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Majowe świętowanie…
Życzenia składa Wójt Gminy Postomino – Janusz Bojkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Daniel Pakos

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Postomino za niesienie
bezinteresownej pomocy i gotowość do podejmowania akcji w sytuacjach zagrożenia
życia naszych mieszkańców.
Życzymy bezpiecznych i szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia,
pomyślności oraz nieustającej opieki Świętego Floriana.
Dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie!

Dzień Działacza Kultury

Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy najlepsze życzenia wszystkim twórcom
i animatorom życia kulturalnego w gminie Postomino.
Życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz pasji, która kwitnie,
rozwija się i wzrasta, będąc jednocześnie niewyczerpanym źródłem życiowej
satysfakcji i siłą napędową w podejmowaniu kolejnych wyzwań.

Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki życzymy wszystkim mamom zdrowia, sił i codziennej radości oraz
dumy ze swoich pociech. Dziękujemy za wszystkie Wasze trudy i starania. Drogie
Mamy życzymy dużo miłości i uśmiechu, a także anielskiej cierpliwości.
Wszystkiego najlepszego!

Dzień Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza, pracownikom bibliotek dziękujemy za dotychczasową
pracę i propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Postomino. Składamy
najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w dziele szerzenia czytelnictwa, energii do
wypracowania w młodym pokoleniu nawyku obcowania z książką oraz wszelkiej
pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Niech praca wśród półek z książkami
daje Państwu moc zadowolenia i satysfakcji.

Dzień Samorządu Terytorialnego
Wszystkim, którzy tworzą samorząd, a w szczególności Pracownikom Samorządowym,
Radnym, Sołtysom i Radom Sołeckim z Gminy Postomino składamy najlepsze życzenia
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy każdemu z Was, że swoim
zaangażowaniem i pracą służycie Gminie Postomino i jej Mieszkańcom. Przed nami kolejne
wyzwania, więc życzymy Państwu wielu sukcesów, by nasza wspólna praca na rzecz
lokalnej społeczności przynosiła jak najlepsze efekty.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 29 kwietnia 2021
r., radni zapoznali się z informacją
Wójta o realizacji uchwał za okres od
17 lutego 2021 r. do 15 kwietnia 2021
r. oraz sprawozdaniem z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień za 2020 rok. Ponadto
radni podjęli uchwały:
1) w sprawie rozpatrzenia petycji –
petycję o wyrażenie opinii
w sprawie referendum ludowego
rozpatrzono negatywnie,
2) w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego – nowe
wzory wniosków będą miały
zastosowanie od 1 lipca 2021 r.,
3) w s p r a w i e w z o r u w n i o s k u
o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego - wniosek
będzie miał zastosowanie po
upływie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzędowym

sprzętu

wymagają jeszcze uzgodnienia
z zarządcą drogi,

5) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
przedłużenia umów dla
dotychczasowych dzierżawców
działki nr 242/2 o pow. 0.4642 ha
w m. Korlino, działki nr 102 o pow.
0,80 ha w m. Postomino oraz
działki nr 246 o pow. 1,26 ha w m.
Pieńkówko

8) w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie wprowadzenia na
terenie gminy Postomino opłaty
reklamowej oraz określenia zasad
jej ustalania i poboru oraz terminów
płatności i wysokości stawek –
z uwagi na pandemię COVID-19
uznano, że nie ma uzasadnienia
obciążanie przedsiębiorców
dodatkową opłatą,

6) w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne
nabycie
nieruchomości – dotyczy przejęcia
od RSP w Tyniu działki nr 92/7
o pow. 0,01111 ha stanowiącej
drogę dojazdową do dwóch
posesji,

9) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XVI/139/19 w sprawie określenia
inkasentów opłaty miejscowej
i wynagrodzenia za inkaso –
uaktualniono wykaz inkasentów
opłaty miejscowej,

wykorzystaniu
komputerowego,

§
Województwa Zachodniopomorskiego.
4) z m i e n i a j ą c ą u c h w a l ę N r
XXIII/209/12 w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Postomino – dostosowano
zapisy uchwały do potrzeb uczniów
z zakresie nauki zdalnej przy

7) w sprawie wstępnej lokalizacji
nowych
przystanków
komunikacyjnych przy drodze
powiatowej nr 0541Z
w miejscowości Tyń – na wniosek
sołtysa Tynia wskazano wstępnie
dwa miejsca lokalizacji
przystanków na żądanie, które

10) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2021 rok – po
dokonanych zmianach dochody
budżetu wynoszą 57.781.396,02
złotych, wydatki: 74.276.544,02 zł,
przychody: 19.417.332,00 zł,
rozchody: 2.922.184,00 zł,
11) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy

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”)
Postomino – zapisy WPF
dostosowano do dokonanych
zmian w budżecie gminy,
12) w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na
lata 2021 - 2023 w Gminie
Postomino – celem głównym
programu jest wsparcie rodzin
przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.

Sołtys Pałówka - Anna Rosołowska
w kilku słowach o sobie i swoim sołectwie
Pałowa, w którym znajduje się Kościół.
Również jest problem na nowym placu
zabaw, ponieważ kiedy mocno pada
deszcz to woda zostaje na chodnikach.

Skąd pomysł na objęcie funkcji
sołtysa?
Zostałam wybrana na sołtysa
podczas wyborów, co było dla mnie
dużym zaskoczeniem oraz
wyzwaniem.

komunikatywną, rozmowną, lubię
słuchać innych i staram się, aby
założone cele zostały zrealizowane.
Mocne strony Pałówka to to, że
posiadamy nowoczesny plac zabaw
oraz orlik, który przyciąga uwagę
mieszkańców i nie tylko. Mamy duże
boisko, na którym odbywają się
imprezy. Przy głównej ulicy stoją
nowoczesne przystanki autobusowe
oraz przyciągające oko gazony
z kwiatami. Kapliczka jest nowo
postawiona, o którą mieszkańcy
regularnie dbają.

Czy dobrze się Pani czuje jako
gospodarz Pałówka? Jakie są
mocne strony Pałówka?
W roli sołtysa czuję się bardzo
dobrze. Ponieważ jestem osobą

Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy Pałówka?
Głównym problemem, z jakim
borykają się mieszkańcy Pałówka to
brak chodnika lub ścieżki rowerowej do

Nazywam się Anna Rosołowska.
Mieszkam w Pałówku od dziewięciu lat.
A od dwóch lat pełnię funkcję sołtysa.
Nie pracuje zawodowo, ponieważ
zajmuje się wychowaniem dzieci oraz
prowadzeniem domu.

Czy ma Pani wsparcie
mieszkańców przy realizacji
różnego rodzaju działań?
Mam wsparcie w mieszkańcach
podczas moich realizacji, są osoby na
które mogę w każdej chwili liczyć oraz
są osoby, które wspierają mnie
podczas jakichkolwiek decyzji.
Właśnie mając okazję chciałabym
bardzo podziękować za każdą nawet
drobną pomoc oraz dobre słowa
o każdej mojej decyzji: P. Marioli
Cholewa, P. Elżbiecie Bruzdzińskiej,
P. Monice Klimek, P. Lucynie Bąk, P. P.
Irenie Wawrynowicz, P. Karolinie
Schwarz, P. Agnieszce Łomży, P. Emilii
Lisowskiej, P. Beacie Nowakowskiej,
P. Honoracie Koniuk, P. Beacie
Franczak, P. Dorocie Urbańskiej, oraz
Panom Mariuszowi Franczak (na
którego zawsze i o każdej porze dnia
mogę liczyć), P. Leszkowi Koniuk oraz
innym za jakąkolwiek niewielką pomoc.
Mam nadzieje, że więcej mieszkańców
Pałówka będzie miało czas oraz chęci
do pomagania, również do
integrowania się.
Za co lubię swoją miejscowość?
Jakie działania były podjęte
w Pałówku za czasów Pani
„sołtysowania”?
Za to, że jest w niej dużo spokoju,
ciszy, można liczyć na sąsiadów
w razie potrzeby, mieszkańcy są
życzliwi, co jest dla mnie
najważniejsze. Za czasów mojego
dwuletniego sołtysowania w Pałówku

