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Z okazji Świąt Wielkanocnych
SKŁADAMY najserdeczniejsze życzenia
radości i wszelkiego dobra.
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Państwa
pokojem i wiarą.
Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.

przewodniczący rady gminy

Wójt Gminy Postomino

Daniel Pakos

Janusz bojkowski

Dzień Sołtysa

MARCA

Dzień

Kobiet

Wszystkim Paniom składamy
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pomyślności,
samych pięknych dni w życiu.
Nieustającego optymizmu,
a przede wszystkim szczęścia
i uśmiechu na co dzień.
Byście zawsze czuły się
spełnione i docenione.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Szanowni Państwo,
z okazji Dnia Sołtysa, samorząd Gminy Postomino składa
szczególne wyrazy uznania i dziękuje Wam za trud oraz wytrwałość
w wykonywaniu obowiązków wobec wspólnoty sołeckiej.
Na dalszy czas wypełniania tej funkcji życzymy Wam, Kochani
Sołtysi, dużo pozytywnej energii i przyjaznych ludzi dookoła,
a w życiu prywatnym samych satysfakcjonujących chwil.
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XXIX Sesji Rady Gminy
w dniu 17 lutego 2021 r. radni:
1) p r z y j ę l i i n f o r m a c j ę W ó j t a
z realizacji uchwał za okres od
2 p a ź d z i e r n i k a 2 0 2 0 r. d o
23 grudnia 2020 r.,
2) zapoznali się ze sprawozdaniem
z działalności Rady Gminy
Postomino oraz Komisji Rady
Gminy Postomino w 2020 roku,
3) zapoznali się ze sprawozdaniem
o wysokości
średnich
wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę
Postomino,
4) przyjęli informację o wydanych
w 2020 roku decyzjach z naliczenia
opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości wskutek
uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego,
5) przyjęli informację o wykonaniu
planu finansowego wydzielonego
rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
w zakresie dochodów i wydatków
na 2020 rok – środki w wysokości
1.764.310,00 zł wydatkowano
na przebudowę drogi gminnej
w Złakowie (1.461.997,00 zł) oraz
budowę remizy OSP

§
w Wilkowicach (302.313,00 zł),
6) zapoznali się z Uchwałami Składu
Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie
w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu ustalonego
w uchwale budżetowej Gminy
Postomino na 2021 rok oraz
w sprawie wyrażenia opinii
o prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Postomino – opinie
pozytywne,
7) podjęli dwie uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji – petycji
rozpatrzono negatywnie,

Autobusy do Sławna

8) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
przedłużenia umów dzierżaw dla
dotychczasowych dzierżawców
działki nr 321 o pow. 1,94 ha
w Pieńkówku oraz działki nr 261/4
o pow. 7 m2 w Jarosławcu,

12) z a t w i e r d z i l i P l a n O d n o w y
Miejscowości Tyń na lata 20212028 – plan odnowy jest
dokumentem strategicznym
potwierdzającym zasadność
planowanych inwestycji na terenie
Tynia i stanowi załącznik do
wniosku o dofinansowanie budowy
świetlicy,

9) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Gminę nieruchomości
gruntowej – dotyczy sprzedaży
działki nr 1342/2 o pow. 0,9766 ha
w Jarosławcu na rzecz jej
użytkownika wieczystego,

13) podjęli uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Gminy Postomino na
2021 rok – po dokonanych
zmianach dochody budżetu
wynoszą 56.134.340,43 zł,
wydatki: 71.992.163,43 zł,
przychody: 18.780.007,00 zł,
rozchody: 2.992.184,00 zł,

10) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – dotyczy nabycia
przez gminę działki nr 134/6 o pow.
0,0376 ha w Jarosławcu w celu
rozwoju istniejącej w jej pobliżu
infrastruktury drogowej,
11) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sławieńskiemu w roku
2021 na organizowanie
publicznego transportu
zbiorowego – w związku
z organizacją nowych linii
autobusowych na terenie naszej
gminy udzielono powiatowi
dofinansowania w wysokości do 40
tys. zł,

14) uchwalili zmianę wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – zapisy WPF
dostosowano do dokonanych
zmian w budżecie gminy,
15) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
zwolnienia i zwrotu części opłaty
pobranej za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży,
należnej w 2021 roku,
przedsiębiorców prowadzących
punkty sprzedaży na terenie
Gminy Postomino – radni
zdecydowali o zwolnieniu z wpłaty
II raty opłaty dla tych
przedsiębiorców oraz o zwrocie na

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”)
ich wniosek 1/3 dokonanej
jednorazowo opłaty rocznej,
16) podjęli uchwałę zmieniającą
uchwałę nr VIII/64/19 w sprawie
poboru podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso –
dokonano zmiany nazwiska
inkasenta w związku z wyborem
nowego sołtysa sołectwa
Pieńkówko w osobie Pani Elżbiety
Bosak,
17) u c h w a l i l i m i e j s c o w y p l a n
zagospodarowania
przestrzennego miejscowości
Pałówko.

"Czyste Powietrze"
- podpisano porozumienie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie zostało podpisane
porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym, Gminą Postomino
i Gminą Sławno dotyczące współpracy organizacyjno – finansowej
w ramach świadczenia usług transportu publicznego.
Powiat Sławieński uzyskał
dofinansowanie z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych na
uruchomienie trzech linii
komunikacyjnych. Dwie z nich będą
funkcjonowały na terenie Gminy
Postomino, a na ich realizację gmina
Postomino w roku 2021 przeznaczy
ponad 27 000 zł.
Od 1 marca 2021 roku zostaną
uruchomione:
• linia nr 1 - Sławno - Chudaczewko
będzie przebiegała przez
Radosław, Sławsko, Tokary,
Staniewice, Nosalin, Pałowo,
Pieszcz, Tyń, Wilkowice, Mazów,
Chudaczewko,
• linia nr 2 Darłowo – Sławno przez

Darłowo, Cisowo, Zakrzewo,
Kopnica, Drozdowo, Sulimice,
Karsino, Kanin skrz., Wszedzień,
Nacmierz, Jarosławiec,
Jezierzany, Łącko, Korlino,
Królewko, Królewo, Marszewo
krzyż., Postomino, Pieńkowo,
Chudaczewo, Ronino, Masłowice,
Kanin skrz., Stary Kraków, Słowino
skrz., Sławno.
Szczegółowy rozkład jazdy
autobusów znajduje się na
przystankach autobusowych.
Operatorem świadczącym
usługę będzie DPP Darłowskie
Przedsiębiorstwo Przewozowe Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

W imieniu Gminy Postomino
Wójt – Janusz Bojkowski podpisał
z Robertem Stępniem Zastępcą
Prezesa WFOŚiGW porozumienie
w ramach Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze, dzięki czemu
mieszkańcy gminy będą mogli za
pośrednictwem urzędu aplikować do
funduszu o środki na wymianę źródeł
ciepła i termomodernizację domów
jednorodzinnych.

