem falochrony
w sztormowej złości złowrogi Neptun
tarmosi statkiem przeraża straszy
piętnem topielców szaleństwem wód

Mój szyper
pokochał morze krajobraz
wpięty w pory roku egzystencji rybaka
o świcie na przystani
mróz szczypie dokuczliwie

ich białe grzbiety jak błyskawice
mkną by rozpryskać się gdzieś na klifie
roztłuc się zgubić by znów na nowo
skacząc przez molo z hukiem z
wigorem
rozbić się w drobne sine kropelki

przy swoim kutrze czeka na rybaków
plan wypływu w morze tam gdzie siatki a okręt widmo pomimo sztormu
walczy z żywiołem na falach wciąż
trzeba zebrać rybę
brzeg niedaleko- Neptun pozwoli
dobić do portu w szkwale i w mgle
potrzebne mocne ramiona
żyły napięte jak masztowe liny
sieć kaleczy ręce ściera skórę do krwi
Jadwiga Michalak
ląduje na pokładzie z zawartością
dorsza śledzia flądry
mija godzina za godziną
zanim do brzegu w Jarosławcu
dobije szyper z załogą

Jak w każdym miesiącu, dzieci
w Królewie pomagają Pani Bożence
-naszej specjalistce od zajęć
kulinarnych przygotować pyszne
potrawy. Karolina i Kacper Banasiak
wiodą prym w kuchni. Oprócz nauki
zasad zdrowego żywienia
i samodzielnego przygotowywania
posiłków, dzieci przyswajają zasady
estetycznego nakrywania stołu,
podawania potraw oraz kultury
spożywania posiłków. Pyszna
sałatka i pączki serowe znikają ze
stołu w tempie błyskawicznym.
Znaczyć to może tylko jedno smakują wszystkim wyśmienicie.

Zumba we Wszedzieniu

Dla rybaków

Wiersz pt. „Mój szyper”
poświęcony jest ciężkiej pracy rybaków
nie tylko tych współczesnych, ale
pracujących 30, 40 lat temu, kiedy na
na klifie czeka rybaczka wzruszona
pełnym morzu nie tylko w Jarosławcu
jej szyper z załogą dobił do brzegu
warunki do łowienia ryb były bardzo
sieć pełna-udał się połów
trudne. Wyrażam mój wielki szacunek
trzeba rozładować rybę...
takim szyprom jak Stanisław Stawickiteść mojej córki, czy ich sąsiadowiw domu ciepło od kominka
Arkadiuszowi Rybce. Obecnie ci
ogrzewa zmarzniętą twarz
panowie ciężko chorują, a ja chciałam
tylko przypomnieć ich pasję,
pokochał to morze jak kobietę
niesamowitą odwagę, serce do pracy
na dobre i złe w zdrowiu i w chorobie
i wielkie zaangażowanie.
na zawsze...
Szacun Panowie!
Nacmierz, 13 stycznia 2020 r.
Jadwiga Michalak
liny trzeba rzucić na brzeg
przymocować kuter na przystani

Ogłoszenie
Świadczę usługi w zakresie
kompleksowych oczyszczaniu działek z niechcianych
samosiejek traw, zarośli i krzewów
ź zrębkowanie gałęzi i wywóz urobku
ź sprzedaż drewna, wycinki drzew metodą tradycyjną
Tel. 781-297-990
ź

14 luty - Walenty

Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Stanisławie i Romanowi Krajewskim
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składa
Zarząd i członkowie
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” w Postominie

nki

Mikołajkowa Zumba to już tradycja. Od 2014 roku non stop ćwiczymy wspólnie. Dziękujemy instruktor Klaudii Krupa
za wspaniałe zajęcia. I zapraszamy do Wszedzienia.
MLSZ
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Dzień Babci
i Dziadka w Królewie
W Placówce Wsparcia
Dziennego w Królewie dni mijają na
pracy i zabawie. Dla ukochanych Babć
i Dziadków dzieci przygotowały
własnoręcznie, drobne upominki
z podziękowaniem za serce,
okazywane wnukom każdego dnia.

