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Nowy budynek komunalny
z 80% dofinansowaniem!

Gmina Postomino uzyskała
prawie 5 700 000,00 złotych
dofinansowania na realizację
zadania pn. „Budowa budynku
komunalnego wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Pieńkowo”.
Będzie to pierwszy budynek
komunalny w historii naszej gminy
budowany od podstaw, który będą
tworzyły aż 22 mieszkania

o powierzchni od 28 do 64 m 2 .
Wszystkie lokale będą wyposażone
w pełny węzeł sanitarny, a źródłem
ogrzewania będzie instalacja
g a z o w a . W r a m a c h
zagospodarowania terenu powstaną
ścieżki komunikacyjne z ławeczkami,
miejsca parkingowe, plac zabaw
z elementami siłowni oraz altana.
Budynek będzie zlokalizowany
zaledwie kilkadziesiąt metrów od

drogi wojewódzkiej.
Planowany czas zakończenia
inwestycji to początek roku 2023,
a wartość zadania szacowana jest na
kwotę 7 095 826,94 zł, w tym aż 80%,
czyli 5 676 661,55 zł co stanowić
będą środki z Funduszu Dopłat
Banku Gospodarstwa Krajowego
w ramach Rządowego Programu
Budownictwa Komunalnego.

Wakacje 2021
Zakończenie roku szkolnego
to doskonała okazja, aby
podziękować Państwu za
intensywną całoroczną pracę, za
trud i zaangażowanie. Rok szkolny
2020/2021 był inny niż wszystkie.
Musieliśmy zmierzyć się z nową
nieznaną dotychczas
rzeczywistością, pełną ograniczeń
i niepewności. Nauka przeniosła się
do domów i dla większości

prowadzona była w formie e-lekcji.
Dyrektorom szkół
i nauczycielom oraz wszystkim
pracownikom oświaty serdecznie
dziękuję za rzetelność i wytrwałość,
za serce i zaangażowanie, za
solidną, sumienną pracę w tych
trudnych warunkach.
Dziękuję wszystkim
Rodzicom, wspierającym swoje
dzieci oraz działania szkoły

w realizacji zdalnego nauczania.
Bez tej pomocy byłoby znacznie
trudniej. Dziękuję za Państwa
cierpliwość, za pogodzenie
obowiązków zawodowych
z pomocą w zdalnej nauce.
Wam Drodzy Uczniowie,
pragnę pogratulować wytrwałości
i konsekwencji w zdobywaniu
wiedzy w warunkach e-lekcji.
Życzę, aby nadchodzące wakacje

przyniosły wam wytchnienie, były
pełne atrakcji, ciekawe i inspirujące,
ale przede wszystkim –
bezpieczne. Wykorzystajcie ten
czas jak najlepiej i nabierzcie sił do
podejmowania kolejnych wyzwań,
abyśmy się wszyscy spotkali we
wrześniu, pełni zapału i gotowi do
dalszej pracy.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XXXIII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 27 maja 2021 r.,
radni zapoznali się z oceną zasobów
pomocy społecznej za rok 2020 dla
Gminy Postomino, sprawozdaniem
z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Postominie za
okres od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r. oraz sprawozdaniem
z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za rok 2020.
Ponadto radni podjęli uchwały:
1) w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności przez
osoby bezdomne za pobyt
w schronisku dla osób
bezdomnych oraz w schronisku dla
osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi – zasady będą
obowiązywały po opublikowaniu
uchwały w Dzienniku Urzędowym
Woj. Zachodniopomorskiego,

infrastruktury telekomunikacyjnej
rozpatrzono negatywnie,

§
2) w sprawie rozpatrzenia wniosku –
wniosek o obniżenie stawek opłat
rocznych za 1m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zajętego
przez rzut poziomy urządzeń

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Programu współpracy
Gminy Postomino za rok 2020
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Postomino” –
przyjęto sprawozdanie z działań
podejmowanych w 2020 roku,
4) w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomoś c i gruntowej –
dotyczy sprzedaży działki nr 472/1
o pow. 0,0282 ha w Rusinowie na
rzecz jej użytkownika wieczystego,
5) w s p r a w i e u c h w a l e n i a
Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych Gminnego

Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Postominie na lata
2021 -2025 – w planie ujęto
zadania inwestycyjne realizowane
przez GPK Sp z o.o. służące
poprawie poziomu świadczonych
usług oraz utrzymaniu ciągłości ich
świadczenia związane ze
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
i zbiorowym odprowadzaniem
ścieków,
6) 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,
7) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2021 rok – po
dokonanych zmianach dochody
budżetu
wynoszą
63.515.698,02 zł, wydatki:
75.069.644,02 zł, przychody:

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”)
14.477.130,00 zł, rozchody:
2.922.184,00 zł,
8) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – zapisy WPF
dostosowano do dokonanych
zmian w budżecie gminy.