powstała nowa kapliczka, nowa tablica
informacyjna, zostały postawione
nowe gazony z kwiatami, również
jesteśmy w trakcie remontu sali
wiejskiej, którą remontuje Centrum
Kultury i Sportu w Postominie. Na
pewno dalej będziemy się rozwijać
oraz tworzyć nowe wyzwania. Ja jako
sołtys z pomocą rady sołeckiej
i strażaków organizowałam imprezy
takie jak: dzień dziecka, dzień babci,
choinka świąteczna, festyny rodzinne,
festyny z pomocą GOPSu z gminy
Postomino, marsz pieszych
z wyszukiwaniem nagród. Trochę nam
pandemia pokrzyżowała pewne plany,
które musimy zrealizować
w późniejszych terminach.
Jak układa się współpraca
z samorządem gminnym?
Współpraca z samorządem
gminnym układa się moim zdaniem
dobrze, ponieważ większość moich
założeń jest wykonana w miarę
możliwości ze strony mojej oraz gminy.
Zdarza się jednak, że ze względu na
brak środków lub innych przyczyn nie

mogę zrealizować wszystkiego, co
bym chciała.
Plany na przyszłość.
Podczas mojej kadencji
chciałabym jeszcze postawić
dodatkowe dwa przystanki na żądanie
na początku naszej miejscowości od
strony Słupska, które są potrzebne
mieszkańcom, ponieważ miejscowość
jest rozciągnięta, również chciałabym
wybudować chodnik lub ścieżkę
rowerową do Pałowa, ponieważ jest
tam kościół i zależy mi na
bezpieczeństwie mieszkańców. A poza
tym jeszcze na pewno z czasem będzie
wiadomo czego mieszkańcy Pałówka
potrzebują i czego oczekują. Ja na
pewno nie poprzestanę na tym co jest
i będę chciała jeszcze bardziej rozwijać
miejscowość Pałówko oczywiście
z pomocą mieszkańców, to oni muszą
zdecydować czego potrzebują i czego
jest brak w miejscowości.
Dziękuje bardzo za zaproszenie
do Szeptu i pozdrawiam wszystkich.

Konkurs na stanowisko
Dyrektora
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Wymagania to m.in.: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż
pracy, pisemne opracowanie Programu Działania Centrum Kultury i Sportu w
Postominie.
Zatrudnienie: powołanie na 3 lata / pełen etat.
Termin składania ofert: do 11 czerwca 2021 roku na adres: Urząd
Gminy Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino.
Więcej informacji:
www.postomino.pl lub https://postomino.bip.net.pl/?a=12599

maj 2021

strona

Słowo wstępne
Wójta Gminy Postomino
Janusza Bojkowskiego
Szanowni Państwo,
Po długich miesiącach obostrzeń związanych z pandemią zaczęliśmy
w końcu wracać do normalnego trybu życia. Zdaję sobie sprawę, że przed
nami jeszcze długa droga zanim wirus SARS-Cov2 zostanie ostatecznie
pokonany, ale docierające do nas informacje na temat spadającej liczby
zachorowań i systematyczne znoszenie kolejnych restrykcji napawają
optymizmem. Wszyscy liczymy na to, że już niedługo młodzież wróci do
szkół, przedsiębiorcy zaczną prowadzić działalność gospodarczą tak jak
wcześniej i będziemy mogli organizować wydarzenia integrujące
społeczność gminną.
Mimo, że kalendarzowa wiosna rozpoczęła się już dawno temu, to
w końcu zawitała do nas ta prawdziwa: ciepła, kolorowa, napawająca
optymizmem. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się czas realizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji gminnych oraz
przygotowań do sezonu letniego. Zachęcam do lektury materiału pt. „Szlakiem gminnych inwestycji”, w którym przedstawiam
Państwu bieżące informacje na temat realizowanych w naszej gminie zadań.
Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia i energii oraz optymizmu i uśmiechu!
Zapraszam do lektury.
Janusz Bojkowski

Ochrona przeciwpożarowa w Gminie Postomino

Wspomnienie Św. Floriana –
patrona strażaków przypada 04 maja.
To także Międzynarodowy Dzień
Strażaka, dla pożarników wielkie
święto. To właśnie oni, z narażeniem
życia, walczą ze śmiercionośnym
żywiołem. Pamiętajmy, że oprócz
gaszenia pożarów ich praca polega
także na udzielaniu pomocy ofiarom
wypadków.
Jest to doskonały moment na
przybliżenie naszym czytelnikom
sytuacji w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w Gminie
Postomino.
Na naszym terenie działa
13 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, które liczą 355 czynnych
członków OSP, w tym 50 kobiet.
Wszystkie jednostki OSP
są zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym jako
stowarzyszenia. OSP Chudaczewo,
Karsino i Staniewice włączone są do
Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. W roku 2020 Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych swą
działalność prowadziły w oparciu
o Statuty OSP oraz ustawę o ochronie
przeciwpożarowej.
Ochotnicze Straże Pożarne
w Gminie Postomino mają do
dyspozycji 24 pojazdy pożarnie:
3 samochody ciężkie, w tym:
•
2 samochody Jelcz GCBA 6/32
(OSP Karsino, OSP Wilkowice),
•
1 samochód Scania (OSP
Karsino)
•
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15 samochodów średnich, w tym:
•
3 samochody Star (OSP Łącko,
OSP Postomino i OSP
Rusinowo),
•
6 samochodów Steyr (OSP
Masłowice, OSP Wilkowice,
OSP Staniewice, OSP
Pałówko, OSP Pieszcz, OSP
Nacmierz),
•
3 samochody Mercedes Benz
(OSP Chudaczewo, OSP
Karsino i OSP Marszewo),
•
2 samochody Renault (OSP
Chudaczewo i OSP Nacmierz)
•
1 samochód Kamaz (OSP
Wilkowice)
•
1 pojazd MAN (OSP
Staniewice)

5 samochodów lekkich:
•
1 samochód Renault (OSP
Postomino),
•
1 samochód Peugeot (OSP
Marszewo),
•
1 samochód Ssangyong (OSP
Rusinowo),
•
1 samochód Opel Movano
(OSP Nacmierz),
•
1 samochód operacyjny
osobowy Peugeot (OSP
Chudaczewo).
Dysponują również
specjalistycznym sprzętem
pożarniczym, niezbędnie potrzebnym
do przeprowadzenia skutecznych
akcji, jest nowoczesny, zakupiony
z udziałem środków zewnętrznych

i współfinansowany przez Gminę
Postomino.
W dyspozycji Ochotniczych
Straży Pożarnych znajdują się
następujące obiekty:
•
12 remiz do przechowywania
pojazdów i sprzętu służącego
do działań ratowniczo –
gaśniczych,
•
1 remiza do przechowywania
sprzętu pożarniczego,
•
14 zbiorników
przeciwpożarowych.
W roku 2020 strażacy
z Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie uczestniczyli w 121 akcjach
ratowniczo - gaśniczych.