Zachęcamy starsze dzieci do
pomocy młodszym w odrabianiu lekcji.
Najlepszą motywacją do tego wysiłku
i odpowiedzialnego zadania stanowi
pochwała oraz nagrody w postaci
ulubionych łakoci. Ale efekty widać, jak
na załączonym obrazku?

Bawiąc się - tworzymy

Zabawa karnawałowa w Królewie
Dnia 17.01.2020 r. w Placówce
Wsparcia Dziennego w Królewie
odbyła się zabawa karnawałowa.
Współorganizatorem zabawy była
Pani Sołtys Królewa - Daniela Igras
wraz z Radą Sołecką. Oprócz dobrej
muzyki, stołów suto zastawionych
łakociami, nie brakowało licznych
atrakcji. Odbyło się wiele konkursów
z n a g r o d a m i d l a z w y c i ę z c ó w,
w których chętnie brali udział zarówno
dorośli, jak i dzieci. W zabawach brały
u d z i a ł c a ł e r o d z i n y. M i ł ą

niespodzianką były przepiękne
i różnorodne stroje dzieci. Na końcu
pojawił się Św. Mikołaj, który rozdał

dzieciom prezenty. Ogólnie zabawa
była przednia. Bawili się wszyscy,
a humory dopisały!

Bal karnawałowy w Postominie

W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie odbyły się
zajęcia teatralno - artystyczne
i arteterapii, podczas których dzieci
poznawały sztukę animacji
przedmiotów codziennego użytku.
Projektowały i malowały drewniane

skrzynie skarbów, co było ćwiczeniem
kreatywności plastycznej i jak się
okazało, przyjemną i pożyteczną
zabawą, po której pozostały oryginalne
„puzderka”, które posłużą do
przechowywania różnych przedmiotów
w placówce.

Wspólne kino familijne

Karnawał to czas miłej,
wspaniałej i radosnej zabawy. Jest
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci,
dostarczającą im wiele przeżyć
i radości. Tak też było w Placówce
Wsparcia Dziennego w Postominie,
gdzie jak co roku, odbył się bal
k a r n a w a ł o w y. W k o l o r o w o
przystrojonych salach pojawiły się
różne postacie, można było spotkać
wróżkę, księżniczkę , wiosnę, kotka,
Panią Jesień oraz Minerwę
McGonagall z Harrego Pottera.
Wszyscy bawili się znakomicie przy
rytmach różnorodnej muzyki, jak
przystało na prawdziwy bal. Były
pociągi, kółeczka i tańce w parach.
Dzieci uczestniczyły w zabawach
i konkursach np.taniec z balonem,
figury lodowe, gorący ziemniak,
taniec na gazecie i inne. Zwycięscy
nagradzani byli słodyczami. W czasie
przerw dzieci mogły posilać się

przygotowanym poczęstunkiem.
Punktem kulminacyjnym balu
karnawałowego był wybór króla
i królowej balu, którymi zostali Marcin
i Roksana.Wybrano również
najciekawszy strój, który
zaprezentowały Weronika i Pani Ania.
Wspólna zabawa dostarczyła

dzieciom pozytywnych przeżyć,
szczerej radości i ogromnego
zadowolenia. Dziękujemy rodzicom za
zaangażowanie i pomoc
w przygotowaniu balu, Paniom: Sylwii
Pasternak, Agnieszce Mazanek,
Agnieszce Zielonka, Paulina
Osowska.

Ruch to zdrowie

Emisja filmu pt. "Jak zostać
kotem" miała na celu rozwijanie
u dzieci wyobraźni , a także ćwiczenie
koncentracji i uwagi. Było skupienie,
śmiech, a także chwile napięcia. Dzieci
miały możliwość utożsamienia się
z losami głównego bohatera, co

obudziło w nich empatię oraz dało
możliwość zauważenia potrzeb
zwierząt, z którymi obcują na co dzień.
Zajęcia uzmysłowiły dzieciom, że
należy wybierać takie formy spędzania
wolnego czasu, które rozwijają, uczą
i wzbogacają ich osobowość.