Pogaduchy z Sołtysem Królewa - Danielą Igras
Dzięki poluzowaniu obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa
spotkałyśmy się z Panią Danielą w sali
konferencyjnej urzędu gminy. Jak dla
mnie zawsze uśmiechnięta, pogodna
i życzliwa Pani Sołtys zaczęła
rozmowę o swojej pasji, o zafiksowaniu
na punkcie kwiatów i pięknego wyglądu
swojej wsi.
Dom rodzinny Pani Danieli
znajduje się w Chudaczewie, czyli kilka
kilometrów od Królewa więc po
przeprowadzce po ślubie od razu
poczuła, że to właśnie tu jest jej miejsce
na ziemi. Pochodzi z rolniczej rodziny
i od zawsze marzyła, aby Królewo nie

było kojarzone z PGR-em i chyba się
udało. Mieszkańcy coraz bardziej
dbają o swoje posesje i kibicują Pani
Sołtys w upiększaniu miejscowości, co
niezmiernie ją cieszy i motywuje do
dalszego działania. Wizerunek wsi jest
coraz piękniejszy, a Pani Daniela jak
mówi zaczęła tę przemianę od swojej
posesji. W tej chwili jest na emeryturze
i ma czas wolny, który poświęca
w dużej mierze na wykonywanie
dekoracji i ozdób dla Królewa. Przy
realizacji pomysłów, które czerpie
z otoczenia i podróży pomaga jej mąż.
Wśród wielu figur wyplatanych
własnoręcznie przeważnie z wikliny

największą dumą Pani Sołtys jest
krzesło, które ustawione zostało przy
przystanku.
Pani Daniela funkcje sołtysa pełni
od 4 kadencji, lubi przebywać wśród
ludzi i to właśnie oni, mieszkańcy
Królewa skłonili ją wiele lat temu, aby
objęła pieczę nad ich miejscowością
i wystartowała w wyborach na Sołtysa.
Bardzo lubi swoją funkcję. Współpraca
między mieszkańcami a Panią Danielą
układa się bardzo dobrze, do pomocy
przy realizacji działań na wsi (jak to
ujęła) ma młodą i chętną Radę Sołecką
za co im bardzo dziękuje. Bycie
sołtysem to misja tak twierdzi, a swoją
miejscowość kocha za ciszę i spokój.
W świetlicy w Królewie działa
Placówka Wsparcia Dziennego, z którą
współpracuje Sołectwo.

Największym problemem
Królewa wg Pani Sołtys jest brak
kanalizacji oraz brak możliwości
korzystania z pobliskiego Jeziora
Wicko. Bolączką mieszkańców jest
także brak połączeń
autobusowych do szkół
średnich, o co będzie
walczyła Pani Daniela.
W tym roku dzięki
uzyskanym środkom
z projektu „Rewitalizacja
szansą na aktywną
integrację” w Królewie
doposażony zostanie plac
zabaw w elementy siłowni
zewnętrznej, ławki i stoły
z bali, a budynek świetlicy
zyska nową kuchnię
gazową z piekarnikiem
elektrycznym, meble oraz

inne akcesoria kuchenne. W ramach
Inicjatywy Lokalnej wymienione
zostanie ogrodzenie świetlicy.
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Dotacja na remont wieży kościoła w Rusinowie
W dniu 13 maja 2021 roku
w Urzędzie Gminy Postomino
została podpisana umowa z Parafią
Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny w Łącku
w ramach wspierania zadań
publicznych w zakresie ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego na
rok 2021 pod nazwą „Konserwacja
elewacji ceglanej zewnętrznej
i wewnętrznej kościoła filialnego pw.
Narodzenia N.M.P. w Rusinowie –
etap I elewacja zewnętrzna wieży
kościoła (zachodnia i północna)”.
Kościół filialny pw. Narodzenia
N.M.P. w Rusinowie zbudowany
został w 1873 roku i jest wpisany do
rejestru zabytków jako dobro kultury.
W roku 2002 w wieżę kościoła
uderzył piorun uszkadzając łupkowe
pokrycie hełmu wieży, mury, gdzie
powstały szczeliny, które wymagają
spoinowania i klamrowania,

zniszczeniu również uległy okna
i żaluzje. Z biegiem lat degradacja
postępowała i stan obiektu cały czas
się pogarszał stwarzając zagrożenie
bezpieczeństwa uczestników
n a b o ż e ń s t w. Z a a n g a ż o wa n i e
Proboszcza Ks. Andrzeja
Bagińskiego, Radnego Krzysztofa
Dydyny oraz Sołtysa Mateusza
Chruszcza zaowocowało
skompletowaniem dokumentacji
budowlanej, dzięki czemu Parafia
mogła przystąpić do konkursu
ogłoszonego przez Wójta Gminy
Postomino. Całkowita wartość
zadania wyniesie 265 999,80 zł,
z czego 199 499,85 zł to
dofinansowanie ze strony Gminy
Postomino.
Serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia w realizacji
przedsięwzięcia!

czerwiec

W czerwcu grusze kwiat zrzucają,
czereśnie się zapalają.
Gdy się święty Jan rozczuli,
to go dopiero Najświętsza Panna utuli.
Kiedy kwitnie w czerwcu bób,
to największy wtedy głód,
a kiedy mak,
to już nie tak.