Do zadań gminy między innymi
należeć będzie:
• udzielanie informacji o Programie
osobom zainteresowanym
złożeniem wniosku
o dofinansowanie,
• wsparcie wnioskodawców
w zakresie przygotowania
wniosków o dofinansowanie,
w tym pod kątem spełnienia
wymogów określonych
w programie,

• przekazywanie do WFOŚiGW
wniosków o dofinansowanie,
składanych przez wnioskodawców
w urzędzie gminy.
Celem Programu „Czyste
Powietrze” jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.
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Kalendarium

Sołtys Rusinowa w kilku słowach
o sobie i swoim sołectwie

marzec

Z Panem Mateuszem Chruszczem niestety nie spotkaliśmy się, ale udało się pozyskać ważne informacje,
dzięki którym mógł powstać ten materiał. Dlatego też, w tym numerze nie pogaduchy z sołtysem, a konkretne informacje.
Mateusz Chruszcz Sołtys
Sołectwa Rusinowo od roku 2019, ma
31 lat, ukończył technikum
ekonomiczne i rolnicze. W Rusinowie
mieszka dzięki swojej żonie, która
stamtąd pochodzi. Ma dwie
wspaniałe córeczki. Pracuje jako
kierowca zawodowy. Jego hobby to
sport, a w szczególności bieganie.
Do objęcia funkcji Sołtysa
z a c h ę c i l i g o m i e s z k a ń c y,
a w szczególności żona, która
wspiera Pana Mateusza w każdej
sytuacji. Wynik głosowania podczas
wyborów Sołtysa pozytywnie go
zaskoczył, bowiem nie jest
"rdzennym" mieszkańcem Rusinowa.
Jego ojciec był sołtysem przez wiele
lat w rodzinnej miejscowości, dlatego
funkcja Sołtysa jest mu znana od
podszewki i tak jak ojciec lubi działać
na rzecz społeczności lokalnej.
Sołtys Rusinowa dobrze się
czuje jako gospodarz. Ma sporo
przychylnych mu osób, na które może
zawsze liczyć. W szczególności na
Radę Sołecką, Nadmorskie Koło
Gospodyń Wiejskich oraz na

Radnego Krzysztofa. Współpraca
między nimi układa się bardzo
dobrze, są to osoby, którym tak jak
Panu Mateuszowi zależy na tym, by
Rusinowo się rozwijało i tętniło
życiem. Wspólnie zrealizowali już
mnóstwo projektów, zaczynając od
kursów i warsztatów poprzez festyny
i pikniki, kończąc na budowie długo
wyczekiwanego boiska. Dzięki tym
projektom mieszkańcy wspólnie szyli,
gotowali, tworzyli kompozycje
kwiatowe, rozgrywali mecze, bawili
się i tańczyli. Wszystkie rzeczy ważne
i istotne dla Rusinowa umieszczane
są na profilu sołectwa na Facebooku.
Według Pana Mateusza mocną
stroną jego sołectwa są przede

wszystkim mieszkańcy, którzy tworzą
tą małą społeczność. Cieszy się, że
ma zaszczyt reprezentować
Rusinowo i walczyć o jego rozwój
razem z nimi. Głównym atutem
Rusinowa jest jego położenie.
Bliskość do morza sprawia, że spora
część mieszkańców prowadzi własne
mniejsze jak i większe biznesy
związane z turystyką. Rusinowo
przyciąga nie tylko turystów i kusi ich
szerokimi plażami, ale również
inwestorów, którzy właśnie tu budują
swoje ośrodki wczasowe. Co do
bolączek zawsze się coś znajdzie, ale
głównie Panu Mateuszowi chodzi
o sprawy przyziemne takie jak zły
stan dróg, słabe oświetlenie dróg
i chodników oraz brak połączeń
autobusowych. Jako ostatnia
miejscowość gminy, Rusinowo w tym
aspekcie jest pomijana.
Od samego początku mam
ogromne wsparcie w mieszkańcach
w szczególności w Paniach i Panach
z NKGW – informuje Sołtys. Zawsze
mogę na nich liczyć. Wspólnie
działamy od samego początku i mam

nadzieję, że ta współpraca będzie
jeszcze długo trwała, za co im
serdecznie dziękuję. Ludzi o tak
wielkim sercu i bezinteresownej chęci
do działania na rzecz naszego
sołectwa mogłem sobie tylko
wymarzyć.
Przez obecną sytuację
epidemiologiczną wiele naszych
planów i projektów nie zostało
zrealizowanych. Najbardziej
ubolewamy nad tym, że nie mogliśmy
zorganizować dożynek gminnych na
tak dużą skalę. Odbyły się tylko
skromne uroczystości. Mamy
nadzieję, że w tym roku będzie
inaczej i będziemy mogli się wykazać
i zaprosić wszystkich na wspólne
Święto Plonów ze wszystkimi
atrakcjami. Przed nami jeszcze wiele
innych projektów przez społecznika,
inicjatywę lokalną, działaj lokalnie po
budżet obywatelski.
Pomysłów jest wiele i chęci do
działania również.
Ewelina Ciróg

Chudaczewo i Pieszcz. Niebawem
planowane jest również ogłoszenie
przetargów na modernizację świetlic
wiejskich w Bylicy oraz w Łącku.
Z niecierpliwością oczekujemy
na wyniki naboru wniosków
o dofinansowanie na Przebudowę
dróg gminnych w miejscowościach
Pałowo i Korlino.
W miejscowości Pałowo
planowana jest przebudowa niemal

900 m. Zakres prac przewiduje
wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej wraz z odwodnieniem
r o w ó w, b u d o w ę c h o d n i k a ,
przebudowę istniejących zjazdów
oraz utworzenie miejsc postojowych
przy świetlicy.
W miejscowości Korlino
planowana jest przebudowa ok. 750
metrów drogi nawierzchnią asfaltową.