W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie, jak co
miesiąc, odbyły się zajęcia sportowe,
taneczne oraz muzykoterapia. Celem
tych zajęć jest stymulowanie
i kształtowanie nawyku podejmowania
aktywności fizycznej, poprawa
sprawności fizycznej, stanu zdrowia
oraz jakości życia dzieci i młodzieży.
Natomiast muzykoterapia, to forma
psychoterapii, która wykorzystuje
muzykę, jako środek stymulujący
rozwój dziecka i korygujący
zachowanie. Ma ona na celu

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

wyrobienie koncentracji uwagi,
pamięci, wyobraźni, konstruktywne
ukierunkowanie osobowości dziecka,

a także rozbudzenie wrażliwości
estetycznej. A wszystko to w trakcie
zabawy.

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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Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz.774),
tak zwana ustawa krajobrazowa,
wprowadziła m.in. zmiany w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Na podstawie nowych
przepisów Rada Gminy ustala w formie
uchwały 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 tzw. reklamowa stanowi
akt prawa miejscowego i dotyczy
całego obszaru gminy. Uchwała
reklamowa określa warunki i termin
dostosowania się do nowych zasad –
nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie uchwały.
Gmina Postomino jako jedna
z pierwszych w Polsce podjęła
w listopadzie 2017 r. tzw. uchwałę
krajobrazową. (Uchwała Nr
XXXVII/370/17 Rady Gminy Postomino
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, na terenie
gminy Postomino. Uchwała
opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego).
Jej głównym celem jest
uporządkowanie przestrzeni publicznej
poprzez usunięcie z niej nadmiaru
reklam, często nieestetycznych i niskiej
jakości. Przyjęte przez Radę Gminy
przepisy określają zasady
umieszczania szyldów i różnego
rodzaju reklam na budynkach,

ogrodzeniach, przy ulicach czy
w dowolnych innych miejscach na
terenie prywatnych nieruchomości.
Sporządzone w procesie regulacje dają
możliwość uporządkowania chaosu
reklamowego w przestrzeni publicznej.
Podmiot, który umieścił tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe
niezgodne z przepisami uchwały,
o której mowa wyżej, stosownie do art.
37d. ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 ze zm.), podlega karze
pieniężnej. Jeżeli nie jest możliwe
ustalenie podmiotu, o którym mowa
w ust. 1, karę pieniężną wymierza się
odpowiednio właścicielowi,
użytkownikowi wieczystemu lub
posiadaczowi samoistnemu
nieruchomości lub obiektu
budowlanego, na których umieszczono
tablicę reklamową lub urządzenie
reklamowe.
Wysokość kary pieniężnej ustala
się jako iloczyn pola powierzchni tablicy
reklamowej lub urządzenia
reklamowego służącej ekspozycji
reklamy, wyrażonej w metrach
kwadratowych oraz 40-krotności
uchwalonej przez radę gminy stawki
części zmiennej opłaty reklamowej
oraz powiększonej o 40-krotność
uchwalonej przez radę gminy stawki
części stałej tej opłaty, za każdy dzień
niezgodności tablicy reklamowej lub
urządzenia reklamowego z przepisami
uchwały, o której mowa wyżej.
Kolejnym krokiem, który
dopuszcza ustawa krajobrazowa, jest
przyjęcie przez samorząd uchwały
określającej zasady wnoszenia do
gminy opłat od umieszczanych
w przestrzeni publicznej reklam.
Rada Gminy Postomino Uchwałą
Nr XVI/134/19 z dnia 6 grudnia 2019 r.
wprowadziła na terenie Gminy

Postomino opłatę reklamową oraz
określiła zasady jej ustalania i poboru
oraz terminy płatności i wysokości
stawek. (Uchwała opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.
6585 z 11 grudnia 2019 r.).
Stawki opłaty reklamowej
w 2020 roku wynoszą:
1) stawka części stałej opłaty
reklamowej wynosi 1,00 zł dziennie,
2) stawka części zmiennej opłaty
reklamowej wynosi 0,10 zł od 1m2 pola
powierzchni tablicy reklamowej lub
urządzenia reklamowego służących
eksploatacji reklamy dziennie.
Podmioty zobowiązane do
zapłaty opłaty reklamowej wpłacają
obliczoną w deklaracji opłatę
reklamową, bez wezwania, na
rachunek Urzędu Gminy w Postominie,
ratach, których wysokość zależy od
okresu, w którym ciąży obowiązek
zapłaty opłaty reklamowej, przy czym
raty uiszczane są w terminach :
a) do dnia 30 marca za pierwszy
kwartał;
b) do dnia 30 czerwca za drugi
kwartał,
c) do dnia 30 września za trzeci
kwartał;
d) do dnia 31 grudnia za czwarty
kwartał.