Kalendarium
maj

2021
Gdy kukułka kuka w maju,
spodziewaj się urodzaju.
1 maja (sobota)
Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja (niedziela)
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 Maja,
NMP Królowej Polski,
Światowy Dzień Wolności Prasy
4 maja (wtorek)
Dzień Hutnika, Dzień Strażaka
5 maja (środa)
Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Dzień Tolerancji,
Praw Człowieka i Integracji Europejskiej
8 maja (sobota)
Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i
Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
9 maja (niedziela)
Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
12 maja (środa)
Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek i Położnych,
Zimnych ogrodników (Pankracego)
13 maja (czwartek)
Zimnych ogrodników (Serwacego)
14 maja (piątek)
Dzień Farmaceuty,
Zimnych ogrodników (Bonifacego)
15 maja (sobota)
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,
Międzynarodowy Dzień Rodziny
16 maja (niedziela)
Wniebowstąpienie,
Święto Straży Granicznej
17 maja (poniedziałek)
Światowy Dzień Telekomunikacji
18 maja (wtorek)
Dzień Mostowca,
Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja (środa)
Międzynarodowy Dzień
Pamięci ofiar AIDS
21 maja (piątek)
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
- w Trosce o Dialog i Rozwój
22 maja (sobota)
Międzynarodowy Dzień Różnorodności
Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt
23 maja (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego
(Zielone Świątki)
24 maja (poniedziałek)
Europejski Dzień Parków Narodowych,
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
25 maja (wtorek)
Dzień Mleka, Dzień Piwowara,
Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych
26 maja (środa)
Dzień Matki
27 maja (czwartek)
Dzień Samorządu Terytorialnego
29 maja (sobota)
Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji
Pokojowych ONZ,
Dzień Działacza Kultury i Drukarza
31 maja (poniedziałek)
Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego,
Światowy Dzień Bez Papierosa
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Szlakiem gminnych inwestycji…
inwestycji na południe można
zaobserwować budowę nowego
budynku w Jezierzanach. Obiekt
będzie służył mieszkańcom jako
świetlica wiejska, a w sezonie letnim
będzie wykorzystywany do obsługi
ruchu turystycznego. Dodatkowo
zagospodarowany zostanie teren
wokół budynku: powstanie boisko
wielofunkcyjne oraz plac zabaw.
Ostatnie tygodnie obfitowały
w dobre informacje o tym, że wnioski
złożone przez gminę Postomino są na
listach rankingowych instytucji
udzielających dotacji. Oznacza to, że
gmina pozyskuje dofinansowanie na
realizację zadań służących
mieszkańcom. Dzięki dodatkowym
środkom zewnętrznym możemy
realizować więcej inwestycji. Jedną
z takich inwestycji jest modernizacja
stacji uzdatniania wody w Łącku,
która zasila domostwa w Łącku,
Jezierzanach, Rusinowie, Nacmierzu,
Korlinie wraz z Łężkiem oraz Bylicy.
Całkowity koszt inwestycji szacowany
jest na 3 mln zł, z czego 1,5 mln zł
gmina pozyskała z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W ramach realizacji zadania zostanie
zmodernizowany układ technologiczny
s t a c j i u z d a t n i a n i a w o d y,

Obiekt wodny - oczyszczalnia w Jarosławcu

Wraz z nadejściem wiosny
rozpoczął się intensywny czas
przygotowań i realizacji inwestycji na
rzecz mieszkańców. Największa z nich
realizowana jest w Jarosławcu, gdzie
trwa modernizacja oczyszczalni
ścieków. Prace przy tym zadaniu
przebiegają zgodnie z założeniami.
Część robót wykonywana jest nawet
z pewnym przyspieszeniem względem
założeń harmonogramu realizacji
robót. W ostatnim czasie w ramach
tego zadania wykonano rozruch
technologiczny nowo wybudowanego
ciągu oczyszczania ścieków oraz
zrealizowano prace montażowe
urządzeń w budynku technologicznym
i nowych zbiornikach.
W Jarosławcu przy ul. Szkolnej
powstają miejsca parkingowe, które
będą służyły rodzicom przywożącym
dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły,
ale również wszystkim osobom, które
chcą zostawić swoje auto w pobliżu
centrum wybierając się na spacer po

Budynek w Jezierzanach

Jarosławcu. Parking z 25 miejscami
postojowymi zbudowany zostanie
z kostki polbrukowej zapewniając
komfort użytkowania, zwłaszcza przez
najmłodsze dzieci.
Dla poprawienia kondycji
i stworzenia warunków do aktywności
na świeżym powietrzu, park
Jarosławcu już wkrótce wzbogaci się
o urządzenia Street Workout. Drążki
do podciągania, poręcze, drabinki
i ścianka wspinaczkowa będą służyć
nie tylko amatorom, ale też
profesjonalistom tego wymagającego
treningu. Regularna aktywność
fizyczna to droga do zdrowia,
wysportowanej sylwetki, ale też
dobrego samopoczucia. Na realizację
tego zadania Gmina pozyskała dotację
ze Środkowopomorskiej Grupy
Działania. Poza tym, w Jarosławcu
trwają prace modernizacyjne na
terenie gminnego Ośrodka
„Przywodny”.
Podążając szlakiem gminnych

Prace ziemne - parking przy szkole w Jarosławcu

Plac zabaw dla dzieci w Jezierzanach

przebudowane zostanie głębinowe
ujęcie wody, powstaną zbiorniki
wyrównawcze oraz częściowo
zostanie przebudowana sieć wodnokanalizacyjna w Jezierzanach
i Nacmierzu.
Ogłoszony został już przetarg na
przebudowę sali wiejskiej w Łącku.
Trwają również przygotowania do
ogłoszenia przetargu na przebudowę
sali wiejskiej w Bylicy.
W północnej części gminy na
odcinku Jarosławiec- Rusinowo
realizowane jest zadanie polegające
na budowie odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej tłocznej. Jest to pierwszy
etap realizacji większej inwestycji jaką
jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej na tzw. Nowym Osiedlu
w Jarosławcu. Przygotowana
dokumentacja projektowa pozwoliła na
uruchomienie najpilniejszych robót
budowlanych. Kilkukrotne awarie tego
odcinka kanalizacji w ubiegłym roku
spędzały sen z powiek pracownikom
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego.
Nie tylko na północy gminy trwają
intensywne prace inwestycyjne.
Rozpoczął się już remont kaplic
cmentarnych w Chudaczewie
i Pieszczu. Pierwsze prace
realizowane są w kaplicy
w Chudaczewie. Wykonawca zbił już
uszkodzone tynki przygotowując
ściany pod nowe tynki renowacyjne.
Trwa osuszanie zawilgoconych ścian.
Planowane są jeszcze prace
polegające m.in. na montażu nowej
wentylacji i przełożeniu kostki na
wejściu do kaplicy. Rozpoczynają się
prace w kaplicy w Pieszczu. W ramach
zadania nastąpi demontaż istniejącej
stolarki drzwiowej i okiennej oraz
skucie istniejących uszkodzonych
tynków, osuszenie ścian i ponowne
wykonanie tynku renowacyjnego.
Dominującą inwestycją
w południowej części gminy jest
budowa budynku świetlicowego
w Nosalinie. Powstaje tutaj kompleks
rekreacyjny, w skład którego wchodzi
zarówno świetlica o powierzchni ponad
80 m2, jak i zagospodarowanie terenu.
Wykonane zostanie boisko
wielofunkcyjne, drewniana altana oraz
plac zabaw. Całości będą dopełniać
przejścia z kostki betonowej i parking
wraz z oświetleniem LED. Teren będzie
odpowiednio ogrodzony, a cała
infrastruktura będzie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Najważniejszą informacją
dotyczącą dróg jest decyzja
o rozpoczęciu przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 203 na całym
odcinku z Darłowa do granicy
Gminy Postomino z Gminą Ustka.
Zarząd Województwa przychylił się do
naszych próśb o przyspieszenie
realizacji inwestycji. Informację, na
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Budowa świetlicy wiejskiej w Nosalinie
którą czekaliśmy od lat przekazał nam
osobiście na konferencji, która odbyła
się 11.05.2021 r. Pan Tomasz Sobieraj
- Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego.
Przebudowywana droga
wojewódzka to odcinek 22 km, a koszt
całej inwestycji wyniesie ponad 100
milionów złotych. Rozpoczęcie prac
planowane jest jesienią tego roku.
Finałem realizacji inwestycji ma być 7
m jezdnia drogi wojewódzkiej, nowe
chodniki w miejscowościach,
kanalizacja deszczowa i oświetlenie.
Starostwo Powiatowe w Sławnie
przygotowuje się do ogłoszenia
przetargu na przebudowę drogi
powiatowej Staniewice-NosalinWrześnica. To wspólne zadanie
Powiatu Sławieńskiego, Gminy
Postomino i Gminy Sławno. Wniosek
o dofinansowanie złożony przez
Powiat Sławnieński uzyskał ponad
7 mln zł dofinansowania. Zakończenie
realizacji zadania planowane jest na
2022 r. W ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg gmina
złożyła wniosek o dofinansowanie
przebudowy drogi w Pałowie. Wniosek
znajduje się na liście rezerwowej.
Liczymy na to, że wkrótce otrzymamy