Inwestycje
Trwają prace budowlane przy
największej realizowanej przez
Gminę Postomino inwestycji, tj. przy
modernizacji oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu. Zgodnie
z harmonogramem realizowane jest
dostosowanie reaktorów SBR do
projektowanej technologii
przepływowej, prace montażowe
urządzeń w budynku
technologicznym oraz w nowych
zbiornikach.
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Postominie
prowadzi prace przy rozbudowie sieci
wodociągowej w Postominie celem
zasilenia w wodę nowych terenów
inwestycyjnych.
W wyniku ponownie
ogłoszonego przetargu na
opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej
przebudowy drogi gminnej na odcinku
Jarosławiec – Jezierzany wpłynęła
jedna oferta. Aktualnie komisja
przetargowa weryfikuje złożoną
ofertę pod kątem jej zgodności
z zapisami zawartymi w opisie
zamówienia.
W Jezierzanach rozpoczęły się
prace przy budowie budynku
usługowego obsługi ruchu
turystycznego wraz z zapleczem
sportowo- rekreacyjnym. W ramach
zadania powstanie boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni
z poliuretanu, plac
z a b a w, m i e j s c a
parkingowe, ciągi
piesze, oświetlenie
terenu oraz
nowoczesny budynek
o powierzchni zabudowy ok. 130 m2.
Zakończenie prac planowane jest na
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Ogłoszono także przetarg na
wykonanie zagospodarowania terenu
w miejscowości Nosalin, w ramach
którego zaplanowano m.in. budowę
budynku świetlicowego, wykonanie
boiska wielofunkcyjnego oraz miejsc
parkingowych.
Dodatkowo został ogłoszony
przetarg na wykonanie remontu kaplic
cmentarnych w miejscowościach

2021
Ile w marcu dni mglistych,
tyle w żniwa dni dżdżystych.
Gdy w marcu deszcz pada,
wtedy rolnik biada,
gdy słońce jaśnieje,
to rolnik się śmieje.

1 marca (poniedziałek)
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych,
Światowy Dzień Świadomości
Autoagresji,
Międzynarodowy Dzień Walki
Przeciw Zbrojeniom Atomowym
2 marca (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Obrony
Cywilnej
3 marca (środa)
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 marca (piątek)
Dzień Teściowej
8 marca (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca (środa)
Dzień Mężczyzn
12 marca (piątek)
Światowy Dzień Drzemki
w Pracy
14 marca (niedziela)
Światowy Dzień Liczby Pi
15 marca (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień
(Praw) Konsumenta
19 marca (piątek)
Uroczystość św. Józefa
20 marca (sobota)
Początek astronomicznej wiosny,
Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi
Niepełnosprawnych
21 marca (niedziela)
Międzynarodowy Dzień
Walki z Dyskryminacją Rasową,
Międzynarodowy Dzień Poezji
22 marca (poniedziałek)
Dzień Ochrony Bałtyku,
Światowy Dzień Wody
23 marca (wtorek)
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
Międzynarodowy Dzień Meteorologii
24 marca (środa)
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25 marca (czwartek)
Zwiastowanie Pańskie
(Dzień Świętości Życia)
27 marca (sobota)
Międzynarodowy Dzień Teatru
28 marca (niedziela)
Zmiana czasu z zimowego na letni,
Niedziela Palmowa
29 marca (poniedziałek)
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
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„Zachowaj trzeźwy umysł – dorastamy asertywnie”

Gmina Postomino przystąpiła do
realizacji XX jubileuszowej
ogólnopolskiej kampanii
profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy
umysł”. Celem kampanii było
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
prozdrowotnych zachowań oraz
wzmacnianie zasobów i umiejętności
pozwalających minimalizować ryzyko

sięgania po substancje
psychoaktywne. W ramach kampanii
zorganizowane zostały cztery
konkursy plastyczno-literackie pt.
„Wehikuł czasu”, „Sport to zdrowie –
pocztówka dla przyjaciela”, „Tymek
i Tola na ekologicznej ścieżce” oraz
„Rozwiąż krzyżówkę”. W konkursach
wzięli udział uczniowie ze Szkoły

Podstawowej w Jarosławcu, Szkoły
Podstawowej w Postominie, Świetlica
Środowiskowa w Staniewicach oraz
Świetlica Środowiskowa w Pieszczu.
Miło nam poinformować, że nagrodę
główną w ogólnopolskiej kampanii
zdobyła uczennica Antonina Pęk ze
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu.
Wyróżnienia otrzymali także Antonina

Rozwijamy się dla Was

W wyniku złożenia kolejnego
wniosku o dofinansowanie do
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, Gmina
Postomino otrzyma dofinansowanie
w kwocie 23 400,00 zł na bieżące
funkcjonowanie Żłobka Gminnego
w Jarosławcu. Środki zostały
przyznane w ramach tegorocznej
edycji Resortowego Programu
rozwoju instytucji opieki na dziećmi do
lat 3 „Maluch +”. Będzie to kolejna już
kwota uzyskana w ramach tego
programu. W zeszłorocznej edycji
uzyskaliśmy środki w wysokości
504 020,00 zł na utworzenie nowych
miejsc opieki oraz 4 800,00 zł na ich
bieżące funkcjonowanie.

W związku z niesłabnącym
zainteresowaniem świadczonymi
usługami opiekuńczowychowawczymi w Żłobku Gminnym
w Jarosławcu została zwiększona
ilość miejsc w placówce. Żłobek
obecnie spełnia wszelkie niezbędne
wymagania higieniczno-sanitarne dla
29 dzieci w wieku do lat trzech.
Początkowo, planowano utworzenie
żłobka dla 16 osób. Wraz ze wzrostem
ilości dzieci uczęszczających do
żłobka pojawiła się potrzeba
zatrudnienia dodatkowej osoby
sprawującej opiekę nad naszymi
maluchami oraz pielęgniarki, która
wykonuje podstawowe badania
naszym milusińskim, prowadzi
obserwacje, a także służy pomocną

Wardęga, Lena Rzeczkowska, Kuba
Kowalik, których przygotowywała Pani
Róża Tama. Dodatkowo wyróżnienia
zdobyli uczniowie Pani Beaty Wiórko
ze Szkoły Podstawowej w Postominie
Miłosz Piaseczny, Roksana Lacka,
Maja Pietrzak. Serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za zaangażowanie
i wsparcie w realizację działań

profilaktycznych.
Nagrody sfinansowane zostały
przez organizatorów kampanii, czyli
Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych z Poznania,
a laureatom wręczyli je dyrektorzy
szkół.

