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Szepczemy już 30 lat
czyli dwa słowa o lokalnym czasopiśmie

LAT

Szept
Postomina
Szanowni Czytelnicy, nasze
czasopismo ukazuje się już od 30
lat na terenie gminy Postomino.
Właśnie obchodzimy kolejne
okrągłe urodziny. Przez te 360
miesięcy ukazały się już 363
numery. I jakby się zdawało
powinien przypadać 1 numer na
jeden miesiąc, jednak bywało
różnie. Szczególnie na początku
lat 90. nasza „gazetka” ukazywała
się niezbyt regularnie, później
było już znacznie lepiej i redakcja

starała się, aby co miesiąc
przedstawić najświeższe gminne
informacje mieszkańcom gminy
Postomino. Na rynku ukazywały
się również edycje specjalne oraz
wakacyjne.
Przez te trzy dekady
zmieniali się redaktorzy i osoby
współpracujące z redakcją,
zmieniało się również samo
czasopismo. Początki były
trudne, gazeta była tworzona na
maszynie do pisania i dosłownie

sklejana, a potem kserowana na
jedynej wtedy kserokopiarce
w U r z ę d z i e G m i n y. Te r a z
wszystko odbywa się przy użyciu
komputerów, a ostateczna wersja
trafia do potężnej i profesjonalnej
drukarni, gdzie z maszyn
wychodzi gotowe dwa tysiące
egzemplarzy gminnego
miesięcznika.
Mamy 2020 rok, 364 numer
i w chwili obecnej redakcja składa
się z dwóch osób: Eweliny Ciróg

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom
życzymy
zdrowia, dużo radości
i szczęśliwej przyszłości.
Wszystko co piękne i wymarzone,
w Dniu Święta Kobiet niech będzie
spełnione.

8 marca

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

– redaktora (od 2014 r.) oraz
Jarosława Modliszewskiego –
skład komputerowy (od 2007 r.).
Nad całością czuwa Wójt Gminy
Postomino, który jest wydawcą
Szeptu.
Gorąco pozdrawiamy
naszych wiernych czytelników
i życzymy sobie i Wam, aby nasz
Szept wytrwał kolejne 30 lat
(i więcej!).
Redakcja – Ewelina i Jarek

Dzień Sołtysa
11 marca

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom z terenu naszej gminy składamy serdeczne
życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pełnionej funkcji, wytrwałości
w dążeniu do wyznaczonych celów oraz realizacji pomysłów w pracy na rzecz rozwoju
swoich sołectw. Dobrej współpracy, a także optymizmu i siły na każdy dzień.
Jednocześnie pragniemy podziękować za trudy codziennej pracy na rzecz lokalnej
społeczności, życzymy by jej efekty były jak najlepsze.
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

2

Miesięcznik Gminy Postomino

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

marzec 2020

strona

Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XIX Sesji Rady Gminy
Postomino, w dniu 25 lutego 2020 r.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność wójta. – skargę uznano
za bezzasadną.
2. Uchwałę zmieniającą uchwałę nr
IV/32/19 Rady Gminy Postomino z
dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie
wyższej dotacji dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na
terenie Gminy Postomino. –
zmieniono treść §1 poprzez
dodanie drugiego zdania w
brzmieniu: "Zgody udziela się na
okres do 31 grudnia 2022r.".
3. W s p r a w i e u c h w a l e n i a
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miejscowości
Korlino i Łącko w gminie
Postomino. - uchwalony plan
przekazano do Wojewody
Zachodniopomorskiego oraz do
publikacji w Dzienniku
Urzędowym.

4. W sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Rusinowo. - ulicy
oznaczonej
numerem
geodezyjnym 76/11 nadano nazwę
Wiśniowa.
5. W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat. – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej na
okres powyżej trzech lat
nieruchomości, tj. części działki
oznaczonej
numerem
geodezyjnym 164/2 o powierzchni
4,0 m2, położonej w miejscowości
Staniewice.
6. W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat. – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej, na
okres powyżej trzech lat
nieruchomości, tj. części działki
oznaczonej
numerem
geodezyjnym 662/1 o powierzchni
0,2000 ha, położonej
w miejscowości Jarosławiec.

o powierzchni 1,53ha, położonej
w miejscowości Chudaczewko.

§
7. W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat. – wyrażono
zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej, na
okres powyżej trzech lat,
nieruchomości: działki nr 304/4
o powierzchni 0,3736 ha,
położonej w miejscowości
Staniewice oraz działki nr 10

8. W sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2020 rok. –
po dokonanych zmianach dochody
wyniosą 59 720 817 zł, wydatki 71
860 271 zł, przychody 14 994 998
zł, rozchody 2 855 544 zł.
9. W sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino. - dostosowano zapisy
WPF do zmian w budżecie gminy.
10. Uchwałę zmieniającą uchwałę nr
XVI/139/19 w sprawie określenia
inkasentów opłaty miejscowej
i wynagrodzenia za inkaso. –
dokonano zmian danych
osobowych inkasentów.
Ponadto radni zapoznali się
z informacją z realizacji podjętych
uchwał w grudniu 2019 r., przyjęli
sprawozdanie z działalności Rady
Gminy Postomino oraz sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy
Postomino. Zapoznali się z informacją
o wydanych w 2019 r. decyzjach

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”)
z naliczenia opłat z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości wskutek
uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
oraz przyjęli sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę
Postomino.

Maluch+ w naszej gminie
Dnia 04.02.2020 roku Zastępca
Wójta Gminy Postomino Aleksandra
Kurek odebrała w Szczecinie promesę
w związku z uzyskaniem przez Gminę
Postomino dofinansowania na
utworzenie i funkcjonowanie żłobka
gminnego w Jarosławcu.
Wsparcie pochodzi ze środków
krajowych tj. Programu resortowego
„MALUCH +” 2020.

Poziom otrzymanego
dofinansowania to 534 400,00 zł,
środki te zostaną przeznaczone na
wciąż trwające roboty budowlane,
wyposażenie placu zabaw, zakup
wyposażenia sal oraz zakup
wyposażenia specjalistycznego,
a także na pokrycie kosztów
funkcjonowania żłobka przez okres
4 miesięcy w 2020 roku.

Współzawodnictwo Sołectw - nagrody

We wtorek 25 lutego 2020 r.
podczas sesji Rady Gminy Postomino
wręczono nagrody za udział w XXII
Współzawodnictwie SportowoRekreacyjnym Sołectw Gminy
Postomino. Miejscowości z naszej
gminy rywalizowały w 7 turniejach tj:
Tenis Stołowy, Usportowione Dwa

Ognie Kobiet, Bieg na dystansie 2000
m, Piłka Nożna, Lekkoatletyka,
Warcaby Stupolowe, Siatkówka. W tym
roku sklasyfikowanych zostało 19
sołectw.
Wójt Gminy Postomino Janusz
Bojkowski wraz z Dyrektorem Centrum
Kultury i Sportu w Postominie Markiem

Leśniewskich dokonali wręczenia
certyfikatów i nagród.
Nagrodami finansowymi
uhonorowano pierwsze sześć sołectw:
Nosalin, Nacmierz, Pieszcz,
Wszedzień, Rusinowo, Wilkowice oraz
sołectwo Pałowo, które spełniło
warunek zawarty w regulaminie,

mówiący o tym, że jeśli sołectwo nie
zostało sklasyfikowane w pierwszej
szóstce, a wzięło udział w min. 6
turniejach otrzymuje nagrodę
w wysokości 300,00 zł na zakup
sprzętu sportowego.
Gratulujemy wszystkim
reprezentacjom. Zwracamy także

uwagę, że nie zawsze wyniki są
najważniejsze, wspólna rywalizacja na
rzecz własnej miejscowości oraz
integracja to główny cel
współzawodnictwa. Można to nazwać
„małym patriotyzmem", który jest
niezbędny do rozwoju i promocji
sołectw.
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Umowy na działania kulturalne podpisane

Kalendarium
marzec

2020
W marcu, gdy są grzmoty,
urośnie zboże ponad płoty.

W piątek 28 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Postomino 7 organizacji pozarządowych podpisało umowy na realizację działań kulturalnych w ramach Programu
Współpracy Gminy Postomino z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 22 500,00 zł. Organizacje będą realizowały
następujące projekty:

„Nasze pasje”- Koło Gospodyń Wiejskich w Staniewicach

„Ziemniaki kontra jagodzianki”- Koło Gospodyń Wiejskich
„Jagodzianki” w Jezierzanach

„Tańcowała igła z nitką, czyli krawieckie SOS”- Nadmorskie Koło
Gospodyń Wiejskich w Rusinowie

„Kultura tu i teraz”- Koło Gospodyń Wiejskich „Aksamitki” we Wszedzieniu

„Turniej Kół Gospodyń Wiejskich”- Koło Gospodyń
Wiejskich w Nacmierzu

„W Kaninie zdrowo, znaczy ziołowo”
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kaninie

„Latarnie polskiego wybrzeża”- Koło Gospodyń
Wiejskich w Korlinie „Łężkowianie”

Koła Gospodyń Wiejskich w naszej gminie pięknie rozwinęły swoją działalność
i zdominowały swoim udziałem konkurs na realizację zadań kulturalnych.
Realizatorom oraz uczestnikom zadań życzymy wielu sukcesów.