Remont kaplicy cmentarnej

Wizualizacja jednego z czterech placów zabaw
projektowanych przez CKiS Postomino

dofinansowanie i jeszcze w tym roku
przystąpimy do przebudowy drogi
w Pałowie.
Ogłoszony został przetarg na
przebudowę drogi gminnej
w Korlinie. Pozyskaliśmy na ten cel
400.000 zł dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego. Prace
budowlane rozpoczną się po
zakończeniu procedury przetargowej.
W najbliższych dniach na terenie
gminy ruszą prace związane
z utworzeniem nowych punktów
świetlnych. Rozbudowa oświetlenia
jest jednym z najczęstszych tematów
zgłaszanych przez sołtysów
i mieszkańców. Do końca roku
powstanie blisko 100 nowych punktów,
które zdecydowanie wpłyną na
poprawienie bezpieczeństwa
mieszkańców. Nowe punkty będą
miały oprawy LED, które zapewnią
jasne światło, a koszt ich eksploatacji
będzie znacząco niższy od
tradycyjnego oświetlenia.
Przystępujemy do kolejnej edycji
programu wsparcia mieszkańców
w prawidłowym zagospodarowaniu
nieczystości płynnych. Po
przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji
złożonych deklaracji oraz

przeprowadzeniu badań
geologicznych określona została grupa
ok. 30 miejsc, w których będzie
możliwość realizacji przydomowych
biologicznych oczyszczalni
ścieków. W ostatnich dniach trwały
intensywne rozmowy z osobami, które
wyraziły wolę budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków, przy 25%
udziale własnym. Po złożeniu
ostatecznej deklaracji
zainteresowanych zostanie ogłoszony
przetarg na realizację tego zadania.
Liczymy na to, że do końca roku na

terenie gminy powstanie kilkanaście
nowych indywidualnych biologicznych
oczyszczalni ścieków.
Już niebawem powstaną 4 nowe
place zabaw w miejscowościach
Pieńkówko, Ronino, Marszewie,
Masłowice. Dotację na realizację tego
zadania gmina przekazała Centrum
Kultury i Sportu, które na co dzień
zarządza tymi obiektami.
O kolejnych inwestycjach
poinformujemy w następnych
wydaniach Szeptu Postomina.
Janusz Bojkowski
Z ostatniej chwili...

Wspaniała wiadomość
dla Gminy Postomino

W dniu 11 maja 2021 r. w miejscowości Chudaczewo
w towarzystwie włodarzy z terenu powiatu sławieńskiego
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz
Sobieraj poinformował, że Zarząd Województwa mając na uwadze
bezpieczeństwo osób poruszających się po drodze Wojewódzkiej
203 i pilną potrzebę jej remontu, podjął decyzję o rozpoczęciu
przebudowy tej drogi jeszcze w tym roku. Przebudowywana droga
wojewódzka to odcinek 22 km od Postomina, aż do Darłowa, a koszt
całej inwestycji wyniesie ponad 100 milionów złotych. Szacuje się, że
prace remontowe potrwają około dwóch lat.
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Rządowy Program „Czyste Powietrze” Kaplice cmentarne
zamknięte

W Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie nadal trwa
nabór wniosków od mieszkańców
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
ogólnopolskiego, Rządowego
Programu „Czyste Powietrze”.
Program Czyste Powietrze to
możliwość uzyskania wsparcia
finansowego w formie dotacji i/lub

pożyczki przez osoby fizyczne,
właścicieli domów jednorodzinnych na
m.in. wymianę starych źródeł ciepła
oraz zakup i montaż nowych źródeł
ciepła, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacje odnawialnych
źródeł energii (kolektorów
słonecznych i instalacji
fotowoltaicznej).
Z programu za pośrednictwem
Urzędu Gminy w Postominie

skorzystało w tym roku 16 właścicieli
nieruchomości. Beneficjenci
w większości wybierali ekologiczne
piece na pellet.
Od 14 kwietnia ruszył nowy
program pilotażowy w Województwie
Zachodniopomorskim „Poprawa
jakości powietrza poprzez wymianę
źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych”, który skierowany
jest do osób zamieszkujących
w domach wielorodzinnych (od 3
lokali).
Więcej informacji dostępnych
jest na stronie internetowej
https://wfos.szczecin.pl/ w zakładce
Program „Czyste Powietrze” bądź
budynki wielorodzinne – pilotaż.

Program "Wspieraj Seniora"

W związku z obowiązującym
stanem epidemii koronawirusem
SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej kierując się troską
o bezpieczeństwo osób starszych
przygotowało na rok 2021 program
wspierający ochronę zdrowia i życia
osób powyżej 70 roku życia pn.
„Wspieraj Seniora”.
Program ma na celu
dofinansowanie gmin w zakresie

realizacji usługi wsparcia na rzecz
Seniorów, którzy w obowiązującym
stanie epidemii zdecydują się na
pozostanie w domu. Usługa wsparcia
ma polegać w szczególności na
dostarczeniu zakupów, zgodnie ze
wskazanym przez Seniora zakresem,
obejmującym artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze i
środki higieny osobistej.

Osoby te mogą kontaktować się
telefonicznie z pracownikiem GOPS
i poprosić o pomoc taką jak zakup
artykułów spożywczych, ciepłego
posiłku, czy też lekarstw.
W trakcie rozmowy telefonicznej
pracownik GOPS zweryfikuje zakres
niezbędnej pomocy oraz sposób
postępowania.

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Postominie,
jako zarządca cmentarzy
komunalnych na terenie gminy
Postomino informuje, iż w związku
z przystąpieniem przez Gminę
Postomino do realizacji zadania pod
nazwą: "Modernizacja kaplic
cmentarnych w Pieszczu
i Chudaczewie", nie będzie możliwe

korzystanie z kaplic w wyżej
wymienionych miejscowościach
w okresie od 20 kwietnia 2021 r. do
31 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenie wypadku
przy pracy rolniczej
przez ePUAP
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego informuje, że udostępniła
na platformie ePUAP usługę
Zgłoszenie wypadku przy pracy
rolniczej co ułatwi rolnikom zgłaszanie
wypadku przy pracy rolniczej oraz
składanie wniosku SR-23
o jednorazowe odszkodowanie z tytułu
stałego lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu spowodowanego
wypadkiem przy pracy rolniczej lub
rolniczą chorobą zawodową.
W celu skorzystania z formularza
zgłoszenia, użytkownik, po
zalogowaniu się do ePUAP, powinien:
• wpisać w wyszukiwarce
słowa: zgłoszenie wypadku
przy pracy rolniczej
• wybrać sprawę
• wypełnić formularz
Zgłoszenie wypadku przy
pracy rolniczej

• wskazać w formularzu, do
której jednostki: OR
KRUS/PT KRUS zgłoszenie
ma być przekazane.
Zgłaszając wypadek przy pracy
rolniczej za pośrednictwem platformy
ePUAP można również złożyć i wysłać
Wniosek SR-23 o jednorazowe
odszkodowanie.
Przed zgłoszeniem wypadku
prosimy zapoznać się z informacjami Jak zgłosić wypadek przy pracy
rolniczej bez wychodzenia z domu?
(https://www.krus.gov.pl/zadaniakrus/prewencja/wypadki-przy-pracyrolniczej/zgloszenie-wypadku/)
Zachęcamy wszystkich rolników,
szczególnie w czasie pandemii, do
korzystania z tej formy zgłaszania
wypadku przy pracy rolniczej.