Deklarację na opłatę reklamową
na dany rok podatkowy (wg wzoru
określonego Uchwałą Nr XVI/135/19
Rady Gminy Postomino z dnia
6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji na opłatę reklamową,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 6586
z dnia 11 grudnia 2019 r.) wraz
z klauzulą informacyjną dot. ochrony
danych osobowych należy złoży
w terminie:
ź do dnia 28 lutego każdego roku,
ź w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego
obowiązku, jeżeli obowiązek ten
powstał po dniu 01 stycznia
każdego roku.
Deklaracje można składać
w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy w Postominie, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami opłatę
pobiera się od:
1) właścicieli nieruchomości lub
obiektów budowlanych,
z wyłączeniem nieruchomości
gruntowych oddanych
w użytkowanie wieczyste,
2) użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowych,
3) posiadaczy samoistnych
nieruchomości lub obiektów
budowlanych,
4) posiadaczy nieruchomości lub ich
części albo obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej
z właścicielem, Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa lub z innego tytułu

Program
Aktywności Lokalnej
Gmina

Postomino

ZAPRASZAMY
„Zróbmy to razem – aktywizacja
społeczno-zawodowa osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym z terenu
Gminy Postomino”. Projekt
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 20142020. 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.
Zajęcia planowane na 2020 r:
Zajęcia dla kobiet
Warsztaty nauki planowania

ź
ź

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

udanego życia gospodarowanie
budżetem domowym
Warsztaty nauki planowania
udanego życia gospodarowanie
zasobami żywnościowymi
Zajęcia ruchowe
Rękodzieło
Zajęcia ekologiczne
Dyżur psychologa
Dyżur pracownika socjalnego
Dyżur animatora socjalnego
Wsparcie koleżeńskie
Grupa samopomocowa

Wraz z Nowym Rokiem mamy
nowe pomysły, nowe postanowienia,
które wspólnie z uczestnikami projektu
będziemy realizować. Zapraszam do
udziału w projekcie, który realizowany
jest w Pałowie w poniedziałki, środy
i czwartki od 7.30-14.00

Wojewódzki Mały
Konkurs Recytatorski
Etap Gminny
10 marca 2020 r.
godz. 10:00

Wojewódzki Przegląd
Amatorskich
Zespołów Teatralnych
Etap Gminny
27 marca 2020 r.
godz. 10:00

Sala Wielofunkcyjna Centrum Kultury i Sportu w Postominie

prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego – jeżeli
na tych nieruchomościach lub
obiektach budowlanych
znajdują się tablice reklamowe
lub urządzenia reklamowe,
niezależnie od tego czy na
tablicy reklamowej lub
urządzeniu reklamowym
eksponowana jest reklama.
Opłaty reklamowej nie pobiera
się jeżeli tablice reklamowe lub
urządzenia reklamowe:
1) nie są widoczne z przestrzeni
dostępnych publicznie;
2) stanowią szyld, o ile jest on zgodny
z zasadami i warunkami sytuowania
obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń (szyld należy przez to rozumieć tablicę
reklamową lub urządzenie
reklamowe informującą
o działalności prowadzonej na
nieruchomości, na której ta tablica
reklamowa lub urządzenie
reklamowe się znajdują);
3) są realizacją obowiązku nałożonego
przepisami prawa;
4) służą wyłącznie do upowszechniania
informacji:
a) trwale upamiętniającej osoby,
instytucje lub wydarzenia,
b) o charakterze religijnym,
związanym z działalnością
kościołów lub innych związków
wyznaniowych, jeżeli tablica
reklamowa lub urządzenie
reklamowe sytuowane są
w granicach terenów
użytkowanych jako miejsca kultu
i działalności religijnej oraz
cmentarzy.
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Harmonogram wywozu odpadów
Luty 2020