1990

Życzenia z pierwszej okładki „Szeptu”: „Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy pięknym
Paniom, czyli wszystkim kobietom, wiele szczęścia oraz skutecznego męskiego wsparcia w tak ciężkich czasach”.
Pierwsze wydania redagowało kolegium w składzie: Tadeusz Borkowski, Janusz Chojnowski, Jadwiga
Ku pamięci Czerwińska, Ewa Jarosz, Gerhard Lemtis, Alfred Obszański, Teresa Rysztak, Marian Sobolewski, Mieczysław
Stankowski, Mirosław Walaszek.
(1)

1 marca (niedziela)
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
2 marca (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Obrony
Cywilnej
3 marca (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 marca (czwartek)
Dzień Teściowej
8 marca (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca (wtorek)
Dzień Mężczyzn
12 marca (czwartek)
Światowy Dzień Drzemki w Pracy
14 marca (sobota)
Światowy Dzień Liczby Pi
15 marca (niedziela)
Międzynarodowy Dzień (Praw)
Konsumenta
19 marca (czwartek)
Uroczystość św. Józefa
20 marca (piątek)
Początek astronomicznej wiosny,
Światowy Dzień Inwalidów
i Ludzi Niepełnosprawnych
21 marca (sobota)
Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową,
Międzynarodowy Dzień Poezji
22 marca (niedziela)
Dzień Ochrony Bałtyku,
Światowy Dzień Wody
23 marca (poniedziałek)
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
24 marca (wtorek)
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25 marca (Środa)
Zwiastowanie Pańskie
27 marca (piątek)
Międzynarodowy Dzień Teatru
29 marca (niedziela)
Zmiana czasu z zimowego na letni
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Konkurs na sport rozstrzygnięty!

W dniu 20 lutego 2020 r.
w Urzędzie Gminy Postomino zostały
podpisane umowy o realizację zadań
publicznych dotyczących sportu
z dwoma klubami sportowymi:
Uczniowskim Klubem Sportowym
„Czarni” Pieszcz oraz Klubem
Sportowym „Wieża”. Łączna wartość
zawartych umów to 193 000 zł. Oba
kluby w bieżącym roku planują
wprowadzenie pewnych nowości
w swoich ofertach
sportowych. „Czarni”
zmodyfikowali katalog
zajęć wprowadzając
sekcję tenisa ziemnego.
Oczywiście amatorzy
modelarstwa, piłki
siatkowej, tenisa
stołowego, lekkiej atletyki

i gier zespołowych nadal będą mogli
trenować i rozwijać swoje umiejętności
w odpowiednich do tych dyscyplin
sekcjach. Natomiast „Wieża” w swoich
piłkarskich szeregach utworzyła drugą
grupę dla dorosłych „Wieża II”.
Zainteresowanie aktywnością
sportową na terenie gminy Postomino
jest duże. Generuje to wzbogacanie
oferty rekreacyjno- sportowej dla
mieszkańców gminy- zarówno

dorosłych jak i dzieci. Szereg działań
organizuje Centrum Kultury i Sportum.in. karate, aerobik, biegi w klubie
biegacza, morsowanie, nordic walking
czy rajdy rowerowe. Szkoły podczas
zajęć pozalekcyjnych w ramach
programu profilaktycznego również
zachęcają do aktywności ruchowej.
Sport w naszej gminie jest jedną
z podstawowych form rekreacji.
Trzymajmy tak dalej!
Realizatorom zadań
oraz uczestnikom zajęć
sportowych życzymy wielu
sukcesów.

Granty sołeckie 2020
Zapraszamy do udziału
w konkursie Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Granty
sołeckie 2020”. Celem Konkursu jest
wspieranie rozwoju demokracji
lokalnej i społeczeństwa
obywatelskiego oraz wzmacnianie
tożsamości i integracji społeczności.
W ramach konkursu można uzyskać
pomoc finansową w wysokości do
10 000 zł na realizację zadania
o charakterze inwestycyjnym.
W bieżącym roku zmienił się sposób
aplikowania o powyższe
dofinansowanie. Wnioski należy
złożyć elektronicznie, za
pośrednictwem platformy Witkac.pl,
a następnie po uzyskaniu akceptacji
Wójta i Skarbnika wysłać wersję
papierową wraz z odpowiednimi
załącznikami do Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie.
Termin naboru elektronicznego został
ustalony do dnia 13 marca 2020 do
godz. 15.00, natomiast wersję
papierową należy przesłać do UM
w Szczecinie do 20 marca 2020 r.
W związku z powyższym
projekty wniosków przygotowywanych
w ramach konkursu prosimy
przekazać do Urzędu Gminy
w Postominie w terminie do dnia
9 marca 2020 roku, do pokoju nr 16
(do p. Małgorzaty Wojciechowskiej).
Proszę pamiętać, że do formularza
zgłoszeniowego musi zostać
dołączone „potwierdzenie prawa do
dysponowania nieruchomością”
podpisane przez Wójta. Czas od 10 do
13 marca jest okresem niezbędnym do
przygotowania w/w dokumentu.
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Wymień piec na nowy

Wójt Gminy Postomino ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie
kosztów inwestycji zmierzających do
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego
związanych z ogrzewaniem budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
położonych na terenie Gminy
Postomino, poprzez wymianę pieca
węglowego na źródło ogrzewania
przyjazne środowisku w budynkach
wielorodzinnych.
Nabór deklaracji trwa
do 17 marca 2020 r.
Wnioski należy składać
w siedzibie Urzędu Gminy
w Postominie, na formularzu, który
można otrzymać w Biurze Obsługi
Interesanta lub pobrać ze strony
internetowej www.postomino.pl.
Celem programu jest poprawa
efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery
z istniejących wielorodzinnych
budynków mieszkalnych.
Dofinansowaniu podlegają
przedsięwzięcia mające na celu
ograniczenie lub uniknięcie niskiej
emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w budynkach wielorodzinnych,
w szczególności:
a) demontaż i wymiana źródeł
ciepła na paliwo stałe starej
generacji nie spełniających

wymagań określonych
w z a ł ą c z n i k u d o
Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwa
stałe (Dz.U. z 2017 r. poz.
1690)
b) instalacja urządzeń i instalacji
spełniających wymagania
techniczne określone
w załączniku nr 1 do Programu
priorytetowego: kotły na
paliwa stałe, węzły cieplne,
systemy ogrzewania
elektrycznego, kotły olejowe,
kotły gazowe kondensacyjne,
pompy ciepła powietrze,
pompy ciepła odbierające
ciepło z gruntu lub wody, wraz
z przyłączami.
Program ten dedykowany jest
osobom fizycznym, a dotacja nawet do
90% wartości zadania przeznaczona
będzie na wymianę starych pieców.
Wysokość pomocy uzależniona będzie
od dochodów osób wchodzących
w skład gospodarstwa domowego.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia
związane z naborem wniosków
dotyczących dofinansowania wymiany
pieców w gospodarstwach domowych
na terenie Gminy Postomino można
uzyskać pod nr tel. 59 846-44-47 oraz
w pokoju nr 12 Urzędu Gminy
w Postominie.

Pizza dla mieszkańców

Zasady organizacji konkursu
określa Regulamin konkursu,
dostępny na stronie www.wzp.pl oraz
na platformie Witkac.pl

Praca na platformie Witkac.pl
wymaga wcześniejszej rejestracji.

W czasie ferii dzieci nie muszą się
nudzić. 12 lutego na świetlicy wiejskiej
w Masłowicach milusińscy
własnoręcznie przygotowali
przepyszne pizze, którymi to
obczęstowali naszych mieszkańców.

Przy okazji wspólnie ustaliliśmy
tematykę przyszłych spotkań
z młodymi mieszkańcami naszego
sołectwa. Dziękuję za pomoc rodzicom
i za słodkości Pani Tatianie.
sołtys Anna Piaseczna
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www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl

marzec 2020

Co słychać w inwestycjach?
Na zdjęciach prezentujemy obiekty z inwestycji w Pieńkowie

W Pieńkowie zakończyły się
prace związane z budową budynku
świetlicowo-administracyjnego.
W ramach inwestycji pn. „Stworzenie
atrakcyjnych warunków do życia
w rodzinie poprzez zagospodarowanie
terenu sportowo-rekreacyjnego”
powstał nowoczesny,
energooszczędny, dwukondygnacyjny
budynek o powierzchni użytkowej
ponad 200m2 z gabinetami
terapeutycznymi, pomieszczeniami dla
kół i stowarzyszeń, pomieszczeniem
świetlicy wraz z aneksem kuchennym
oraz częścią socjalną. Całość

nabierają pełni kształtów. W trakcie
robót jest:
ź instalacja wentylacji mechanicznej
wraz z centralą nawiewnowywiewną na potrzeby
pomieszczeń kuchni oraz stołówki,
ź instalacja centralnego ogrzewania
zasilana z własnej kotłowni
gazowej,
ź zewnętrzna instalacja gazowa wraz
z podziemnym zbiornikiem na gaz
płynny,
ź instalacja wodno-kanalizacyjna,
ź instalacja elektryczna oraz
monitoring wewnętrzny i terenu.

zabudowy wyposażona jest
w oświetlenie zewnętrzne i monitoring.
Na realizację projektu Gmina
otrzymała dofinansowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020
w ramach wspierania rewitalizacji
w sferze fizycznej, gospodarczej
i społecznej społeczności na obszarach
wiejskich. W ramach pozyskanych
środków wybudowana została również
ścieżka rowerowa po nasypie
kolejowym na odcinku PostominoPieńkówko.
Łączna wartość inwestycji
zrealizowanych w ramach w/w
projektów wyniosła 4 590 604, 86 zł,
w tym dofinansowanie 3 902 014,08 zł.
Przedszkole, stołówka i żłobek
w Jarosławcu z każdym tygodniem