Moja flaga

Ulgi dla przedsiębiorców
branży gastronomicznej

MY
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Rada Gminy Postomino
pierwsza w Powiecie Sławieńskim
w dniu 17 lutego 2021 r. podjęła
Uchwałę Nr XXIX/248/21 w sprawie
zwolnienia i zwrotu części opłaty
pobranej za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży, należnej w 2021
r., przedsiębiorców prowadzących

punkty sprzedaży na terenie Gminy
Postomino.
Zgodnie z podjętą uchwałą
zwalnia się przedsiębiorców
prowadzących punkty sprzedaży
napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy
Postomino (gastronomia) z drugiej
raty opłaty za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych
wnoszonej w terminie do 31 maja
2021 r. Przyznaje się również zwrot
części opłaty pobranej za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży
w wysokości odpowiadającej 1/3
opłaty rocznej tym przedsiębiorcom,
którzy wnieśli jednorazową opłatę
w terminie do 31 stycznia 2021 r.
Zwolnienie z drugiej raty opłaty
oraz należny zwrot jest formą
wsparcia dla przedsiębiorców
dotkniętych obostrzeniami
wynikającymi z pandemii COVID-19
i ma związek z wprowadzonymi
długotrwałymi ograniczeniami
uniemożliwiającymi przedsiębiorcom
branży gastronomicznej prowadzenie
działalności gospodarczej
i korzystanie z posiadanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży.

Sołectwo Wszedzień podczas tegorocznej Majówki 2021 włączyło się
w Ogólnopolską akcję #mojaflaga. Wszyscy mieszkańcy wywiesili flagi narodowe
przy swoich domach.

Świątecznie
we Wszedzieniu
Mieszkańcy Wszedzienia
przygotowali sołectwo na Święta
Wielkanocne. W miejscowości można
było podziwiać wycięte dekoracje
królików i jaj wykonane przez Dorotę
i Bartka Leśniewskich, a udekorowane
przez Jagodę Kaczorek.
Słoneczny Wszedzień rozkwita
dzięki ludziom, którzy wkładają choćby
kawałek swojego serca w rozwój wsi
przy koordynacji Pani Sołtys Marii
Lech-Szajner.

Wieœci
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Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu

„Autyzm. Odmień moją historię.”
to hasło akcji, do której w 2021roku
przyłączyli się najmłodsi uczniowie
ZSS w Korlinie. W geście solidarności
ubrali się na niebiesko i wycieli
niebieskie puzzle. „Puzzle to
fragmenty obrazków, które niekiedy
przeliczane w setkach, tysiącach
precyzyjnie ułożone w końcowym
efekcie układają się w przepiękne

widoki…” Cieszymy się, iż pomimo
braku możliwości spotykania się
w szkole połączyliśmy się, by razem
pokazać, jak ważne jest dla nas
Z R O Z U M I E N I E , A K C E P TA C J A
I SZACUNEK dla osób z autyzmem i
ich rodzin.
Ewelina Zięba

Wielki sukces

Konkursy przedmiotowe
organizowane przez Kuratorium
Oświaty to jedne z najbardziej
prestiżowych i trudnych sprawdzianów
wiedzy i umiejętności, w jakich mogą
uczestniczyć uczniowie szkół
podstawowych. Udział w nich wymaga
od uczniów oraz przygotowującego
ich nauczyciela dużego
zaangażowania i wielu godzin pracy.
Za ogromny sukces uznaliśmy więc
zdobycie tytułu finalistek etapu
rejonowego Konkursu z Biologii
i zakwalifikowanie się do etapu
wojewódzkiego przez trzy nasze
uczennice z klasy VIII: Anastazję
Czernikowską, Magdalenę Jurewicz
i Faustynę Szymańską.
W lutym 2021 r. reprezentantki
naszej szkoły rywalizowały
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z najlepszymi uczniami
z województwa, a wyniki tych zmagań
okazały się niezwykle pomyślne. Po
wielu miesiącach wytężonej pracy
nasze uczennice znalazły się w gronie
osób z najwyższymi wynikami w etapie
wojewódzkim Konkursu z Biologii.
Faustyna Szymańska zdobyła tytuł
laureatki, a Nastka Czernikowska
i Magda Jurewicz uzyskały tytuł
finalistek z bardzo wysoką lokatą, tylko
po trzy punkty zabrakło obu
dziewczynkom do tytułu laureatek.
Sukces jest tym większy, że zajęcia
przygotowujące do konkursu odbywały
się od wiosny ubiegłego roku w formie
online, co wymagało od naszych
uczennic ogromnej dyscypliny i wielu
godzin samodzielnej pracy.
Lidia Safader-Nędzusiak

szkolne
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Łącko – wieś niezwykła

17 marca br. o godz. 8.00 dzieci
klas 1-3 wyszły na wycieczkę do
Łącka – niezwykłej wsi Pomorza
Zachodniego. Droga była krótka, bo
trasa to 2 km i czas szybko minął.
W Łącku oczekiwała na wszystkich
wychowawczyni kl. III – p.
M. Choroszczyńska, która
przedstawiła pokrótce historię
powstania wsi, ciekawostki związane
z architekturą wiejską, w tym
z kościołem pod wezwaniem

Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny. Uczniowie usłyszeli też piękną
legendę O trzech dzwonach
z miejscowej świątyni. Zobaczyli jak
wygląda budownictwo szachulcowe
i brama zabytkowa przy budynku pod
numerem 18, do której zaprowadził
wszystkich Filip Świetlak- uczeń klasy
III. Następnie po obejrzeniu chaty,
w której ukrywał się przed złą matką
książę Bogusław X, grupa poszła nad
jezioro Wicko. Czas sprzyjał, świeciło

słońce i wszyscy odbierali świat
wieloma zmysłami - słuchali plusku fal
i szumu wiatru. Nad samym brzegiem
jeziora uczniowie posłuchali
informacji o jeziorze, przygotowując
się do testu i do pracy domowej na
temat fauny i flory Wicka. Potem
z ciekawością wysłuchali legendy
O białym łabędziu i… wrócili do wsi.
Szczęście dopisało i weszliśmy
razem do zabytkowego kościoła, tam
obejrzeliśmy elementy wystroju:
chrzcielnicę, drewniany krzyż
i kazalnicę,czyli ambonę.
Zaśpiewaliśmy fragment Pobudki
z modlitwy - Gorzkie Żale, ponieważ to
właśnie ten czas liturgiczny
i wyszliśmy. Droga powrotna mijała
w podekscytowaniu, gdyż na dzieci
czekało małe i bezpieczne ognisko.
Na miejscu wszyscy piekli kiełbaski
i rozmawiali o tym, co widzieli i o czym
dowiedzieli się w trakcie „zielonych
zajęć”. To był ciekawy dzień. Wszyscy
uczestnicy dzielili się też swoimi
informacjami na temat tej znanej i …
nie wszystkim znanej wsi.
Pamiętajmy, że Łącko należy do
Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.
Zapraszajmy zatem do Łącka naszych
przyjaciół i znajomych.
Marta Choroszczyńska

Faustyna Szymańska laureatką
Recytacja to sztuka, a ten, kto
się jej ima, niewątpliwie jest artystą.
Takim mianem można określić
uczennicę Społecznej Szkoły
Podstawowej w Korlinie Faustynę
Szymańską, która zmierzyła się
z twórczością niezwykle
wymagającego pisarza- Tadeusz
Różewicza. Faustynka wzięła udział
w 66. Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim im. T. Różewicza
właśnie, zorganizowanym przez
Miejski Dom Kultury w Radomsku
i zakwalifikowała się do finału, który
odbył się 24.04.2021. Prezentacje
recytatorów oceniała komisja
w składzie: Dominik Mironiuk –
przewodniczący, laureat głównej

Zygma- dyrektor MDK w Radomsku.
Wśród najlepszych- prezentujących
utwory Mistrza- znalazła się nasza
uczennica, która zajęła II miejsce
i uzyskała tytuł Laureata. Oprócz
ogromnej satysfakcji, Faustyna
otrzymała także nagrodę finansową.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi
i niesamowicie dumni! Serdecznie
gratulujemy!