Korlino kwestowało

radą „ekipie żłobkowej” oraz
rodzicom.
Zachęcamy do złożenia
dokumentów aplikacyjnych
szczególnie te osoby, które planują
powrót do pracy, a obecnie są
w trakcie przerwy związanej
z urodzeniem dziecka i przebywają na
urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
/wychowawczym lub posiadają status
osoby bezrobotnej tzn. są
zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się
na stronie internetowej Gminy
Postomino:
www.postomino.pl/wiadomosci/
14405/rekrutacja-uzupelniajaca-dozlobka-

31 stycznia 2021r. odbył się 29
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W tym roku WOŚP zbiera
pieniądze na zakup sprzętu dla
dziecięcych oddziałów laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Tradycyjnie wolontariusze z Zespołu
Szkół Spolecznych w Korlinie włączyli
się do akcji i mimo śniegu i mrozu
kwestowali w Łącku, Korlinie, Królewie
oraz Łężku, przestrzegając zasad
reżimu sanitarnego. Wielkie
podziękowania dla wolontariuszy
aktywnie biorących udział: Mai R.,
Weroniki P., Anastazji Cz., Nel S.,
Magdaleny J., Mai W., Oskara L-Sz.
W sumie wolontariusze z naszej
szkoły zebrali: 2117,31 zł

Dziękujemy wszystkim
Darczyńcom za włączenie się do akcji.
opiekun SKW
M.Walczak-Sadowska
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Azbest informacja

Do dnia 31 stycznia osoby
fizyczne były zobowiązane do złożenia
aktualizacji informacji o posiadaniu
wyrobów zawierających azbest.
Niestety tylko nieliczni
mieszkańcy wywiązali się z tego
obowiązku. W związku z powyższym
wyznacza się dodatkowy termin
złożenia aktualizacji informacji dla
mieszkańców, którzy posiadają na
swoich posesjach wyroby zawierające
azbest.
Stosowną informację należy
złożyć do dnia 26 marca 2021 r.
w siedzibie urzędu Gminy Postomino.
Formularz informacji dostępny jest na
stronie internetowej BIP Postomino
oraz w siedzibie Urzędu Gminy
Postomino (Biuro Obsługi
Interesanta).

Zgodnie z art. 162 ust. 4, 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
obowiązkiem osób fizycznych
niebędących przedsiębiorcami tj.
właścicieli, użytkowników wieczystych,
zarządców nieruchomości - jest
składanie Wójtowi corocznych
informacji o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystania.
Informację należy sporządzić
w dwóch egzemplarzach:
• jeden egzemplarz przedkłada się
w formie pisemnej do Urzędu
Gminy,
• drugi egzemplarz przechowuje się
przez okres jednego roku, do czasu
sporządzenia następnej informacji.

Nowy kierownik GKOŚ

Po przejściu na emeryturę Pani
Jolanty Michałowskiej kierownicze
stanowisko w referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy w Postominie

w wyniku konkursu objęła Pani
Karolina Koralewska. Nowa kierownik
ukończyła Politechnikę Koszalińską na
wydziale geodezji i kartografii.
Posiada ośmioletnie
doświadczenie zawodowe
w administracji samorządowej.
W ostatnim czasie pełniła funkcję
inspektora wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami w Starostwie
Powiatowym w Sławnie.
Pani Karolinie życzymy
spełniania zawodowego oraz wielu
sukcesów na nowym miejscu pracy.

Nowa usługa
- powiadomienia
o płatnościach
Gmina Postomino rozpoczęła
prace wdrożeniowe nowej usługi.
Każdy podatnik bądź płatnik, który
wyrazi zgodę na przystąpienie do
projektu zostanie powiadomiony za
pośrednictwem SMS lub drogą e-mail
o zbliżającym się terminie płatności
raty podatku bądź innej opłaty, w tym
opłaty za śmieci.
Niewątpliwie nowe rozwiązanie
ułatwi kontakt z Państwem i pozwoli
uniknąć opóźnień w płatnościach, a co
za tym idzie dodatkowych kosztów.
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Oferowana usługa jest bezpłatna.
Jeżeli chcecie Państwo
skorzystać z tego udogodnienia
proszę o podanie numeru telefonu
oraz adresu e-mail. Druk do pobrania
znajduję się na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Postominie
www.postomino.bip.net.pl/?a=12445
lub bezpośrednio w Urzędzie bądź też
u Sołtysa.
Więcej informacji w w/w sprawie
udziela Pani Marta Bartnik pod
numerem telefonu 59-846-44-55.
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Nowy Sołtys w Pieńkówku

12 lutego 2021 roku w sali
wielofunkcyjnej CKiS w Postominie
odbyło się zebranie wiejskie, podczas
którego mieszkańcy Pieńkówka
wybrali nowego Sołtysa w osobie Pani
Elżbiety Bosak.

Wybory zostały zorganizowane
w związku z rezygnacją z tej funkcji
dotychczasowego sołtysa Pana
Przemysława Kostrzewy.
Wójt podziękował Panu
Przemysławowi za pracę na rzecz

społeczności Pieńkówka oraz złożył
gratulacje wybranej Pani Sołtys
życząc sukcesów w działaniach na
rzecz sołectwa oraz owocnej
współpracy ze społecznością lokalną.

Jolanta Michałowska 40 lat
w Urzędzie Gminy w Postominie
Pracę zawodową rozpoczęła
2 września 1980 roku
w Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska
w Postominie.
Od 1 lutego 1981 roku
przeszła do pracy w Urzędzie Gminy
w Postominie w gminnej służbie
rolnej, później na stanowisko ds.
rolnych, następnie ds. gospodarki
gruntami.
A od 1 października 1991 r.
zaczęła pełnić funkcję Kierownika
Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Komunalnej i Budownictwa, który
później zmienił nazwę na Referat
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.
Pani Jolanta kierownikiem
referatu była przez blisko 30 lat, aż
do zakończenia pracy w dniu

8 lutego 2021 roku w związku
z przejściem na emeryturę.
Dnia 09 lutego 2021 roku Pani
Jolanta w podziękowaniu za
współpracę zaprosiła pracowników
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na słodki
poczęstunek.
Wójt Gminy Janusz Bojkowski
wraz ze swoim Zastępcą Aleksandrą
Kurek i Skarbnikiem Dorotą
Bałukonis w podziękowaniu Pani
Kierownik za długoletnią i sumienną
pracę w samorządzie, wręczyli
upominki i kwiaty.
Pani Jolancie życzymy
wszelkiej pomyślności, zdrowia,
radości i pogody ducha, a także
realizacji swoich pasji
i zainteresowań w dalszym
codziennym życiu.
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Aplikacja STOP COVID

STOP COVID to aplikacja, która
skutecznie pomaga w ograniczaniu
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Działa w oparciu o technologię
Bluetooth. Aplikacja monitoruje nasze
otoczenie w poszukiwaniu innych
urządzeń, na których jest
zainstalowana. Jeśli je znajdzie,
a kontakt naszego telefonu
z telefonem innej osoby potrwa

przynajmniej 15 minut i będzie miał
miejsce w odległości mniejszej niż
2 metry - zapamięta go na 14 dni.
Jeśli w tym czasie właściciel
któregoś z urządzeń zachoruje,
użytkownicy aplikacji, z którymi się
spotkał, otrzymają powiadomienie.
Wszystko to całkowicie anonimowo.
Aplikacja STOP COVID nie korzysta
z żadnych danych.