Realizowane są prace
wykończeniowe związane z ułożeniem
terakoty oraz nawierzchni podłogowej
typu Tarket. Niebawem planuje się
uruchomienie kotłowni gazowej.
Trwają prace związane
z przebudową drogi gminnej na odcinku
Karsino-Dzierżęcin. Wykonawca dzięki
korzystnym warunkom pogodowym
realizuje roboty brukarskie. W terminie
od 16.03.2020r. do 16.04.2020r.
planowane jest zamknięcie drogi od
strony Karsina. W w/w okresie
zorganizowany zostanie objazd do
Dzierżęcina przez miejscowości
Drozdowo i Barzowice.
Ponadto, w najbliższym czasie
planowane jest ogłoszenie przetargów
nieograniczonych na opracowanie
kompletnej wielobranżowej
dokumentacji projektowej na

1991

przebudowę ulicy Bazyliszka
w Rusinowie oraz na przebudowę drogi
gminnej na odcinku JarosławiecJezierzany - Nacmierz.
Na mocy podpisanej umowy
partnerskiej Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na terenie Gminy
Postomino przystąpił do budowy
kolejnego odcinka międzynarodowej
drogi rowerowej Velo Baltica na
odcinku Marszewo – Zaleskie do
granicy Gminy Postomino, woj.
zachodniopomorskie. Ścieżka
rowerowa przebiega przez nieczynną
trasę kolejową Sławno – Ustka.
W ramach inwestycji wykonana
zostanie nowa nawierzchnia z betonu
asfaltowego o łącznej długości ok. 1,55
km. Zakończenie prac planowane jest
na sierpień 2020 r.

Marzec 1991 to wydanie 7 „Szeptu”, a w nim na pierwszej stronie o wyborze pierwszego zastępcy wójta,
którym został p. Marian Sergiel wybrany jednogłośnie podczas posiedzenia Rady Gminy. W podsumowaniu
roku 1990, którego dokonał Wójt - Zbigniew Galek dowiadujemy się m.in. o wyposażeniu urzędu
Ku pamięci w komputer, telefax i ksero oraz o niezadowoleniu Wójta dot. postępu prac przy oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu. Na kolejnych stronach o sukcesach owiec z owczarni w Kłośniku.
(7)
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Świetlicowe feryjne atrakcje

13 lutego br. w ramach zajęć
feryjnych odbył się wyjazd do Multikina
w Słupsku i na lodowisko do Rędzikowa.
W wyjeździe wzięło udział 90 dzieci
uczestniczących w zajęciach
świetlicowych prowadzonych przez
Centrum Kultury i Sportu w Postominie.
Dzieci świetnie bawiły się na lodowisku.
Niektórzy po raz pierwszy jeździli na
łyżwach. Jak co roku w Multikinie dzieci
miały do wyboru dwa filmy. Część dzieci
obejrzała „Doktora Dolittle", a część
"Gang Zwierzaków". Podczas wyjazdu
nawiązały się nowe znajomości i relacje.
Można było zauważyć jak starsze dzieci
pomagały i opiekowały się młodszymi,
co bardzo cieszyło opiekunów i było
wyraźnym akcentem wśród licznych
pozytywnych aspektów tego wyjazdu.
Dziękujemy wszystkim za fajny i ciekawy
dzień oraz mile spędzony czas.

Turniej Halowej Piłki Nożnej

W okresie tegorocznych ferii
zimowych Świetlice Środowiskowe
z Gminy Postomino wzięły udział w XIII
Międzyświetlicowym Turnieju Halowej
Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy
Postomino. Gościem turnieju była Pani
Aleksandra Kurek – Zastępca Wójta
Gminy Postomino, która dokonała
uroczystego otwarcia. Turniej odbył się
20 lutego 2020 r. na hali sportowej
w Szkole Podstawowej w Postominie.
Wzięły w nim udział trzy świetlice:
Świetlica Środowiskowa z Korlina,

Pieszcza, Staniewic oraz Placówka
Wsparcia Dziennego z Postomina.
Rozgrywki odbywały się w dwóch
kategoriach wiekowych. W kategorii
pierwszej, czyli dzieci do lat 13 pierwsze
miejsce zdobyła Świetlica Środowiskowa
z Korlina, drugie miejsce zajęła Placówka
Wsparcia Dziennego z Postomina,
trzecie miejsce zdobyła Świetlica
Środowiskowa z Pieszcza oraz czwarte
miejsce zajęła Świetlica Środowiskowa
ze Staniewic. W kategorii drugiej dzieci
powyżej 13 lat pierwsze miejsce zajęła

Świetlica Środowiskowa z Korlina drugie
zaś miejsce zdobyła Świetlica
Środowiskowa z Pieszcza. Najlepsi
strzelcy turnieju to: Oktawia Chrobak
i Artur Staszczak, z kolei wśród
bramkarzy należy wyróżnić: Fabiana
Banasika i Marcina Walczaka. Zwycięzcy
otrzymali puchar Wójta Gminy
Postomino, a każda drużyna dyplom
uczestnictwa. Gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim uczestnikom i opiekunom
drużyn dziękujemy za udział
w tegorocznym turnieju.

Współzawodnictwo
sołectw 2020

Zapraszamy Państwa do kolejnej XXIII edycji jednej z najstarszych
rywalizacji sportowej w gminie Postomino. Szczegółowe informacje dot.
poszczególnych turniejów otrzymują sołtysi. Poniżej przedstawiamy
terminy rywalizacji. Serdecznie zapraszamy do udziału!!!
15 marca 2020 r.
ź Turniej Piłki Siatkowej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino hala sportowa w SP w Postominie
19 kwietnia 2020 r.
ź Turniej Tenisa Stołowego Sołectw o Puchar Wójta Gminy
Postomino - hala sportowa w SP w Pieszczu
1 maj 2020 r.
ź Bieg Przełajowy wokół Łącka „Śladami Księcia Bogusława X”
o Puchar Wójta Gminy Postomino - Łącko
17 maj 2020 r.
ź Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino ELIMINACJE - boiska „Orlik” w Pieszczu, Jarosławcu
31 maj 2020 r.
ź Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino FINAŁY - boisko „Orlik” w Postominie
6 wrzesień 2020 r.
ź Sportowy Przekładaniec Lekkoatletyczny Sołectw o Puchar Wójta
Gminy Postomino - stadion im. Z. Galka w Postominie
18 październik 2020 r.
ź Halowy Turniej Usportowionych Dwóch Ogni Kobiet o Puchar Wójta
Gminy Postomino - hala sportowa w SP w Postominie

Wieœci
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Zimowisko 2020

W dniach 7-15 i 14-22 lutego br.
uczniowie szkół podstawowych
z terenu Gminy Postomino wzięli udział
w kolejnym już zimowisku
w Czorsztynie, organizowanym przez
Gminę Postomino. W wypoczynku
wzięło udział 89 dzieci z klas II-VIII
podzielonych na dwa turnusy.
Uczestnicy zimowiska mogli
cieszyć się cudowną, zimową aurą.
Dużo słońca i lekki mróz sprawiły, że
warunki do szusowania na stokach były
wymarzone, a co najważniejszebezpieczne. Sprzyjająca temperatura
umożliwiała odpowiednie
przygotowanie tras i równomierne
rozprowadzenie nagromadzonego
śniegu.

Zimowisko rozpoczęło się od
spotkania organizacyjnego,
zapoznania się z bazą ośrodka,
doborem sprzętu narciarskiego oraz
szkolenia od podstaw. Pod okiem
instruktorów każdy uczestnik
wykonywał ćwiczenia rozgrzewające
i rozciągające oraz został przeszkolony
w zakresie jazdy w linii spadku i skos,
zmiany kierunku jazdy, zatrzymywania
się, jazdy wyciągiem oraz
podstawowych zasad poruszania się
na stoku. Po szkoleniu, bardziej
wprawieni narciarze mogli już
„szusować” na stokach o różnym
stopniu trudności.
W kolejnych dniach uczniowie
wyjeżdżali na stok. W Kluszkowcach
ośnieżona góra Wdżar czekała już na

Ogłoszenie - rekrutacja
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej
Na podstawie Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Postomino z dnia 23
stycznia 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak
w Postominie informuje, że od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. trwać będzie
rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.
Wnioski o przyjęcie należy składać wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
dotyczy dzieci urodzonych w latach 2014, 2015, 2016, 2017
W terminie od 16 marca 2020r. do 31 marca 2020r. trwać będzie rekrutacja
do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
W zakładce pobieralnia na stronie internetowej szkoły
www.zspostomino.edupage.org można pobrać wszystkie dokumenty
niezbędne w procesie rekrutacji .
Dyrektor Szkoły
Danuta Strzelczyk

narciarzy. Ta prawdziwa górska
przygoda nauczyła uczestników
zimowiska determinacji i wytrwałości.
Pomimo wielkiego zmęczenia na
twarzach dzieci widniały uśmiechy,
które pokazywały, że jazda nartach
sprawiała im coraz więcej radości.
Nie było czasu na nudę! Miłośnicy
zimowych atrakcji mieli do dyspozycji
bogaty program zimowiska
który obejmował:
zwiedzanie ruin zamku
w Czorsztynie, wycieczkę
do Szczawnicy, w tym Park
Z d r o j o w y, w y j a z d d o
urokliwego Zakopanegospacer po Krupówkach.
W ramach rozrywki
przewidziano dyskotekę
i zabawy świetlicowe.
Hitem była całodniowa
wycieczka na Słowację,
która dała dzieciom wiele
pozytywnych wrażeń.
Wieczorny pobyt w wodach
geotermalnych we Vrbowie
pozwolił na zrelaksowanie

się i rozluźnienie przeforsowanych
mięśni.
Po 8 intensywnych dniach,
pełnych atrakcji przyszedł czas na
drogę powrotną, podczas której grupa
zatrzymała się jeszcze w Krakowie.
Spacerem przez „Drogę królewską” do
Rynku Głównego uczestnicy
wypoczynku zakończyli swoją zimową