Nagrody Aktorskiej na 38. Festiwalu
Szkół Teatralnych w Łodzi 2020,
Grzegorz Kwieciński- reżyser
teatralny, artysta plastyk, twórcasłynnego na całym świecie- Teatru
Ognia i Papieru oraz Krzysztof

Podsumowanie konkursu
można obejrzeć na stronie:
https://radomsko24.pl/poznalismylaureatow-ogolnopolskiegokonkursu-recytatorskiego-im-trozewicza-28386

Anastazja
finalistką
Anastazja Czernikowska
i Faustyna Szymańska
reprezentowały szkołę w jeszcze
jednym kuratoryjnym konkursie Konkursie Języka Polskiego. Do
etapu wojewódzkiego zakwalifikowała
się Anastazja Czernikowska
uzyskując tytuł finalistki.
Wielkie gratulacje dla naszych
uczennic, jesteśmy dumni z osiągnięć
dziewczyn. Gratulujemy również ich
Rodzicom.
Sukcesy uczniów są sukcesami
ich wspaniałych nauczycieli. Wiliam

Artur Ward powiedział: „ Słaby
nauczyciel – opowiada. Dobry
nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry
nauczyciel – demonstruje. Genialny
nauczyciel – inspiruje”.
Dziękuję Pani Lidii
Safader-Nędzusiak i Pani Edycie
Stachowskiej, które potrafiły
i n s p i r o w a ć s w o i c h u c z n i ó w,
zaszczepić w nich pasje, wzmacniać

przy pokonywaniu trudności.
Dziękuję za ogrom włożonej pracy.
W imieniu całej
społeczności szkolnej życzę
uczennicom dalszych sukcesów
w szkołach ponadpodstawowych,
a Paniom jak najwięcej takich
uczniów.
Grażyna Kozar
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Wyniki 52. Turnieju
Recytatorskiego „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne”

Biblioteka Publiczna
w Postominie była organizatorem 52.
Turnieju Recytatorskiego „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne” do którego
zgłosiło się 38 recytatorów w trzech
kategoriach wiekowych.
W dniu 26.04.2021r. komisja
konkursowa w składzie: Renata
Zielonka- Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Postominie, Beata
Bartnik-nauczyciel języka polskiego,
neurologopeda oraz Magdalena
Misina-Warzych- „Najaktywniejszy
Czytelnik 2020 Roku” wytypowała
zwycięzców:
Tytuł Mistrza Recytacji oraz
awans do kolejnego etapu
powiatowego otrzymali:
Maria Pominkiewicz- PTASZKI
Barbara Pominkiewicz- PTASZKI
Anastazja Czernikowska- PTAKI
(Filmy z recytacjami zostaną
przekazane do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Darłowie.)
Wyróżnienia otrzymali:
„PTASZĘTA”
• Kaja Zawada
• Michalina Matyjek
• Antonina Wardęga

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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• Patrycja Zagrodnikow
• Aleksandra Plytta
• Lena Rzeczkowska
• Kacper Paź
• Laura Zubaniak
• Nikodem Ciesielski
„PTASZKI”
• Aleksander Czernikowski
• Miłosz Stachowski
• Artur Surma
• Wiktoria Pasternak
„PTAKI”
• Nel Sadowska
• Faustyna Szymańska
• Magdalena Jurewicz
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają dyplomy, nagrody oraz
nagrody pocieszenia.
Wszystkim gratulujemy
i zapraszamy po odbiór nagród
codziennie w godzinach pracy
biblioteki.
Trzymamy kciuki za recytatorów,
którzy będą reprezentować Bibliotekę
Publiczną w Postominie podczas
eliminacji na szczeblu powiatowym
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Agnieszki Osieckiej w Darłowie.

Głosowanie Programu
Społecznik na lata 2019-2021

Trwa głosowanie w Programie
Społecznik na lata 2019-2021.
Pomóż nam, aby mogło się dziać na
terenie Gminy Postomino.
Prosimy o oddanie głosów
poparcia na poniższe wnioski:
W regionalnej inicjatywie
obywatelskiej o zasięgu regionalnym
nr 142/2/RIO/SPOŁ/2021
„Nowoczesne gry terenowe
w Gminie Postomino” zgłoszone
przez SKF „AKTYWNI” Postomino są
to gry z wykorzystaniem GPS-em
W regionalnej inicjatywie
obywatelskiej o zasięgu powiatowym
nr 143/2/RIO/SPOŁ/2021 „Kwietna
Łąka we Wszędzieniu” zgłoszona
przez KGW „AKSAMITKI” we
Wszedzieniu

W głosowaniu mogą wziąć
udział mieszkańcy województwa
zachodniopomorskiego, którzy
najpóźniej w dniu głosowania
ukończyli 16 rok życia.

Po oddaniu głosu pamiętajcie,
aby go potwierdzić w e-mailu. Bez
potwierdzenia głos się nie liczy.
Głosować można do 20 maja br.
do godz. 23.59 Do dzieła! Liczymy na
Was! Jeden e-mail to jeden głos.
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„Razem lepiej” w ogólnopolskiej akcji!
Kolejny raz Postomińskie
Stowarzyszenie „Razem lepiej”
zakwalifikowało się do ogólnopolskiej
akcji Masz Głos, prowadzonej przez
Fundację im. Stefana Batorego. Już
niedługo odbędą się spotkania
młodzieży z seniorami, by wspólnie
przygotować materiały do publikacji pt.
„Opowiedz mi dziadku – posłuchaj
wnusiu”. Dodatkowe spotkania
seniorów z przedstawicielami Gminy
będą miały za zadanie wypracowanie
pozytywnej współpracy samorządu
z ludźmi starszymi. Rozmowy
pokoleniowe dotyczące wspomnień
sprzed 50 lat, opisane przez młodzież
starszych klas znajdą miejsce
w pięknie wydanym albumie. Dzięki
współpracy z lokalnym samorządem
ożyją wspomnienia, nastąpi większe
zrozumienie pokoleniowych
problemów.
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” znalazło się w gronie
314 uczestników tegorocznej edycji
akcji Masz Głos. Fundacja Batorego
prowadzi akcję od 15 lat, adresując ją
do organizacji społecznych i grup
nieformalnych, które chcą zmieniać
swoje najbliższe otoczenie. Biorą
w niej udział m.in. stowarzyszenia,
fundacje, koła gospodyń wiejskich,
rady młodzieżowe, rady seniorów,
które mają pomysł na konkretne
działanie lub chcą rozwiązać lokalny
problem. Organizatorzy akcji Masz
Głos pomagają im przeprowadzić

działania we współpracy z władzą
lokalną i mieszkańcami, tak, aby
społeczność działała w poczuciu
wspólnej sprawy.
„W akcji Masz Głos chodzi
o poczucie wpływu mieszkańców na
otoczenie i na decyzje władz oraz
o współpracę, dzięki której można
rozwiązać lokalny problem albo po
prostu zrealizować dobry pomysł. Przy
tak wspaniałych uczestnikach, jacy
zgłosili się do nas w tym roku, to
wszystko jest możliwe, a jury nagrody
Super Samorząd, którą przyznajemy
na koniec edycji, nie będzie miało
kłopotu z wyborem laureatów" – mówi
Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz
Głos Fundacji Batorego.