Powiadomienie nie oznacza, że
jesteś zakażony, ani że musisz
poddać się kwarantannie. Jeśli je
otrzymasz, zachowaj ostrożność –
pomożesz w ten sposób zahamować
rozprzestrzenianie się choroby.
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/protegosafe/p
rotego-safe

Kampania #SzczepimySię
Trwa kampania #SzczepimySię promująca wykonywanie szczepień przeciwko COVID - 19.
Pokonanie pandemii będzie
możliwe, gdy zerwiemy łańcuch
zakażeń. Dzięki szczepionce przeciw
COVID-19 możemy szybciej wrócić do
normalności znanej z czasów sprzed
pandemii. Ważne, aby zaszczepiło się

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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jak najwięcej Polaków i by osiągnąć
odporność populacyjną.
Wszelkie informacje na temat
szczepień przeciwko COVID-19
znajdują się na stronie internetowej
www.gov.pl/web/szczepimysie, portal

jest na bieżąco aktualizowany
i uzupełniany o najświeższe oraz
najważniejsze informacje dotyczące
programu szczepień.

Animator sportowy 2021

Instytut Sportu Państwowy
Instytut Badawczy ogłosił wyniki
projektu "Lokalny Animator Sportu
2021". Miło nam poinformować, że
wniosek złożony przez Centrum
Kultury i Sporu w Postominie po raz
kolejny uzyskał wsparcie.
Zajęcia w ramach projektu „LAS
2021" na kompleksie boisk sportowych
w Jarosławcu prowadzone będą od
marca do listopada 2021 przez Pana
Artura Wierzbowskiego.

Przypominamy, że na terenie
Gminy Postomino został utworzony
jeden punkt szczepień:
Panorama Morska
Leszek Haratyk
Punkt Szczepień Pieńkowo 73
tel. 506 477 647

Szczegółowe informacje
dotyczące harmonogramu pracy
animatora są dostępne na stronie
internetowej Centrum Kultury i Sportu
w Postominie (www.ckis.postomino.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń przy boisku.
Przypominamy, że korzystanie
z kompleksu boisk jest bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego
korzystania z naszych obiektów
sportowych.

Istnieje możliwość zorganizowania
wsparcia dla osób wymagających
transportu do punktu szczepień.
Koordynatorem gminnym
realizacji przewozów jest Paulina Paź,
pracownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, która udzieli
wszystkich informacji związanych
z zasadami organizacji transportu; tel. 59
846 44 61 lub 570 770 196.
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Rozpoczynamy
nabór wniosków
na inicjatywy lokalne!

Wójt Gminy Postomino zarządzeniem nr 39/2021 z dnia 3 marca 2021
roku ogłosił nabór wniosków na realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej Gminy Postomino w roku 2021.
albumów
6. ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego. Przykłady:
sprzątanie gminy, oznakowanie
ścieżki edukacyjnej
7. p r o m o c j a i o r g a n i z a c j a
wolontariatu. Przykłady:
organizowanie wydarzeń i szkoleń
poszerzających wiedzę z zakresu
wolontariatu
8. nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie.
Przykłady: organizacja zajęć
językowych dla dzieci i młodzieży
9. turystyka i krajoznawstwo.
Przykłady: organizacja wycieczek
tematycznych
10. porządek i bezpieczeństwo
publiczne. Przykłady: prowadzenie
działań profilaktycznych, szkolenia
w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej
11. r e w i t a l i z a c j a . P r z y k ł a d y :
odrestaurowanie zabytkowej
studni, zagospodarowanie miejsc
zielonych
12. wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej. Przykłady:
organizacja półkolonii
W tegorocznej edycji
preferujemy działania z zakresu
ochrony środowiska, edukacji
ekologicznej, porządku
i bezpieczeństwa publicznego,
podtrzymania tradycji narodowej,
zdrowia. Jako samorząd oczekujemy,
że realizacja działań w ramach
inicjatyw przysporzy wszystkim wiele
dobrego, zarówno w zakresie
materialnej realizacji zadań jak
i wartości, które przynosi wspólna
praca. Zapraszamy mieszkańców
Gminy Postomino do zgłaszania
swoich pomysłów na realizację
inicjatyw lokalnych.
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Gminny Punkt Konsultacyjny
– zmiana siedziby
Informujemy, że mieszkańcy
Gminy Postomino mają możliwość
skorzystania z bezpłatnej pomocy
w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym
znajdującym się w budynku
administracyjno-świetlicowym
w miejscowości Pieńkowo 76A.
W Punkcie świadczona jest
pomoc psychologiczna oraz wsparcie
dla osób uzależnionych od alkoholu,
substancji psychoaktywnych i ich
rodzin.
Punkt czynny:
• wtorek, w godz. 10:00 - 12:00 –
specjalista ds. uzależnień Pani
Dorota Pol,
• piątek, w godz. 16:00 - 18:00 –
psycholog Pani Ewa Troć.

Wnioski o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 marca 2021 roku do godz. 14:00
(decyduje data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Gminy
w Postominie lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Postomino, Postomino
30, 76-113 Postomino. Wnioski można
składać wykorzystując formularz
stanowiący załącznik zarządzenia,
który dostępny jest na stronie Urzędu
Gminy Postomino www.postomino.pl.
Przypominamy, że inicjatywa
lokalna to forma współpracy jednostki
samorządu terytorialnego z jej
mieszkańcami, w celu wspólnego
realizowania zadania publicznego na
rzecz społeczności lokalnej.
Mieszkańcy razem i na równi
z samorządem podejmują się realizacji
zadania publicznego.
Działania, które można
realizować w ramach inicjatywy
lokalnej:
1. działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych,
obejmująca w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont
dróg, kanalizacji i sieci
wodociągowej, stanowiących
własność jednostek samorządu
terytorialnego, a także budynków
oraz obiektów małej architektury.
Przykłady: place zabaw, miejsca
spotkań
2. d z i a ł a l n o ś ć c h a r y t a t y w n a .
Przykłady: pomoc osobom
samotnym, starszym poprzez
zorganizowanie upominków na
święta
3. p o d t r z y m y w a n i e
i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
Przykłady: organizacja festynu
wraz z pokazem tradycji lokalnych
4. działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego. Przykłady:
organizacja zajęć z elementami
języka np. kaszubskiego
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.
Przykłady: warsztaty
z artystycznego tworzenia
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Więcej informacji w sprawie
ustalenia terminu wizyt u w/w.
specjalistów można uzyskać pod nr
telefonów:
• specjalista ds. uzależnień
692-463-607;
• psycholog 519-103-703.