Podziękowania
Jako Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole
Podstawowej w Pieszczu pragnę podziękować wszystkim
zaangażowanym za organizację V Balu Charytatywnego
„Przyjazna dłoń”, który odbył się 8 lutego 2020
w Restauracji „W Starym Kinie" w Sławnie.
W szczególności dziękuję:
ź Pani Karolinie Jagielskiej oraz Tomaszowi
Dobko
ź Państwu Katarzynie i Błażejowi Woźniak
ź Pani Bożenie Czerwińskiej
ź Państwu Magdalenie Ochockiej-Gastół
i Łukaszowi Gastół
ź Państwu Justynie i Krzysztofowi Zielonka
ź Pani Paulinie Jankowskiej
ź Państwu Agnieszce i Gabrielowi Kowal
ź Salonowi Fryzjerskiemu „Marta”
ź Pani Sylwii Wojciechowskiej- Bar „Sylwia”
ź Pani Grażynie Kozera
ź Państwu Beacie i Jackowi Wrotniak
ź Pani Monice Zielonka
ź Panu Bolesławowi Kwiatkowskiemu
ź Panu Markowi Leśniewskiemu- CKiS Postomino
ź Restauracji Jackowo z Jarosławca
ź Wójtowi Gminy Postomino Januszowi Bojkowskiemu
ź P. Kaczmarek
ź P.Bartkowiak
ź wychowawcom klas SP w Pieszczu.
Danuta Mielewczyk
Przewodnicząca Rady Rodziców
w Szkole Podstawowej w Pieszczu

W trzecim roku wydania gazetę redaguje kolegium w składzie: Czesław Gomułkiewicz – redaktor
naczelny, Teresa Rysztak – sekretarz redakcji, Józef Rysztak – redaktor techniczny oraz osoby
współpracujące.
Ku pamięci
Cena ośmiostronicowej gazety wynosiła wówczas 1 500 zł, a nakład to 400 egzemplarzy.

1992 (17)

przygodę.
Czas spędzony podczas
zimowiska upłynął przyjemnie
i bezpiecznie.
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Zawodnicy Postomińskiej VI Mikołajkowy
Akademii Piłkarskiej
Turniej Karate Kyokushin
na Turnieju w Sianowie

W s o b o t ę 0 8 . 0 2 . 2 0 2 0 r.
zawodnicy Akademii z grupy Żak
(rocznik 2011/12) wzięli udział
w turnieju halowym w Sianowie,
organizowanym w ramach programu
„Pierwsza Piłka". W turnieju
rywalizowało 5 drużyn w systemie
"każdy z każdym". Oczywiście nie
wynik, a dobra zabawa jest w tej
kategorii wiekowej najważniejsza.
Należy jednak pochwalić naszych
zawodników, którzy spisali się bardzo
dobrze i w całym turnieju byli
niepokonani, remisując przy tym tylko
jeden mecz. Strzelili aż 10 bramek
tracąc tylko 3. Wysoka frekwencja
i zaangażowanie młodych piłkarzy na

treningach sprawia, że rozwijają swoje
umiejętności piłkarskie w bardzo
szybkim tempie.
"Akademia Piłkarska w Postominie
działa dzięki dofinansowaniu
z budżetu gminy Postomino"
Wielkie gratulacje!
Naszą Akademie reprezentowali:
1. Michał Bartnik
2. Mateusz Gąbka
3. Dorian Gwizdała
4. Karol Konopka
5. Paweł Lach
6. Igor Rąpalski
7. Oskar Zając

W piątek, 31.01.2020r. w sali
wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie odbył się VI
Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin
o Puchar Wójta Gminy Postomino,
w którym rywalizowali młodzi karatecy
z postomińskiej sekcji. Do zawodów
przystąpiło 30 głodnych walki
i sukcesów zawodników. Dla części
z nich była to dopiero pierwsza okazja,
by sprawdzić swoje umiejętności, lecz
pod względem zaangażowania wcale
nie ustępowali bardziej
doświadczonym kolegom i toczyli
bardzo zacięte pojedynki. Nie
zabrakło także wizyty świętego
Mikołaja, który wręczył uczestnikom
turnieju małe prezenty. Na koniec
Dyrektor CKiS w Postominie Marek
Leśniewski oraz Prezes SKF Aktywni
Postomino Maria Lech-Szajner
wręczyli wszystkim zawodnikom
pamiątkowe medale, a dla
najlepszych w poszczególnych

kategoriach dyplomy oraz puchary.
A oto wyniki w poszczególnych
kategoriach:
Konkurencja kata:
1. Świstek Jakub
2. Szymańska Amelia
3. Uljanicka Marika
Kumite dziewczynek do 6 lat:
1. Czajkowska Jagoda
2. Zajkowska Nikola
3. Cyranowska Zuzanna
Kumite dziewczynek 8-10 lat:
1. Świstek Maja
2. Buze Nikola
3. Sobków Matylda
4. Sobków Kaja
Kumite dziewczynek 11-13 lat:
1. Żupnik Ida
2. Matyjek Michalina
3. Ferenc Oliwia
4. Kamyszek Oliwia
5. Uljanicka Marika
6. Barańska Wioletta

Kumite chłopców do 6 lat:
1. Świstek Patryk
2. Morawiec Filip
3. Twarowski Paweł
4. Uljanicki Mateusz
5. Garlin Mikołaj
6. Czajkowski Witold
Kumite chłopców 7-8 lat:
1. Twarowski Patryk
2. Nowowiejski Jakub
3. Lass Kacper
Kumite chłopców 10-12 lat:
1. Stachowski Miłosz
2. Świstek Jakub
3. Korejwo Antoni
4. Rut Jakub
Kumite chłopców 13-14 lat:
1. Zajkowski Dawid
2. Jakubek Fabian
Kumite open:
1. Szymańska Amelia
2. Jakubek Fabian
3. Ostrowski Krystian

Siatkarski luty
w UKS Czarni Pieszcz

Rada Seniorów przypomina

Rada Seniorów przypomina:
w każdy poniedziałek w godz. 10:30 – 11:30 w siedzibie Biblioteki Gminnej
w Postominie czeka przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów, który wysłucha
problemu (propozycji) i będzie starał się pomóc.
ź zachęcamy też Państwa do wzięcia udziału w konkursach:
- Senior stylowy – należy dostarczyć swoje najpiękniejsze zdjęcie
i wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
- Senioralne Love story – opisz swój senioralną miłość; dołącz
ewentualnie zdjęcie. Nagroda to romantyczna kolacja przy blasku
świec.
Więcej informacji podczas dyżurów Rady Seniorów.
Teresa Rysztak
ź

Siatkarze z Uczniowskiego
Klubu Sportowego CZARNI Pieszcz
uczestniczyli w lutym w dwóch
turniejach. Pierwszy rozegrany został
2 lutego br. w Sławnie, gdzie
rywalizowały drużyny tj.: Malechowo,
UKS Czarni Pieszcz, Team Sławno
i Absolwenci Liceum Sławno. Nasi
reprezentanci przegrali w tie-breaku
z drużyną Team Sławno i nie zagrali
w finale. W meczu o 3 miejsce pokonali
drużynę z Malechowa kończąc

rywalizację na najniższym stopniu
podium.
Drugi sprawdzian drużyna
z Pieszcza zaliczyła 22 lutego br.
w Ustce. Dzięki uprzejmości
gospodarzy rozegrano Turniej,
w którym goście z Pieszcza
rywalizowali z drużynami: „Laguna
Ustka” i „Pogromcami”. Niewiele
zabrakło, aby zawodnicy z Pieszcza
wyjechali z Ustki z pucharem za
pierwsze miejsce. Przegrali jednak

w tie-breaku zacięty finał
z „Pogromcami” i ostatecznie zajęli
drugie miejsce.
Treningi sekcji siatkówki w UKS
Czarni Pieszcz odbywają się w każdy
wtorek i czwartek o godz. 19:30.
Zapraszamy wszystkich sympatyków
tej dyscypliny do wspólnej gry.
A. Pawłowski
„Klub działa dzięki dofinansowaniu
i współpracy z Gminą Postomino"
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Senior wie i potrafi, ale czy chce…?
Minęło już 12 lat, od kiedy
powstała ta organizacja pozarządowa,
mająca na celu rozwój aktywności
wśród lokalnej społeczności. Ten cel
stale przyświeca członkom
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” i być może stało się ono
przyczyną, że aktywność w gminie
bardzo wzrosła. Oczywiście największy
wpływ mają sprzyjające warunki,
lokalny lider, przychylność władz,
a także – co jest istotne – napływ
gotówki. Widać, że w gminie dobrze się
dzieje, bo inicjatywy lokalne i budżet
obywatelski kwitnie i aż serce się
raduje, że coś dobrego powstaje.
Walne zgromadzenie członków
odbyło się w zaprzyjaźnionej
restauracji „Jackowo” w Jarosławcu.
Był bezalkoholowy uroczysty obiad
z deserem, albowiem członkowie
stowarzyszenia mieli powody do
radości. W stowarzyszeniu udziela się
30 osób. Nie wszyscy jednakowo, bo
wiadomo – życie, choroby, sprawy
rodzinne, ale jest stała grupa, z którą
można przysłowiowe „konie kraść”.
Dominują kobiety, mężczyzn też nie
mało, bo aż 10 i są zawsze doceniani
i mile widziani.
Rok 2019 był niezwykle bogaty
w działania. Zrealizowane zostały