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” zajmie się historią
najstarszych mieszkańców naszej
g m i n y, z a t r z y m a n a k a r t a c h
opracowania Ich losy, pokaże, jak
zmieniał się nasz „gminny świat”.
Dotychczas nikt nie podjął się takiego
zadania, a czasy tak szybko się
zmieniają i ludzie tak szybko
zapominają, za szybko odchodzą.
Stowarzyszenie chce ocalić od
zapomnienia obraz naszej gminy
sprzed 50 lat. Przy okazji również
ważne jest, by wspólnie z samorządem
lokalnym pochylić się nad potrzebami
senioralnymi, próbować tworzyć
wspólną politykę dla ludzi starszych.
Stowarzyszenie ma duże
doświadczenie w pracy na rzecz

Rozwiązanie krzyżówki
Serdecznie dziękujemy za
udział w naszej zabawie.
Szczęśliwcami, którzy przesłali
zdjęcia prawidłowo rozwiązanej

krzyżówki z hasłem POMNIK
RYBAKA są:
Wiktoria Pasternak, Milena
Pakos, Aleksandra Pruszyńska,

seniorów i we współpracy
z samorządem, albowiem w 2019 r.
wspólnie uzyskało prestiżowe
ogólnopolskie wyróżnienie – Super
Samorząd.
- Działania skierowane do
seniorów świadczą nie tylko
o szacunku dla ludzi starszych, są też
w pewnym stopniu podziękowaniem za
Ich ciężką pracę, są też odbierane jako
chęć zatrzymania uciekającego czasu.
Współpraca z samorządem, honorowy
patronat Wójta Gminy i wspólne
działania podnoszą prestiż projektu
i zawsze prowadzą do pozytywnych
rozwiązań na rzecz ludzi – a to jest
podstawowy cel naszych poczynań
w stowarzyszeniu – mówi Teresa
Rysztak – ambasadorka akcji Masz

Głos i prezes Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”.
Jeśli to działanie uda się
zrealizować z sukcesem,
stowarzyszenie „Razem lepiej” oraz
lokalny samorząd ma szansę na
nagrodę Super Samorząd. Nagrodę
otrzymuje zarówno organizacja,
społeczność mieszkańców, jak
i władze lokalne za działanie razem we
wspólnej sprawie, bo Super Samorząd
docenia umiejętność dialogu
i współpracy, zgodnie z dewizą akcji
Masz Głos, że „samorząd to my
wszyscy”.
Akcja Masz Głos jest programem
Fundacji Batorego realizowanym we
współpracy z: Fundacją Aktywności
Lokalnej, Stowarzyszeniem
Aktywności Obywatelskiej Bona Fides,
Stowarzyszeniem Homo Faber,
Fundacją Laboratorium Badań
i Działań Społecznych SocLab,
Stowarzyszeniem Rozwoju
INSPIRACJE. Do edycji 2021 zgłosiła
się rekordowa liczba organizacji z 215
gmin z całej Polski. www.maszglos.pl.
Kontakt dla mediów:
• Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej”
Teresa Rysztak 698 735 814
ew. trysztak@wp.pl
• akcja Masz Głos,
Fundacja im. Stefana Batorego
Alicja Zaczek-Żmijewska,
796 332 133
azmijewska@batory.org.pl

Kondolencje
Ewelina Kowalska, Jakub Nowak.
Gratulujemy, po upominki
zwycięzców z rodzicami zapraszamy
do Urzędu Gminy Postomino.

„Osiecka itp., itd.”
29 maja 2021 roku łagodnieją obostrzenia dot. kultury, w związku z tym serdecznie
Państwa zapraszamy na Widowisko Muzyczne pt. "Osiecka itp., itd.", które odbędzie się
w pierwszym możliwym terminie tj. -29 maja 2021 r. o godzinie 19:00 w sali wielofunkcyjnej
przy Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

Wyrazy głębokiego współczucia
Krystynie Stokarskiej
z powodu śmierci męża

Jerzego Stokarskiego
składają:
Wójt Gminy Postomino
oraz pracownicy Urzędu Gminy Postomino

Ekoserce

W dniu 9 maja 2021 roku we
Wszedzieniu ustawione zostało
Czerwone Ekoserce – pojemnik na
nakrętki.
Inicjatywa została zrealizowana
w ramach złożonego przez Koło
Gospodyń Wiejskich „AKSAMITKI”

projektu w konkursie Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego – Społecznik na lata
2019 – 2021. Mieszkańcy włączyli się
w akcję „słodkości za nakrętki” - 10 kg
nakrętek = 1 kg słodkości.

10

Miesięcznik Gminy Postomino

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

maj 2021

strona

Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Dzieje się w PAL

Projekt „PROGRAM
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”
realizowany w Domu Sąsiedzkim
w Pałowie, jak sama nazwa mówi,
uczestnicy aktywnie biorą udział
w zajęciach ruchowych i chętnie
ćwiczą -ćwiczenia rozciągające. Na
rękodziele zrobiliśmy własnoręcznie
łapacze snów, które będą zdobić salę,
w której odbywają się zajęcia.

Przygotowujemy się do odświeżenia
naszej sali, będą odmalowane ściany
oraz drzwi. Planujemy obsadzenie
kwiatów (FUNKIA HOSTA) na terenie
Gminy Postomino.
Zapraszam do udziału w naszym
projekcie mimo, iż ilość jest
ograniczona.
Animator Społeczności Lokalnej
Joanna Chmielewska

Dzień
Ziemi
Dzień Ziemi obchodzony 22
kwietnia, to czas, kiedy ludzie na całym
świecie łączą się, aby uświadomić
wszystkim, że wspaniałe dary przyrody
trzeba wykorzystywać mądrze - tak,
aby starczyło ich dla przyszłych
pokoleń.
Uczymy dzieci, aby były
przyjaciółmi przyrody - ekologami
i starały się dbać o środowisko.
Wzbudzamy wśród dzieci
współodpowiedzialność za stan
środowiska w przyszłości i poczucie
troski o stan czystości najbliższego
otoczenia. Nasze dzieci z wielkim
zapałem i zaangażowaniem wyraziły to
poprzez namalowane plakaty, wspólne
sprzątanie środowiska oraz wykonanie
makiety NASZA PLANETA.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia profilaktyczne

W Placówce Wsparcia
Dziennego w Postominie odbyły się
zajęcia profilaktyczne. Dzieci miały
okazję porozmawiać o sposobach
rozwiązywania konfliktów. Jak
porozumieć się, bez złości i użycia
siły?
Trzeba negocjować!

Poza tym szukaliśmy cech
dobrego przyjaciela. Zajęcia
korekcyjne, nastawione na
doskonalenie podstawowych
umiejętności szkolnych opierały się jak
zwykle na quizach i dobrej zabawie.
Chętne osoby rozwiązywały rebusy,
zagadki , krzyżówki , zadania logiczne.

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

W dniach 12 - 14.04.2021 r.
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Postominie odbyły się po raz
ostatni zajęcia kulinarne. Tym
razem prowadząca, p.Bożena,
starała się zapoznać dzieci
z zasadami zdrowego
i racjonalnego żywienia. Nauczyła
uczestników, jak zdrowo i smacznie
się odżywiać.
W związku z powyższym
zostały upieczone między innymi
batoniki owsiane z nutellą,
ciasteczka z kaszy jaglanej ze
słonecznikiem oraz wspaniały deser
czekoladowy z owocami leśnymi.
Ponadto sporządzone zostały
różnorodne sałatki, w tym
niesamowita sałatka " ANANAS ".
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

Kącik
poetycki
Marzenie
Może otulę się w sen majowy
wiosennej nocy ciepły okruszek
może ominę zasłonę złudzeń
co jak sęp ciągle rani mą duszę.
Ciało otulę w uczuć woale
serce ogrzeję prawdy nadzieją
co tli się jeszcze na wskroś przenika
jak mgła się snuje nad chłodną ziemią.