Dodatkowo w budynku tym
mieści się gabinet neurologop e d y c z n y, w k t ó r y m z a j ę c i a
prowadzone są przez Panią Beatę
Bartnik w czwartki w godz. 15:30 –
19:30. Kontakt telefoniczny 609 137
132 lub 59 846 44 62.
Zapraszamy wszystkie osoby
zainteresowane.

Zaproszenie do Masz Głos
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” zaprasza do
współpracy w realizacji ogólnopolskiej
akcji „Masz Głos”. Ich działania
dwukrotnie uhonorowane były
ogólnopolskim wyróżnieniem,
a w 2019 r we współpracy
z samorządem gminnym i przede
wszystkim z wójtem gminy Januszem
Bojkowskim zdobyli zaszczytny tytuł
„Super Samorząd”.
Właśnie ruszyły zapisy do akcji
Masz Głos 2021! Można dołączyć na:
www.maszglos.pl a jeśli chcesz
wiedzieć więcej o programie
skontaktuj się z Teresą Rysztak
prezesem stowarzyszenia, zadzwoń
698735814 lub wyślij maila
trysztak@wp.pl
Co dla Was mamy w akcji Masz
Głos 2021?
• pracujemy regionalnie – mamy
ekspertów w terenie z organizacji
partnerskich, którzy są blisko
uczestników, pracują z nimi
grupowo oraz indywidualnie,
• szkolenia w różnej formule:
wojewódzkie, regionalne,
ogólnopolskie, online i w realu,
• pomoc w dowolnie wybranym
przez Was działaniu – z nami
możecie pracować zarówno nad
zakładaniem ogrodu
społecznościowego,
prowadzeniem portalu
informacyjnego, sprawami
przestrzeni publicznej, organizacji
czasu społeczności, jak
i przygotowaniem dokumentów do
budżetu obywatelskiego,
zgłoszeniem inicjatywy lokalnej.
Najważniejsze, aby działania
prowadzić we współpracy
z władzą lokalną i mieszkańcami,
• szansę otrzymania mikrograntu
(500 zł) na pokrycie kosztów

realizacji działań,
• synergię – pomagamy Wam
realizować plan w duchu
partycypacji. Co to znaczy?
Z wykorzystaniem praw, jakie
macie jako mieszkańcy, oraz we
współpracy z władzą lokalną
i otoczeniem,
• kontakty – wchodząc w nasze
środowisko poznacie ludzi, którzy
robią rzeczy podobne do Was,
mierzą się z podobnymi
problemami. Nic cenniejszego niż
uczyć się wzajemnie od siebie,
dowiadywać, jak inny rozwiązali to,
z czym się zmagamy,
• materiały informacyjnopromocyjne. Dużo broszur,

plakatów i materiałów tworzonych
też z Waszym udziałem. Wszystko
za darmo! A potrafimy nawet
nakręcić film!
• szansę na nagrodę
SuperSamorząd Fundacji
Batorego, która otwiera drzwi do
kolejnych sojuszników Waszych
działań, bycia autorytetem dla
innych, zaufania, że to, co robicie,
robicie najlepiej,
• i oczywiście dyplom udziału
w prestiżowym programie
Fundacji Batorego!
To jest właśnie akcja, w której
możesz zrobić coś dobrego dla siebie
i innych.
Teresa Rysztak
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Drugi paczkomat w Postominie

Od tygodnia przy sklepie ABC
w Postominie znajduje się drugi
paczkomat. W związku z dużym
zainteresowaniem naszych
mieszkańców zakupem towarów
przez internet zamontowano
nowocześniejsze urządzenie do
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odbioru paczek. Paczkomat
umożliwia odebranie swojej przesyłki
bezdotykowo, co w dzisiejszych
czasach jest bardzo istotne, gdyż
zmniejsza ryzyko zarażenia się
wirusami. Ponadto urządzenie to
posiada większą ilość skrytek na

strona

Kusząca Teściowa

paczki niż paczkomat stojący na
parkingu przed Urzędem Gminy.
Nowego paczkomatu
w internecie szukaj pod kodem
PSM01M.

I. Na tym bożym świecie
Tu przed Era nową
Anioł stworzył Teścia
A diabeł Teściową
Ref: Teściowo, Teściowo przestań Ty mnie kusić
Bo mnie ręka swędzi, aby Cię udusić.
II. Wieczorem z Teściem wypiję flaszeczkę,
A mojej Teściowej podam soli beczkę.
Ref:
III. Drze koty od rana nie żałuje gęby,
Od tego gadania wypadły jej zęby.
Ref:
IV. Dla wnuczków kochana, gdy pilnuje dzieci.
Jak zobaczy zięcia zaraz z wałkiem leci.
Ref:
V. Obiad ugotuje, koszule wypierze.
A potem zaraza życie mi rujnuje.
Ref:
J.B Kapela Pieńkowianie
Wszystkim Paniom z okazji dnia Kobiet
dużo zdrówka i buziaczków
życzy Kapela Pieńkowianie

Pomaganie przez odkręcanie
Gmina Postomino zachęca mieszkańców do
udziału w konkursie pn. „Pomaganie przez
odkręcanie–zbieraj nakrętki”. Zebrane nakrętki
prosimy dostarczyć do Centrum Kultury i Sportu
w Postominie do dnia 14 maja 2021 r. Nakrętki
zostaną przekazane do Darłowskiego Centrum
Wolontariatu, a dochód z ich sprzedaży zasili
fundusz dzieci chorych i niepełnosprawnych. Pięć
miejscowości gminy Postomino, które uzbierają
najwięcej nakrętek w przeliczeniu na liczbę

mieszkańców otrzymają nagrodę, którą będzie
metalowe serce na nakrętki. Miejscowości,
w których znajdują się już metalowe serca nie
będą uczestniczyły w rywalizacji.
Zbiórka nakrętek, to nie tylko dbałość
o środowisko naturalne, ale przede wszystkim
wielka szansa, aby niewielkim nakładem pracy
przyczynić się do pomagania innym.