4 projekty, oprócz codziennej mrówczej
pracy Zarządu i księgowości.
Członkowie stowarzyszenia i inne
osoby chętne uczestniczyli w takich
działaniach jak: „Nie święci garnki lepią,
tylko my” – projekt zrealizowany we
współpracy z Fundacją Tesco; „Zwykli,
niezwykli, czyli ludzie z pasją z gminy
Postomino” – przy współpracy
z Fundacją Santander; „W tradycji siła”
– projekt zrealizowany w ramach
współpracy z Gminą Postomino oraz
„Młodzieżowy i senioralny łyk
samorządności” – zadanie opracowane
w współpracy z Szkołą Podstawową

w Postominie oraz Fundacją im.
Stefana Batorego i Stowarzyszenia
„Polites” ze Szczecina w ramach
ogólnopolskiej akcji „Masz głos”.
To ostatnie zadanie zaowocowało
niezwykłym sukcesem dla naszej
gminy, bo jako jedni z bardzo wielu
organizacji w Polsce zdobyliśmy
zaszczytny tytuł „Super Samorząd”. To
bardzo priestiżowa nagroda,
przyznawana dla niewielu samorządów
i mamy prawo do wielkiej dumy, że
właśnie MY – Gmina Postomino
i „Razem lepiej” uzyskaliśmy uznanie
wśród 334 gmin z całej Polski

Z wizytą u królowej Śniegu

Dzieci z sołectwa Staniewice
miały świetne zakończenie ferii
zimowych, ponieważ Sołtys, Rada
Sołecka, Radna i Świetlica
Środowiskowa przygotowali spotkanie
z postaciami bajkowymi na balu
p r z e b i e r a ń c ó w. S a l a p i ę k n i e
przystrojona – na przekór zimie w wiosenne kwiaty i kolorowe balony,
na stołach obfitość owoców i ciast
wszelakich; wszystko to zachęcało do
świetnej zabawy. Dzieci
chętnie brały udział w tańcach
integracyjnych, wspólnie
z rodzicami i dziadkami
wykonano rytualne
przywitanie, było mnóstwo
radości w zwariowanych
konkursach (np. przebieranie
różnych ziaren, rzut skarpetą,
czy taniec w jednym
pantofelku). Najwięcej atrakcji

1993

dostarczył konkurs zjadania pączków
bez użycia rąk - wszak zabawa była
akurat w Tłusty Czwartek. To wcale nie
takie proste, ale dzielni rodzice stali
w pogotowiu z serwetkami. Wyścigi
„saneczkowe” to już tylko kwestia
wyobraźni. Królowa Śniegu
zaczarowała serduszka uczestników
tylko na miłe i dobre działania. Na
zakończenie była też możliwość
spotkania się dorosłych, porozmawiać

o sprawach sołecki, a nawet
potańczyć.
Działanie to współfinansowane
było z budżetu Gminy Postomino,
w ramach Gminnego Programu
Profilaktycznego, ale też dużego
wsparcia udzieliła p. Renata Sil –
radna Staniewic, sołtysowa
Bronisława Siwiuk, członkowie Rady
Sołeckiej, wychowawczynie Świetlicy
Środowiskowej oraz Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem
lepiej”. A wszystko
zadziało się w pięknej
świetlicy wiejskiej
w Staniewicach.
Teresa Rysztak

i znaleźliśmy się w gronie 7 laureatów
nagrody „Super Samorząd”.
Członkowie stowarzyszenia
uczestniczyli w kilku wyjazdach do
teatru do Słupska, wyjechali na
Festiwal Wikingów i Słowian do Wolina,
zwiedzili Trójmiasto, płynęli kanałem
Ostródzko-Elbląskim. Zrealizowali się
artystycznie podczas PolskoNiemieckiego Festiwalu Artystycznego
w Postominie, uczestniczyli
w Gminnym Przeglądzie Form
Artystycznych – wszędzie zdobywając
czołowe miejsca. Wystąpili
w ogólnopolskim spocie „Działamy
z Tesco”.
Wydany został kolejny tom
fotoksiążki pn. „Zwykli, niezwykli, czyli
ludzie z pasją z gminy Postomino”.
Przygotowane zostały dwie wystawy
prac poprojektowych: - wystawa sztuki
gliniarskiej oraz wystawa zbiorów ludzi
niezwykłych. To były prawdziwe perełki
aktywności.
Budżet stowarzyszenia w 1029 r.
wynosił nieco ponad 24 tys. zł.
Wydatkowany został zgodnie
z kosztorysami projektowymi
i zadaniami statutowymi. Komisja
Rewizyjna nie wzniosła żadnych uwag
do realizacji budżetu.

Zebrani członkowie
stowarzyszenia – po wysłuchaniu
sprawozdań - jednogłośnie udzielili
absolutorium Zarządowi
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej”.
P r e z e s Te r e s a R y s z t a k
podziękowała za słowa uznania,
również podziękowała wszystkim za
zaangażowanie w realizację projektów.
Tradycyjnie już prosiła i zachęcała do
powiększenia liczby seniorów
aktywnych, albowiem w tym 2020 r.
działania zarówno Stowarzyszenia, jak
i Gminnej Rady Seniorów zmierzają do
współpracy z Gminą, by uczynić ją
Gminą Przyjazną Seniorom. Ważne, by
wyjść z domu, spotkać się
z sympatycznymi osobami i zrobić coś
dla siebie i innych. Dobrze by było,
gdyby seniorom zależało na tym
projekcie – zgadnie z dwiema
zasadami: 1) „Tak młodzi jak dziś nigdy
nie będziemy” i 2). „Nikt za Ciebie nie
zrobi tego, co powinieneś zrobić”. Więc
bądźmy aktywnymi seniorami, a nie
marudnymi tetrykami.
Teresa Rysztak

Senioralne Warsztaty
Taneczne w Postominie

Informujemy, że wreszcie można
uczestniczyć w zajęciach tanecznych
skierowanych do osób starszych,
pragnących jeszcze poruszać się,
rozprostować mięśnie, porozmawiać
i przede wszystkim chcących nauczyć
się tańczyć, tak by później bawić się
w grupie.
Warsztaty tańca integracyjnego,
tańca w kręgu z elementami
choreoterapii odbywać się będą
w każdy poniedziałek i piątek
w godzinach popołudniowych
w Szkole Podstawowej
w Postominie, pod profesjonalną
opieką p. Wiktorii. Serdecznie
zapraszamy osoby samotne, ale
miło będzie widzieć pary lub
samotnych mężczyzn.
Wymagane wygodne, sportowe

W roku 1993 nakład gazety wzrósł do 500 egzemplarzy, a koszt wynosił 3 000 zł. Zwiększyła się również
ilość stron do 12.
W marcowym 31 numerze znajdowały się informacje o: minach znalezionych na jarosławieckiej plaży,
Ku pamięci o potrąceniu pieszych przez pijanego policjanta – mieszkańca naszej gminy. Nowością była także informacja
o nadaniu nazw ulic w Jarosławcu, jak podawała redakcja „wkrótce będą tabliczki i jakoś tak… miastowo”.
(27)

obuwie i przewiewny strój. Inicjatorem
i organizatorem jest Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej”, przy
współpracy z Gminą Postomino
i miejscową szkołą podstawową.
Wszelkich informacji na temat
konkretnych godzin można uzyskać
pod tel. 698 735 814 T. Rysztak lub
p. Ewa Bylczyńska Safader - 606 966
652.
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Bal karnawałowy
w Łącku

18 stycznia miało miejsce
wydarzenie, które wprowadziło
w bajeczną atmosferę wszystkich
uczestników balu karnawałowego dla
dzieci w sali wiejskiej w Łącku. Dzięki
współpracy zaprzyjaźnionych
miejscowości: Jezierzan, Jarosławca,
Korlina i Łącka mogła się odbyć
wspaniała zabawa dla 80-ciorga
najmłodszych. Dając im i ich rodzicom
niepowtarzalne emocje, dla których
warto było poczynić szereg zabiegów
i starań. O oprawę muzyczną zadbał
Pan Emil, który w sposób spontaniczny
porwał wszystkie dzieci i rodziców do
wspólnej zabawy. Liczne konkursy
i zabawy sportowe poprowadził
nieoceniony Pan Jerzy, po raz kolejny
udowadniając swój kunszt. Dzieci
wcieliły się w postacie z bajek i baśni,
za co zostały docenione i nagrodzone.
Jedną z najciekawszych atrakcji było
wybranie króla i królowej balu, które
wprowadziło takie emocje, że trudno