11

Miesięcznik Gminy Postomino

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

maj 2021

Okruchy dzieciństwa
w snach i na jawie
obrazki w ramkach dzieciństwa
na tle letniej przyrody
łąka w barwach skąpana
cała zanurzona w rosie
w błyszczących kryształkach światła
cudownie po niej plynąć
szybkimi bosymi stopami
królestwo roślin i owadów
brzęczących szuwarów
szumiących przy stawie
i żab kumkających radośnie

W oazie westchnień żalów i smutku
sny kolorowe głaszczę z lubością
miły mój żyje tylko w marzeniach
w snach pozszywanych naszą miłością.

pełno tu ważek
z niebieskimi skrzydłami
muskających taflę wody
skąd rozchodzą się fale
subtelne tworząc zakola

Już krawiec pociął młodość na strzępy
pierwszej miłości zgarnął okruchy
garnitur życia załatać trzeba
kosz z marzeniami doda otuchy.

dobrze odsłonić kurtynę wspomnień
zaszyć się w cieniu szumiącej brzozy
jej cienkie zielone włosy
muskają doznań pejzaże
Jadwiga Michalak

Jadwiga Michalak

Pieńkowianie

strona

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy
wszystkich mieszkańców Polski
również seniorów. Jeśli wśród
Państwa bliskich, znajomych,
sąsiadów są osoby starsze, które nie
posiadają komputera lub mają kłopot
z obsługą telefonu, pomóżmy im
bezpiecznie zrealizować obowiązek
spisowy w najdogodniejszej dla nich
formie: samospisu internetowego
(w domu lub punkcie spisowym) albo
w formie rozmowy telefonicznej
z rachmistrzem.
Respondenci, którzy nie będą
mogli samodzielnie spisać się poprzez
formularz internetowy lub telefoniczne
na infolinii spisowej, zostaną spisani
przez rachmistrzów telefonicznie.
Rachmistrzowie telefoniczni
rozpoczęli pracę od 4 maja br. I będą
dzwonić z numeru: 22 828 88 88. Jeśli
na infolinii zgłosiłeś chęć spisu
telefonicznego, to rachmistrz może
również zadzwonić z numeru infolinii:
22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany
oficjalny identyfikator wydany przez
Wojewódzkie Biuro Spisowe
zawierający imię i nazwisko, numer,
godło, informację o przetwarzaniu
danych osobowych.
Tożsamość rachmistrza można
sprawdzić na infolinii spisowej pod
numerem 22 279 99 99, a po 4 maja
również poprzez dedykowaną
aplikację dostępną na stronie
spis.gov.pl.
Z uwagi na panującą pandemię
koronawirusa, decyzją Generalnego
Komisarza Spisowego rachmistrzowie
nie będą realizować wywiadów
bezpośrednich (i odwiedzać
respondentów w domach) aż do
odwołania. Osoby, które pukają do
drzwi i podają się za rachmistrzów są
oszustami. Prosimy zgłaszać takie
przypadki na policję i upewnić się, że
nasi bliscy seniorzy mają tego
świadomość.
Jeśli seniora spisał
współmieszkaniec lub senior spisał się

sam (np. z czyjąś pomocą przez
Internet albo poprzez infolinię
spisową), zrealizował tym samym
swój obowiązek udziału w spisie. Nikt
nie ma prawa do niego zadzwonić w tej
sprawie. Takie kontakty mogą być
próbą wyłudzenia danych.
Jeśli respondent będzie miał
uzasadnione wątpliwości co do
wiarygodności i rzetelności
kontaktującego się z nim rachmistrza
spisowego, powinien zaistniały
incydent niezwłocznie zgłosić na
infolinię spisową lub do właściwego
Biura Spisowego w swoim miejscu
zamieszkania.
Zapewniamy, że dane zbierane
na potrzeby spisu są bezpieczne
i nikomu nie zostaną przekazane.
Osoby wykonujące prace spisowe są
zobowiązane do przestrzegania
tajemnicy statystycznej. Za jej
niedotrzymanie grożą sankcje, w tym
kara pozbawienia wolności.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
10 porad spisowych dla seniorów
Kochana Mamo
– Dzień Matki
I.
Przyjmij Życzenia
W głębi serca płynące
I Twój serdeczny uśmiech
Na twej twarzy
Lśni przez wszystkie dni.
Ref.:
Kochana Mamo
Dzisiaj pragnę do Ciebie biec
Z bukietem kwiatów pachnących
Bo masz wielkie święto – Więc
II.
Przeglądasz stare zdjęcia
Wspominasz wciąż
Te chwile z dziecięcych lat
Kiedy bajki czytałaś mi
Uczyłaś jak mam żyć
By dla innych przykładem być
Dawać szczęście, miłość
W zamian nie biorąc nic.
Ref.:

1.

Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2.

Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt
spisowy.

3.

Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu
czytaj pytania i odpowiedzi.

4.

Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na
kolejną stronę formularza.

5.

Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6.

Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same.
Poinformuj je o tym.

7.

Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8.

Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9.

Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym)
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie
zadzwonić w tej sprawie.

III.
Ty jesteś przy mnie blisko
W każdej chwili złej
I zawsze pomagasz mi
By beztrosko mijały dni.
W tym wielkim szczęśliwym dniu
Za Twój ciężki madczyny trud
Chciałbym podziękować ucałować Twą dłoń.

Spis trwa do 30 września!

K.B.
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Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane: 11, 25 i odpady biodegradowalne: 12, 26.

Odpady budowlane: 8, 22 i odpady biodegradowalne: 9, 23.

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

Konkurs internetowy

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie pod patronatem Wójta
Gminy Postomino ogłasza Konkurs
Internetowy pn. “Kwiaty dla Mamy”.
Zdjęcia bukietów należy przesłać do

dnia 21.05.2021 r. na adres mailowy:
turystyka@postomino.pl. Więcej
szczegółów oraz regulamin konkursu
na stronie internetowej
www.ckis.postomino.pl.

Powrót na boiska
zespołów Wieży Postomino
Beniaminek IV ligi KS Wieża
Postomino, rozpoczął rozgrywki od
dwóch porażek. Z Regą Trzebiatów
i Orłem Wałcz w stosunku 1:2. Po
dwóch pechowych porażkach
nastąpiła mobilizacja drużyny i już
kolejne spotkania zakończyły się
zwycięstwami. Najpierw 3 maja ze
Spartą Węgorzyno 4:0, a następnie
w ostatni weekend z wiceliderem
rozgrywek Kluczewią Stargard
w stosunku 2:0. Oba mecze odbyły się
na wyjeździe. Po przerwie liga ostro
odrabia zaległości, już w środę 12 maja
czeka nas wyjazd do Olimpa Gościno,
a w sobotę podejmujemy Rasel
Dygowo. Mamy nadzieję na awans
w tabeli. Powodzenia dla drużyny.
Występujący w A klasie, drugi
zespół rozpoczął rozgrywki od dwóch
remisów najpierw z Płomieniem
Jeżyczki 1:1, a następnie z drużyną
Passat Bukowo Morskie 2:2.
W ostatniej kolejce po pasjonującym
meczu zespół poniósł minimalną
porażkę z Olimpik- Mieszko
Warszkowo 2:3. Zespół z Warszkowa

był faworytem spotkania i porażka nie
przynosi wstydu dla zespołu.
Dziękujemy za ambitną walkę.
Starty zespołów młodzieżowych
były także udane, Junior młodszy
zanotował jedną porażkę i odniósł dwa
zwycięstwa nad Orłem Wałcz 1:0
i Spójnią Świdwin 5:2. Natomiast
Trampkarz poniósł dwie porażki
i zanotował jedno zwycięstwo nad
zespołem Hubertusa Biały Bór 4:0.
Nasi młodzi adepci prezentują coraz
lepszą formę i ze spokojem czekamy
na kolejne zwycięstwa.
Podsumowując należy pochwalić
zespoły za rosnącą formę i bardzo
dobre występy na boiskach podczas
ostatniego weekendu, gdzie
odnieśliśmy trzy zwycięstwa.
Zadanie publiczne jest
współfinansowane ze środków
otrzymanych z Gminy Postomino
w ramach zadania: „Prowadzenie
i organizacja sekcji piłki nożnej
w miejscowości Postomino”
Marek Leśniewski

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.

Powrót do sportowych zmagań
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie od czerwca 2021 roku
w ramach możliwości wznawia
organizację imprez sportowych.
W dniu 13 czerwca 2021 roku
(niedziela) na stadionie sportowym
imienia Zbigniewa Galka
w Postominie odbędzie się
Postomiński Test Coopera oraz
Mistrzostwa Gminy Postomino
w Biegu Tyłem, natomiast 20 czerwca
2021 roku (niedziela) zaplanowano
Turniej Piłki Nożnej w ramach
Współzawodnictwa Sołectw Gminy
Postomino 2021.
Więcej informacji na stronie
internetowej www.ckis.postomino.pl.
Serdecznie zapraszamy.
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