Wszedzień dla Joanny

Zachęcamy mieszkańców Gminy Postomino
do udziału w konkursie pt.
„Pomaganie przez odkręcanie – zbieraj nakrętki”
przy realizacji kampanii pn. „Postaw na rodzinę”.
Celem konkursu jest wsparcie Funduszu Dzieci
Chorych i Niepełnosprawnych z Darłowskiego
Centrum Wolontariatu.
Pięć miejscowości gminy Postomino, które uzbierają
najwięcej nakrętek w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców otrzymają nagrodę, którą będzie
metalowe serce na nakrętki.
Miejscowości, w których znajdują się już metalowe
serca, nie będą uczestniczyły w rywalizacji.

Nakrętka, drobny przedmiot,
który zwykle wraz z butelką
wrzucasz do kosza,
może okazać się darem serca.
Nic Cię to nie kosztuje,
a tak łatwo możesz pomóc.

Termin konkursu:
od 15.03.2021 r. do 14.05.2021 r.

Mieszkańcy Wszedzienia i przyjaciele
przy okazji Dnia Kobiet zorganizowali zbiórkę
pieniędzy, dzięki której ufundowali Pani Joannie
Młynarz kurs na prawo jazdy. Akcję „od kobietek

Czekolady

Miejsce dostarczenia zebranych nakrętek:
Centrum Kultury i Sportu w Postominie

„Ekoserce w centrum wsi Wszędzień” Program Społecznik 2021
Organizatorzy:

oł
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Aksamitki

8 marca 2021 r. odbyła się coroczna
akcja na Dzień Kobiet dla każdej Pani
z Wszedzienia. Dotychczasową tradycją
było otrzymanie przez każdą kobietę
kwiatka. W tym roku zmieniono tradycję zamiast kwiatka była czekoladka.

dla kobiety” przeprowadzono w związku
z ciężką sytuacją rodzinną Joanny. Mieszkanka
Wszedzienia została sama z córkami po nagłej
śmierci męża.

K
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Kącik
poetycki

Kryształki śniegu

Serduszka

na rzęsach lśnią kryształki śniegu
puchowy bukiet zawiesił wiatr
tańczą śnieżynki we włosach
roztacza wdzięki zimowe piękno
pod nogi ścieląc srebrzysty dywan

Pierwiosnki przebudzone
Przyszła do nas Pani Wiosna
i zielona i radosna.
Odepchnęła śniegi, mrozy
zaprosiła- kwiaty, słońce,
i skowronki gdzieś w błękicie
zieleń traw na naszej łące.

ciemne obłoki wiatr porozrywał
rozświetlił ziemię słonecznym łukiem
zapowiedź niesie marcowy ranek
z wiosny powiewem zapachem ziemi
śpiewem skowronka ponad łąkami
przebiśniegi podnoszą główki
krokusy malowane złotem i fioletem
mrugają zalotnie
nie boją się mroźnych nocy
kładą soczystą zieleń
na wyblakłym obrusie łąki

Zaś pierwiosnki przebudzone
wdzięczne główki swe prostują,
a krokusy malownicze
na tej łące tryumfują.

zloty komarów w słonecznym blasku
przekomarzają się w tańcu
kotki na wierzbie pękają gamą
puszystych nadziei na pełny rozkwit

W lasach biało od zawilców,
dywan kwietny nam się ściele,
wierzby pąki wypuściły
wszędzie słońce, radość, zieleń.
Dzień już dłuższy, słońce grzeje,
i motylki nam fruwają,
a dzieciaki na boisku
już od rana w piłkę grają.
Taka radość, zapał taki,
do nauki i do pracy.
Pani Wiosna u nas gości,
tam gdzie przejdzie- drogę znaczy.
Jadwiga Michalak

słońcem skąpany dzień
w oknach odkrywa zimową przeszłość
przegląda się w ludzkich duszach
niesie ze sobą przesłanie lata
lekkość wiosennych uśmiechów

W dniu 14 lutego można było zauważyć Walentynkowe serduszka na terenie
całego Wszedzienia. Państwu Dorocie i Bartkowi Leśniewskim oraz Oskarowi
Lech-Szajner za wykonanie ciepłego dzieła.
Dziękują Sołtys i Mieszkańcy Wszedzienia

Podziękowania

szmaragd morza rozbija bałwany o brzeg
mokra plaża wspomina stopy zakochanych
nagie ramiona drzew pragną zieleni
aby w jej gąszczu ukryć głosy ptaków
zimny wieczór zaszył się w cieniu
podmuch wiatru wytropił wysuszone liście
by igrać z nimi na uśpionych polach
straszyć oddechem mroźnego powiewu
Jadwiga Michalak

Serdeczne podziękowanie za odśnieżanie i dbanie o pozytywny wizerunek
wsi Wszedzień.
Dla Panów Zenona Lech, Jacka Kołodziejskiego, Krzysztofa i Kacpra
Szajner, Marka Narkiewicza i Tadeusza Smeji
Składają Sołtys i Mieszkańcy Wszedzienia.

Program Aktywności Lokalnej

Serdeczne podziękowania – rodzinie, sąsiadom i przyjaciołom,
którzy uczestniczyli w pogrzebie mojego męża

ŚP. Lucjana Kuśmierczyka
składają żona z synami i córką.

„Program Aktywności Lokalnej”
– po wznowieniu naszego projektu,
który realizowany jest w Domu
Sąsiedzkim w Pałowie, uczestnicy
wzięli udział w zajęciach z rękodzieła
i zrobili własnoręcznie świeczki
decoupage, oraz wyklejane ręcznie
skrzyneczki. Kwiaty z papieru
udekorowały naszą salę. Uczestnicy
wzięli również udział w zajęciach dla
kobiet oraz indywidualnie rozmawiali
z psychologiem. PAL ma na celu

zwiększenie aktywności społecznej
uczestników i integracji ze
środowiskiem lokalnym co wiąże się z
naszymi pomysłami, które
zrealizujemy już wkrótce. Mamy
bardzo ciekawy harmonogram zajęć
między innymi spotkanie integracyjne
w ramach przywitania wiosny, festyn
dla dzieci i wiele innych atrakcji dla
młodych i starszych osób. Dołączyli do
naszego projektu nowi uczestnicy
z czego bardzo się cieszymy i wciąż

zapraszamy osoby młode,
bezrobotne, oraz emerytów
i rencistów do integrowania się
w ramach projektu Program
Aktywności Lokalnej w Pałowie.
Animator
Społeczności Lokalnej

Wesołego Alleluja!