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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było zdecydować, ale udało się i para
królewska godnie zasiadła na tronach.
Rewelacją było to, że Mikołaj
w swojej kreatywności, pomimo braku
śniegu dotarł na świetlicę rowerem.
Chcieliśmy podziękować
wszystkim sponsorom oraz Urzędowi
Gminy, bez których trudniej byłoby
stworzyć to niecodzienne wydarzenie.
Warto było dać od siebie tak niewiele,
by zobaczyć szczęśliwe i rozbawione
twarze naszych najmłodszych.
Atmosfera tworzyła się już dużo
wcześniej przy przygotowaniach tej
zabawy, dając ludziom poczucie
przynależności wspólnej pracy na
rzecz naszych miejscowości. Każdy
chciał wnieść swoją cegiełkę
w organizację tego balu.
Dziękujemy
organizatorzy

Bal karnawałowy
dla dzieci w Postominie

W dniu 8 lutego 2020 r. w sali
wielofunkcyjnej przy CKiS
w Postominie odbył się bal
karnawałowy dla najmłodszych
mieszkańców naszego sołectwa.
Atrakcji dla milusińskich nie
brakowało. Na początku był seans
filmowy i popcorn jak w prawdziwym
kinie, następnie zabawa taneczna
oraz konkursy które wzbudzały

mnóstwo pozytywnych emocji
zarówno wśród dzieci jak i rodziców.
Do wspólnej szalonej zabawy
z najmłodszymi dołączyli również
bajkowi bohaterowie: Bałwanek Olaf
i Myszka Miki.
Przepiękne bajkowe twarzyczki
wyczarowała swoimi farbami
Karolinka, a mnóstwo szalonej
balonowej zabawy zapewnił Tygrysek

- mistrz sołectwa w tej sztuce.
Serdecznie dziękujemy za
wspólnie spędzone sobotnie
popołudnie oraz za pomoc
w przygotowaniu balu wszystkim
zaangażowanym w to wydarzenie
mieszkańcom sołectwa Postomino.
Azet

Bal dzieci i dziadków

22 lutego w ostatnią sobotę ferii
w świetlicy we Wszedzieniu odbył się
wspólny Bal Karnawałowy dla dzieci
oraz Babć i Dziadków. Dzieci ze
świetlicy przygotowały program
artystyczny ze specjalną dedykacją
dla dziadków. Dziadkowie otrzymali
wspaniałe upominki. Gry i animacje

dla dzieci prowadził Animator Łukasz
wraz z DJ Romkiem z Jarosławca.
Malowanie buziaków zorganizowała
Pani Świetliczanka Agnieszka. Na
zakończenie wręczono paczki przez
MIKIEGO.
Dziękujemy Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich „AKSAMITKI” we

Dzień Babci i Dziadka
w Nacmierzu

Choinka Nacmierz

18 stycznia 2020 roku na Świetlicy wiejskiej w Nacmierzu zorganizowana
została przez Radę Sołecką i KGW Nacmierz uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka.

W dniu 08.02.2020 roku na
świetlicy w Nacmierzu odbyła się
zorganizowana przez Sołectwo
Nacmierz choinka karnawałowa dla
dzieci z naszego sołectwa. Licznie
przybyłe dzieci bawiły się wraz
z rodzicami w rytm muzyki. Chętnie
brały udział w konkursach
zorganizowanych przez p. Romana
Zawadę. Na koniec wszystkie dzieci
odebrały paczki od przybyłego na
choinkę Św. Mikołaja.

Wszedzieniu za smaczne wypieki oraz
przygotowanie tej uroczystości.
Impreza została współfinansowana
przez KGW „AKSAMITKI” ze
Wszedzienia oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
w Postominie.

marzec 2020

Najaktywniejszy
Czytelnik 2019 roku
Biblioteka Publiczna
w Postominie jest organizatorem
corocznego konkursu czytelniczego
„Najaktywniejszy Czytelnik Roku.
Konkurs skierowany jest do wszystkich
czytelników Biblioteki Publicznej
w Postominie. W 2019 roku
w konkursie wzięło udział 625
pasjonatów czytania. Dnia
2 7 . 0 1 . 2 0 2 0 r. J u r y w y t y p o w a ł o
najaktywniejszych czytelników naszej
biblioteki w pięciu kategoriach
wiekowych:
Tytuł Najaktywniejszego
Czytelnika 2019 roku uzyskali:
I Kategoria- 0-5 lat
ź I miejsce – Nina Bartosik (180
książek)
ź II miejsce –Filip Kijanka (160
książek)
ź III miejsce – Mikołaj Korejwo (143
książki)
Wyróżnienie
ź Kacper Szymaszkiewicz (91
książek)
II Kategoria – od 6-9 lat
ź I miejsce Antonina Mielczarek
(297 książek)
ź II miejsce – Oliwia Kijanka (294
książki)
ź III miejsce Marta Rybak (264
książki)
Wyróżnienia uzyskali:
ź Iga Bartosik (216 książek)
ź Hanna Ruchniak (155 książek)
III Kategoria –od 10- 13 lat
ź I miejsce – Amelia Kryszczak (179

11

Miesięcznik Gminy Postomino

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

książek)
II miejsce – Maja Mielczarek (138
książek)
ź III miejsce – Bartosz Ruchniak (74
książki)
Wyróżnienie
ź Nikola Korejwo–(65 książek)
IV Kategoria –od 14-18 lat
ź I miejsce- Zofia Kaśków (87
książek)
ź II miejsce –Rafał Ruchniak (66
książek)
ź III miejsce – Karolina
Piołunkowska (66 książek)
V Kategoria 18+
ź I miejsce- Teresa Rysztak (275
książek)
ź II miejsce –Wiesława Dankowska
(194 książki)
ź III miejsce – Grażyna Letkomiller
(177 książek)
Wyróżnienia uzyskali:
ź Magdalena Misina-Warzych– (152
książki)

strona

Bal Wszedzień

ź

Czytelnikom serdecznie
gratulujemy i zachęcamy do udziału
w kolejnym konkursie „Najaktywniejszy
Czytelnik 2020 Roku".
Renata Zielonka

W dniu 23 lutego br. w sali
wiejskiej we Wszedzieniu odbył się
V Bal Karnawałowy. Dziękujemy
wszystkim za wspaniałą zabawę.
Podczas balu odbyła się licytacja
rękodzieł mieszkańców: obrazy szyte
krzyżykowo Justyny Pawlaczyk

(Koseda), makramy Justyny Kołodziej,
Anioły Sołtysowej wsi, upominki od
E l ż b i e t y G u m i ń s k i e j – Wa s i a k .
Nowością na balu była licytacja tańca
z Panią Sołtys oraz Radnym Rady
Sołeckiej Panem Andrzejem. Zebrane
fundusze zasilą konto sołectwa i będą

Pracowite, ale smaczne popołudnie

Możesz przekazać
1% swojego podatku
Trwa okres składania rocznych
zeznań podatkowych. Każdy podatnik
może przeznaczyć 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych na
rzecz wybranej przez siebie organizacji
pozarządowej, która posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego.
W 2019 roku Gmina Postomino
przystąpiła do projektu „Wspieraj
Lokalnie”, w którym Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych (IWOP)
łączy promocję kampanii
przekazywania 1% dla lokalnych
organizacji z rozliczaniem PIT-ów na
terenie danej jednostki samorządu.
Przekazanie jednego procenta
podatku nic nie kosztuje, a może
przynieść wiele korzyści dla naszej
społeczności. Mieszkańcy wspierający
organizacje pożytku publicznego, które
działają na terenie gminy działają nie
tylko na swoją korzyść, ale na korzyść
wszystkich mieszkańców. Zebrane

w ten sposób środki powinny służyć
wzmocnieniu działań organizacji.
Ważne jest, aby robić to świadomie.
Zachęcamy mieszkańców naszej
gminy do rozliczenia swoich zeznań
podatkowych oraz do przekazywania
1% swojego podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego za
pośrednictwem strony
www.postomino.pl
„Wspieraj lokalnie” to projekt
przygotowany przez Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych przy
współpracy PITax.pl Program PIT.
Na stronie Gminy Postomino
szukaj ikony z tym znakiem:

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” prosi o odpis 1%, który
przeznaczony zostanie na wspieranie działań statutowych. KRS 0000377928
z dopiskiem: „Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych”.
Dziękujemy

1994

stanowiły wkład własny na huśtawkę bocianie gniado. Dziękuję Paniom
z KGW AKSAMITKI za przygotowanie
sali oraz pyszności jakie były na balu.
Już dziś zapraszamy na
przyszłoroczny bal.
MLSZ

Mieszkanki Marszewa
w środę (19.02) spotkały się w sali
wiejskiej aby wziąć udział we
wspólnym smażeniu oraz
degustacji pączków, faworków
i oponek. Z inicjatywą spędzenia
wolnego czasu przy jednoczesnym

kultowaniu tradycji wyszło KGW.
Pomysł był strzałem w dziesiątkę,
ponieważ do pracy i słodkiej chwili
zaangażowało się wiele osób.
Również dzieci odrobiły lekcje
z przygotowywania przysmaków.