Marzec 2020

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

szkło

papier

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

odpady
zmieszane

24

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

WTOREK

WTOREK

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

25

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

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

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

3

4

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

10

11

17

18

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

elektrośmieci

odpady
wielkogabarytowe

2

Obo
wią
segr zkowa
eg
odpa acja
dów
!

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

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

2

9

16

23

3

3

10

17

24

4

4

11

18

25

5

5

12

19

26

6

6

13

20

27

Odpady budowlane i bioodpady: 4 i 25 marzec.

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

PRACA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Postominie poszukuje
Pracownika Socjalnego.

GOPS
Postomino

Wszelkie informacje
pod numerem telefonu:
59-846-44-63
lub w pokoju nr 7
Urzędu Gminy Postomino.

Indywidualne konsultacje
z radcą prawnym

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.

Indywidualne konsultacje
psychologiczne
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie informuje, iż
w okresie od stycznia do grudnia
2 0 2 0 r. i s t n i e j e m o ż l i w o ś ć
skorzystania z bezpłatnych,
indywidualnych konsultacji
psychologicznych zorganizowanych
w formie dyżurów dla osób
potrzebujących pomocy
zamieszkałych na terenie powiatu
sławieńskiego. Spotkania
z psychologiem odbywać się będą
w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sławnie przy ul.
Sempołowskiej 2a w pokoju nr 1,
w godzinach: od 15:45 do 18:45.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
ź 12 lutego 2020 r.
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4 marca 2020 r.
1 kwietnia 2020 r.
6 maja 2020 r.
3 czerwca 2020 r.
1 lipca 2020 r.
19 sierpnia 2020 r.
9 września 2020 r.
7 października 2020 r.
4 listopada 2020 r.

2 grudnia 2020 r.
Jeśli chcecie Państwo wiedzieć
więcej lub potrzebujecie pomocy
psychologicznej, zapraszamy do nas.
W przypadku pytań proszę
o kontakt z pracownikiem Centrum
pod nr tel. 59 810 64 01, e-mail:
sekretariat@pcprslawno.pl.
ź

Podsumowanie działalności

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie informuje, iż
w okresie od stycznia do grudnia 2020
roku istnieje możliwość skorzystania
z bezpłatnych, indywidualnych
konsultacji z radcą prawnym. Pomoc
prawna zorganizowana w formie
dyżurów kierowana jest do
mieszkańców powiatu sławieńskiego.
Spotkania z radcą prawnym odbywać
się będą w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
przy ul. Sempołowskiej 2a w pokoju nr
62, w godzinach od 10:00 do 13:00 .
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
ź 05 lutego 2020 r.
ź 04 marca 2020 r.
ź 03 kwietnia 2020 r.

06 maja 2020 r.
03 czerwca 2020 r.
01 lipca 2020 r.
05 sierpnia 2020 r.
02 września 2020 r.
07 października 2020 r.
04 listopada 2020 r.
02 grudnia 2020 r.
Jeśli chcecie Państwo wiedzieć
więcej lub potrzebujecie pomocy
prawnej, zapraszamy do nas.
W przypadku pytań proszę
o kontakt z pracownikiem Centrum pod
nr tel. 59 810 64 01, e-mail:
sekretariat@pcprslawno.pl.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

21 stycznia 2020 roku w świetlicy
wiejskiej w Marszewie odbyło się spotkanie
podsumowujące działalność Koła
Gospodyń Wiejskich. Przewodnicząca
złożyła podziękowania za dotychczasową
społeczną pracę mieszkanek Marszewa.
W stronę kobiet płynęły także słowa
uznania i podziękowania za ich
zaangażowanie. Panie podjęły się również
dyskusji dotyczącej dalszej działalności
KGW. Czas spotkania upłynął w miłej
atmosferze.
MP
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