GOPS
Postomino
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ZŁÓŻ WNIOSEK
NA NOWY OKRES
ŚWIADCZENIOWY
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Jesteś inkasentem opłaty miejscowej
w gminie Postomino?

Zapomnij o kwitariuszach
i wizytach w urzędzie!

500+

od 1 lutego

od 1 kwietnia

wyłącznie wnioski
elektroniczne

wnioski papierowe
oraz elektroniczne

Elektroniczny system:

People photo created by prostooleh

500+
UWAGA!

NOWY OKRES
ŚWIADCZENIOWY BĘDZIE TRWAŁ
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jak złożyć wniosek elektroniczny? Za pomocą:
Pla ormy Usług
Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
(PUE ZUS)

Portalu informacyjnousługowego Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej- Emp@ a
(empa a.mrpips.gov.pl)

Elektronicznej Pla ormy
Usług Administracji
Publicznej – ePUAP
(h p://epuap.gov.pl/)

bankowości
elektronicznej

Kalendarium

500+
Złożenie wniosku

Rozpatrzenie i wypłata

od 01.02.2021
do 30.04.2021

do 30.06.2021

od 01.05.2021
do 31.05.2021

do 31.07.2021

od 01.06.2021
do 30.06.2021

do 31.08.2021

Narodowy Spis Powszechny
Kontakt z koordynatorem Gminnego Biura
Spisowego w Postominie
pod nr telefonu 59-846-44-77

Jeśli nie spiszesz się przez
internet ani przez telefon, skontaktuje
się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub
bezpośrednio, aby przeprowadzić
spis. Zgodnie z ustawą o narodowym
spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r. nie możesz
odmówić mu przekazania danych.
Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem
objęci są:
•
mieszkańcy Polski – zarówno Polacy,
jak i cudzoziemcy,
•
stali mieszkańcy Polski przebywający
w czasie spisu za granicą.
Obowiązkową metodą jest samospis
internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl
i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz
tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź
najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu
urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca,
gdzie wykonasz samospis.
Nie możesz wykonać samospisu
internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się
przez telefon.

Pamiętaj, że udział w spisie jest
obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa.
Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi
karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy
o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas
bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica
statystyczna.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone
w badaniach przeprowadzanych w ramach
statystyki publicznej są poufne i podlegają
szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki
publicznej są zobowiązani do przestrzegania
tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie?
Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryﬁkować
rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na
bieżąco!

Tu wypoczywam!
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Harmonogram wywozu odpadów
Kwiecień 2021

Marzec 2021
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

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

odpady
zmieszane
oraz
elektrośmieci

odpady
wielkogabarytowe

1

8

MIEJSCOWOŚCI

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

15

22

29

i DZIEŃ TYGODNIA

WTOREK

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

9

16

23
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1
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9

16

23

30

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

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

2

odpady
zmieszane

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane: 16, 30 i odpady biodegradowalne: 17, 31.
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Odpady budowlane: 13, 27 i odpady biodegradowalne: 14, 28.

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

Reklamacje

Płatności

Stawka:
18 zł
za osobę / miesiąc

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

Kącik Komunalny

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.

Wycinka drzew i krzewów

Jak segregować odpady?

Odpady wielkogabarytowe –
to odpady komunalne powstające
w gospodarstwach domowych, które
ze względu na ponadnormatywne
wymiary lub wagę nie mieszczą się
w standardowych pojemnikach na
odpady.
Do tej grupy zaliczane są meble,
dywany, materace, wykładziny, meble
ogrodowe, dużych rozmiarów donice
ogrodowe, rowery, duże zabawki,
wózki i foteliki dziecięce itp.
Wymienione powyżej odpady są
odbierane od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
w terminach wskazanych
w harmonogramie na odbiór
nieczystości stałych, bądź sami we
własnym zakresie możemy przywieźć
ww. odpady do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który znajduje się na terenie
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Postominie i jest
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00.
Gdzie wrzucać żarówki?
Żarówki żarnikowe czyli tzw.
„starego typu” – jeśli w domach
stanowią one nieprzydatny element
wyposażenia to należy wrzucić je do
koszy na śmieci zmieszane. Stare
żarówki nie nadają się ani do worka na
szkło, ani do worka na tworzywa
sztuczne i metale. Trzeba pamiętać,
aby z żarówkami postępować

ostrożnie. Bywa, że kiedy je
nieumyślnie roztłuczemy to powstają
olbrzymie ilości drobinek, które są
zagrożeniem nie tylko dla dzieci, ale
i zwierząt.
Świetlówki – w większości
przypadków zawierają one w swoim
składzie rtęć, która jak wiadomo jest
szkodliwa dla naszego zdrowia. Jeśli
tego typu przedmiot ulegnie
przepaleniu to należy go przechować
w miejscu niedostępnym dla dzieci
i osób, które mogłyby go nieumyślnie
stłuc. Następnie świetlówki można
oddać tylko i wyłącznie na PSZOK
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunlanych). Jeśli jednak wcześniej
uszkodzimy mechanicznie
powierzchnię tego typu żarówek to
zabezpieczamy ją w plastikowej
torebce foliowej, a następnie
wietrzymy pomieszczenie, w którym
doszło do zdarzenia.
Żarówki LED – z popularnymi
„ledami” trzeba postępować w taki sam
sposób jak z innymi „rzeczami na
prąd”. Dobrym pomysłem jest więc:
• wyrzucenie ich do specjalnego
rodzaju pojemników
w hipermarketach budowlanych
• oddanie do PSZOK
• lub podczas zbiórek sprzętu
elektrycznego, którego organizuje
gmina.

W miesiącu lutym 2021 roku
w ramach prac pielęgnacyjnych
dokonano wycinki drzew i krzewów
z terenów zielonych należących do
Gminy oraz z pasów drogowych dróg

Gminnych. W ramach prowadzonych
prac usunięto 7 drzew oraz
oczyszczono z krzewów pobocza ul.
Grabowej w Rusinowie i ul. Za Lasem
w Jarosławcu.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 09.03.2021 r.

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: 94 340 35 98

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

Wy c i n k a z o s t a ł a
przeprowadzona w m. Marszewo,
Jarosławiec i Rusinowo,- wartość
robót wyniosła 24.188z ł brutto.

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

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