W numerze 43 naszej gazety redakcja przedstawiła m.in. budżet gminy na rok 1994. Planowane
dochody to 17 miliardów 559 milionów 263 tysiące zł. Na stronie 5 przedstawiony został imienny wykaz
uczniów, którzy uzyskali w pierwszym półroczu średnią z ocen powyżej 4,5. W danym numerze znajduje się
Ku pamięci także informacja o kontakcie przez CB Radio (na kanale 11 w godzinach porannych sołtysi otrzymują
informacje z UG).
(43)
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Bieg po plaży - Jarosławiec 2020

Ruszyły zapisy
30. BIEG
PO PLAŻY
2 marca (poniedziałek) o godz. 12:00 rozpoczęły się zapisy do 30.
Jubileuszowego Biegu po Plaży w Jarosławcu oraz do 25. Biegu Samorządowego
„Bursztyn Jarosławca”. Limit - 800 uczestników (Bieg po Plaży), 150 uczestników
(Bieg Samorządowy). Szykujemy dla Państwa niespodzianki. Regulaminy
i szczegółowe informacje znajdują się na naszej „odmłodzonej” stronie
internetowej - www.biegpoplazy.pl.
Nie możecie tego przegapić!
Linki do paneli zapisowych
30. Bieg Po Plaży „Jarosławiec 2020” https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5573
ź 25. Bieg Samorządowy „Bursztyn Jarosławca” https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5574
ź

Uwaga!
Mieszkańcy gminy Postomino (posiadający meldunek stały na terenie
gminy Postomino), którzy zgłoszą się do 15 maja 2020 r. są zwolnieni
z opłaty startowej. Po upływie tego terminu obowiązuje opłata zgodnie
z harmonogramem zamieszczonym w regulaminie.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Kącik
poetycki
Portret dziecka
słowem malowany
nie prosiło się przecież na świat
wyciągnięto je z trudem spod gruzów
osłupiałymi oczyma spojrzało na świat
powiekami sklejonymi strachem
kto mu zgotował ten los
zamienił świat w rumowisko
w oczach nie ma już łez
nie ma domu szkoły rodziców

Przedwiośnie
Srebrne skorupy śniegu
bronią się przed dotykiem deszczu
lodowacieją

szary kurz osiadł we włosach
każdą szczeliną ciała
gruz się przewiercił do środka
oddychać nie ma czym

Krople deszczu uczepiły się
gałęzi i zastygły w kryształowym
wymiarze.

nie prosił się przecież na świat
tak bardzo ufał rodzicom
nie wiedział co znaczy władza
i w co się bawią dorośli
swe pięcioletnie życie postawił na szali
dzieciństwa pełnego obaw i strachu
biedne syryjskie dziecko
bronić się nie ma czym
w państwie zabrakło mądrości
pięcioletniego chłopca
na szali stawiają dorośli
próżność szaleństwo egoizm

Oczy deszczu pozbierały
promienie słońca
ożywiły śpiewy ptaków
i frunęły aż do nieba
głosząc radość przedwiośnia
Zapach ziemi otulonej mgłą
przenika przebiśniegi
z nieśmiałą zielenią
i białymi skromnymi płatkami
co boją się rozwinąć
by nie spłoszyć wczesnego poranka
Jadwiga Michalak

świat mu pomalowano wojny
koszmarem
na zgliszczach gruzowiskach
usiadł sęp chaosu obłędu i strachu
uniesie kiedyś w przestrzeń
swe ogromne skrzydła
swym cieniem przesłoni rozsądek

śp. Janusza Stachowicza

a może się kiedyś odrodzi
powstanie jak Feniks z popiołów...
Jadwiga Michalak

Ogłoszenie

Program Aktywności Lokalnej

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

Praca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Postominie poszukuje
Pracownika Socjalnego.

GOPS
Postomino

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego przedstawiciela Gminy Postomino w Powiecie Sławieńskim
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie i bliskim składa
Wójt i Rada Gminy Postomino

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

W ramach projektu „Zróbmy to
razem-aktywizacja społecznozawodowa osób i rodzin zagrożonych
i/lub wykluczeniem społecznym
z terenu Gminy Postomino”
współfinansowany z Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VII. Włączenie
społeczne, Działanie 7.1.Programu na
rzecz integracji osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na aktywizację
społeczno-zawodową wykorzystującą
instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
społecznej, zawodowej uczestnicy
biorą udział w spotkaniach

animacyjnych, współorganizują
lokalne imprezy integracyjne,
warsztaty i wydarzenia edukacyjne.
Korzystają z porady psychologa i
innych specjalistów będących
z ramienia partnera projektu czyli
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku. Na najbliższe dni
zaplanowaliśmy spotkanie
integracyjne z drugą grupą kontraktów
socjalnych z okazji Dnia Kobiet. Jako
grupa działająca w ramach
Programu Aktywności Lokalnej
jesteśmy na etapie planowania
imprez na pierwsze półrocze
bieżącego roku.
Jeżeli jesteś mieszkańcem/
przebywasz na terenie gminy
Postomino aktywnie i w ciekawy
sposób chcesz spędzać czas,
poznać nowych ludzi i zdobyć

55 numer gazety informuje o trudnościach finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Pieńkowie. Od
31 stycznia w Pieńkowie, a od 01 lutego w Pieszczu zaprzestano palić w spółdzielczych kotłowniach.
Wylęgarnia w Górsku poleca w okresie od marca do lipca pisklęta 1 –dniowe lub odchowane. Dodatkowo
Ku pamięci w numerze bale karnawałowe, prace bezrobotnych.

1995 (55)

nowe doświadczenia, masz głowę
pełną pomysłów, tylko nie wiesz jak i z
kim je zrealizować. Jako Animator
Społeczności Lokalnej zapraszam do
udziału w naszym projekcie
realizowanym w świetlicy wiejskiej
w Pałowie.
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Zajęcia profilaktyczne

W dniu 29 stycznia 2020 r.
w ramach zajęć profilaktycznych,
przeprowadzono trening
interpersonalny, w którym udział wzięły
dzieci z Placówcki Wsparcia
Dziennego w Postominie oraz
wychowawcy i specjaliści pracujący
z dziećmi. Uczestnicy mogli
wypowiedzieć się między innymi na

temat przyjaźni, cech dobrego
przyjaciela. Poznali swoje mocne
strony. Mówili o sobie, poza tym każdy
dostał informację zwrotną od
pozostałych uczestników. Zajęcia
miały na celu profilaktykę wykluczenia
społecznego. Trening interpersonalny
przeprowadziła
Ilona Witkowska - pedagog

Zajęcia z logopedą

Ferie w PWD
w Królewie
Trwają ferie szkolne, więc
dzieci ochoczo przychodzą do
Placówki Wsparcia Dziennego
w Królewie, mają więcej czasu na
wspólną zabawę. Wypoczęte
dzieci mają wiele ciekawych
pomysłów na różnego rodzaju
zabawy. Kreatywność dzieci,
niejednokrotnie zadziwia bardzo
pozytywnie Nas opiekunów.
Oczywiście kontrolujemy to
dyskretnie i stymulujemy
dbając,aby zabawy były

bezpieczne i fair play. Pozwalamy
na realizacje ich pomysłów,
rozwijanie wyobraźni i naukę
zgodnego współdziałania
w grupie. Z pogodą bywa różnie,
tak więc większość zajęć odbywa
się w Placówce. Bardzo miło
widzieć uśmiechnięte twarze
i wesołe zabawy naszych
podopiecznych. Wspaniały czas
ferii jest w pełni wykorzystany. Na
nudę nie ma miejsca

Zajęcia
kulinarne
W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie w ramach
projektu odbyły się comiesięczne
zajęcia kulinarne. Tym razem dzieci
miały okazję zapoznać się
z niestandardowym wykorzystaniem
u g o t o w a n y c h z i e m n i a k ó w,
stanowiących jedno z głównych źródeł
witaminy C w naszej diecie. Pani
Bożena Barska razem z dziećmi
przygotowała i zaserwowała ciasto
ziemniaczane z orzechami.
Efekt naprawdę był wspaniały. Ciasto
wszystkim bardzo smakowało. Drugą
potrawą była pyszna sałatka, bo
warzyw nigdy za wiele. Już czekamy
na kolejne zajęcia.

Turniej Halowej Piłki Nożnej

Co miesiąc, w trosce
o prawidłowy rozwój uczestników
Placówki Wsparcia Dziennego
w Postominie, odbywają się zajęcia
z logopedą. Zajęcia cieszą się
ogromną popularnością. W miesiącu
lutym 2020 r. na zajęciach Pani Beata

Gugała - logopeda, wykorzystała grę
planszową: "Kto prędzej ", która miała
na celu utrwalenie poprawnej
artykulacji głosek szumiących
i syczących.

Już po raz trzynasty w czasie ferii
zimowych rozegrano
Międzyświetlicowy Turniej Halowej
Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy
Postomino, organizowany przez
Świetlicę Środowiskową w Pieszczu
dla wszystkich świetlic z naszej gminy.
Placówka Wsparcia Dziennego
w Postominie wystawiła swoją
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

reprezentację,w składzie: Oktawia
Chrobak, Jagoda Dybiec, Maja
Lasek,Szymon Mazanek, Marcin
Walczak, Marcin Tomasik, przywiozła
kibiców i wzięła udział w tych
rozgrywkach.Widać było na boisku
duże zaangażowanie, wolę walki
i przemyślaną taktykę . W rezultacie po
ciężkiej walce w swojej grupie

wiekowej zajęliśmy II miejsce, Oktawia
Chrobak otrzymała puchar
najlepszego strzelca, a Marcin
Walczak zdobył puchar najlepszego
bramkarza.Był to czas miłej,
emocjonującej i integracyjnej zabawy.
Gratulacje dla drużyny.

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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Koronawirus - zalecenia
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu,
używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww.
metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady
ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj
usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – natychmiast wyrzuć
chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyj ręce używając mydła i wody,
a jeśli nie masz do nich dostępu –
płynów/żeli na bazie alkoholu (min.
60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa
podczas kaszlu i kichania zapobiega
rozprzestrzenianiu się zarazków
i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz
w dłonie, możesz zanieczyścić
przedmioty lub dotykane osoby.
Zachowaj bezpieczną
odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr
odległości między sobą a innymi
ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą,
kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem
powodującym chorobę układu
oddechowego, taką jak COVID-19,
kaszle lub kicha, wydala pod
ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu
zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt
blisko, istnieje ryzyko, że możesz
wdychać wirusa.
Unikaj dotykania oczu, nosa
i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu
powierzchni, które mogą być skażone
wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub
ust zanieczyszczonymi rękami,
możesz przenieść wirusa z powierzchni
na siebie.

1996

Jeśli masz gorączkę, kaszel,
trudności w oddychaniu, zasięgnij
pomocy medycznej
Dlaczego? Objawy ze strony
układu oddechowego z towarzyszącą
gorączką mogą mieć wiele przyczyn
n p . w i r u s o w ą ( w i r u s y g r y p y,
a d e n o w i r u s y, r y n o w i r u s y,
koronawirusy, wirusy paragrypy) czy
bakteryjną (pałeczka Haemophilus
influenzaea, pałeczka krztuśca,
chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze
strony układu oddechowego i nie
podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze
strony układu oddechowego i nie
podróżowałeś do Chin, pamiętaj
o stosowaniu podstawowych zasad
ochrony podczas kaszlu, kichania oraz
higieny rąk i pozostań w domu do czasu
powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed
zachorowaniem
Podejrzenie zakażenie SARSCov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin,
w którym zgłoszono przypadki
zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto
podróżował po Chinach i ma objawy ze
strony układu oddechowego.
Zachęcamy do zapoznania się
informacjami zamieszczanymi na
stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, m.in.
z „Komunikatem dla podróżujących”,
„Zasadami postępowania z osobami
podejrzanymi o zakażenie nowym
koronawirusem 2019-nCoV
MEDYCZNE”oraz „Zasadami
postępowania z osobami podejrzanymi
o zakażenie nowym koronawirusem
2019-nCoV W PODRÓŻY
LOTNICZEJ”.

Maseczki
Nie zaleca się używania masek
na twarz przez zdrowych ludzi w celu
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się
SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej
usta i nos może pomóc ograniczyć
rozprzestrzenianie się niektórych
chorób układu oddechowego. Jednak
stosowanie samej maseczki nie
gwarantuje powstrzymania infekcji
i powinno być połączone ze
stosowaniem innych środków
zapobiegawczych, w tym higieną rąk i
zasadami ochrony podczas kaszlu
czy kichania (patrz wyżej) oraz
unikaniem bliskiego kontaktu
z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr
odległości). Światowa Organizacja
Zdrowia doradza racjonalne
stosowanie maseczek.
Używaj maseczek tylko
wtedy, gdy masz objawy ze
strony układu oddechowego

W marcu 1996 roku gazeta prezentuje poreferendalne refleksje. Referendum, o niektórych kierunkach
wykorzystania majątku państwowego, miało miejsce 18 lutego 1996 roku. Wszystkie komisje wyborcze
Ku pamięci (wyłonione w drodze publicznego losowania) liczyły po 7 osób, liczenie głosów zakończyło się ok godz.
23:00. Ponadto w numerze: o balu w Łącku, złotych godach, sporcie.
(67)
Archiwum (prawie) wszystkich numerów dostępne jest na stronie internetowej szept.postomino.pl.

(kaszel lub kichanie), podejrzewasz
u siebie infekcję SARS-Cov-2
przebiegającą z łagodnymi
objawami lub opiekujesz się osobą
z podejrzeniem infekcji SARS-Cov2.
Sprzęt ochrony układu
oddechowego powinien być
oznakowany znakiem CE, który
potwierdza, że został prawidłowo
zaprojektowany i skonstruowany,
wykonany z właściwych materiałów.
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Harmonogram wywozu odpadów
Marzec 2020
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

elektrośmieci

2

odpady
wielkogabarytowe

2

Kwiecień 2020
MIEJSCOWOŚCI

odpady
zmieszane

9

metale
i tworzywa
sztuczne

16

i DZIEŃ TYGODNIA

odpady
zmieszane

23

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

24

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

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

metale
i tworzywa
sztuczne

Obo
wią
segr zkowa
eg
odpa acja
dów
!

odpady
zmieszane

6

14
(wtorek)

20

7

14

21

8

15

22

9

16

23

10

17

24

WTOREK

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

odpady
zmieszane

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

3

3

10

17

4

4

11

18

25

5

5

12

19

26

6

6

13

20

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

27

Odpady budowlane i bioodpady: 1, 15 i 29 kwiecień.
Odpady budowlane i bioodpady: 4 i 25 marzec.

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.

Dzień Myśli Braterskiej: święto przyjaźni
Obchodzony 22. lutego Dzień
Myśli Braterskiej, czyli dzień, w którym
harcerze oraz skauci na całym świecie
celebrują wyjątkowe święto jedności
i braterstwa, a także obchodzą
rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta i Olave Baden-Powellów,
dzięki którym młodzież i dorośli
skupieni wokół skautowej lilijki, od
ponad stu lat szerzą ideę braterstwa i
wspierają się w zdobywaniu nowych
umiejętności. Jednak nie o celebrację
tu chodzi, lecz o symboliczne ukazanie
takiego zwykłego, ludzkiego gestu
przyjaźni wobec drugiego człowieka.
Dlatego tak ważnym jest by właśnie
tego dnia słać sobie życzenia, spotykać
się i dzielić radością. Podobnie, jak
działo się to podczas spotkania
instruktorów Hufca Sławno,
zorganizowanej w przeddzień
światowego DMB.
Uroczystą zbiórkę tradycyjnie
rozpoczęto odczytaniem rozkazu
specjalnego oraz tematyczną gawędą
druha Komendanta hm. Ryszarda
Sobczaka, w której nawiązał on między
innymi do słów wypowiedzianych
podczas Jamboree przez Roberta
Baden-Powell'a: „Wszyscy jesteśmy
braćmi i nie mamy zwyczaju spierać się
ze sobą, czy walczyć ani nawet
przyganiać sobie nawzajem”. „Bo

właśnie czym byłby ruch skautowy
i nasze harcerstwo, gdyby nie idea
braterstwa i szerokorozumianej
wspólnoty opartych na wzajemnym
zrozumieniu, tolerancji i poszanowaniu
drugiego człowieka?”. To pytanie
pozostawił otwarte, gdyż odpowiedź na
nie jest znana nam wszystkim,
szczególnie harcerskim
wychowawcom, do których zwrócił się
w dalszej części zbiórki i podziękował
za ich społeczną, pełną oddania pracę
z dziećmi i młodzieżą.
Wszystkim wręczono
okolicznościowe listy gratulacyjne, po
czym wicestarosta sławieński pan
Andrzej Protasewicz wraz z druhem
Ryszardem uhonorowali hm. Albinę
Dykas - komendantkę II Kręgu
Instruktorskiego „Wiarusy” w Sławnie
pamiątkowym grawertonem. To
specjalne wyróżnienie nadane przez
Komendę Hufca ZHP Sławno stanowi
wyraz uznania dla wieloletniego
zaangażowania druhny Dykas w służbę
instruktorską ZHP i jej niezwykłą
sumienność oraz pielęgnowanie
tradycji harcerskich. Następnie, po raz
osiemnasty już w historii, przystąpiono
do ceremonii przyznania najwyższego
honorowego wyróżnienia Hufca - tytułu
„Instruktor Roku”.

Na wniosek Kapituły Odznaczeń,
Komendant Hufca ZHP Sławno podjął
decyzję o nagrodzeniu tym
zaszczytnym tytułem hm. Jacka
Błaszczyka - komendanta 7. Kręgu
Instruktorskiego „Sami Swoi” oraz
szefa Zespołu Promocji i Informacji.
Wręczenia okazałego rytografu
dokonali hm. Ryszard Sobczak oraz
pan Andrzej Protasewicz. Kończąc
piątkowe obchody święta przyjaźni,
druhna hm. Danuta Sikora zastępczyni Komendanta Hufca
Sławno podsumowała konkurs
plastyczny dla gromad i drużyn pn.
„Kartka na DMB”. Jego laureatami

zostały: 1. Gromada Zuchowa
z Malechowa, 6. Wielopoziomowa
Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna”
ze Sławna, 7. Gromada Zuchowa
„Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 8.
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Gryf” ze Staniewic, 12. Leśna
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Drzewianie” ze Sławna, 25.
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina,
27. Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska „Zdobywcy” z Ostrowca oraz
50. Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska im. Władysława Sikorskiego
z Kopnicy.
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Zbiórkę upamiętniającą
Naczelnych Skautów Świata
zakończono wręczeniem drużynowym
gromad zuchowych dyplomów
Komendantki Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP z okazji
zbliżających się Imienin Zucha oraz
kręgiem przyjaźni i zawołaniem
„Czuwaj!”. Gdyż „czuwaj to znaczy
wytęż wzrok, abyś się czuł bezpieczny,
by twych poczynań każdy krok był
mądry i skuteczny. Czuwaj to znaczy
wpośród dróg i zmiennych dni żywota,
aby przy tobie były wciąż Ojczyzna,
nauka, cnota”.
hm. Jacek Błaszczyk
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