W tegorocznym naborze na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zostało zgłoszonych 27 propozycji
wspólnych działań mieszkańców i samorządu. Spośród złożonych propozycji aż 18 uzyskało pozytywną
rekomendację komisji oceniającej. Wspólne przedsięwzięcia będą dotyczyły podniesienia jakości życia mieszkańców
poprzez poprawę lokalnej małej architektury, bezpieczeństwa czy estetyki naszych miejscowości.

6. Korlino (Łężek) - „Nasza
wspólna praca” – inicjatywa będzie
polegała na zakupie sprzętu
nagłaśniającego oraz organizacja
pikniku dla mieszkańców.
7. Królewo - „Ogrodzenie
świetlicy w Królewie” – głównym
celem jest zakup i częściowa
wymiana ogrodzenia terenu świetlicy
i placu zabaw w Królewie.
8. Łącko - „Trasa szachulca
i legend śladami nowych tabliczek” –
celem inicjatywy jest zakup tabliczek
kierunkowych, które będą
prawidłowo wyznaczały trasę
szachulca i legend.
9. Masłowice - „Wymiana
stolarki w remizie OSP oraz
odświeżenie świetlicy wiejskiej” –
w ramach projektu planuje się
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
w remizie OSP oraz odświeżenie
pomieszczeń w świetlicy
w Masłowicach.
10. Mazów - „Odbudowa
krzyża” – zadanie polega na
postawieniu nowego krzyża na
miejscu starego oraz usypanie

Kalendarium

2021

Wspólne działania samorządu i mieszkańców
- inicjatywa lokalna

Propozycje przyjęte w roku
2021 do realizacji:
1. Bylica - „Odnowienie
kapliczki, wymiana ogrodzenia oraz
zagospodarowanie terenu wokół
niej”- w ramach projektu planuje się
odnowienie kapliczki wraz
z ogrodzeniem oraz
zagospodarowanie otoczenia wokół
kapliczki.
2. C h u d a c z e w o „Chudaczewo pachnące, pszczołom
sprzyjające” – celem inicjatywy jest
promocja działalności w obszarze
ekologii i ochrony zwierząt oraz
dziedzictwa przyrodniczego poprzez
zakup donic gabionowych, w których
będą nasadzone rośliny miododajne.
Następnie wśród mieszkańców
zostaną rozprowadzone ulotki
promujące rolę pszczół
w ekosystemie.
3. C h u d a c z e w o - „ N i e
śmiecimy, sprzątamy – Wspólnie
Chudaczewo upiększamy!” –
przedmiotem inicjatywy jest
uporządkowanie miejscowości oraz
nasadzenie drzew, następnie
odbędzie się ognisko integracyjne dla
uczestników zadania.
4. K o r l i n o
„Bioróżnorodność w Korlinie – zioła,
rośliny miododajne i hotele dla
owadów” – zadanie polega na
wybudowaniu hoteli dla owadów oraz
skrzynek na zioła nasadzeniu roślin
miododajnych.
5. K o r l i n o - „ W i e l k i e
Grillowanie w Korlinie” – w ramach
projektu planuje się zakup grilla
betonowego, ławek i stołów
biesiadnych, uporządkowanie terenu
oraz zorganizowanie pikniku.
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ozdobnymi kamykami terenu
dookoła.
11. P a ł o w o - „ F e s t y n
rodzinny” – w ramach inicjatywy
planuje się zakup składanych ławek
i stołów biesiadnych oraz
zorganizowanie festynu rodzinnego.
12. P i e ń k o w o - „ M a ł e ,
a cieszy” – zadanie polega na
zakupie i montażu stojaka na flagi
oraz roślin wieloletnich i hoteli dla
owadów.
13. Pieńkówko - „Poprawa
estetyki obok kapliczki oraz miejsca
obok placu zabaw” – inicjatywa
będzie polegała na zakupie ławek
i donic przy kapliczce, nasadzenie
drzewek i kwiatów wieloletnich oraz
uprzątnięcie terenu.
14. P o s t o m i n o
„Bezpieczeństwo mieszkańców
Postomina – monitoring” – głównym
celem inicjatywy jest zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańców
Postomina poprzez zakup systemu
monitoringu, który zamontowany
będzie na budynku Centrum
Aktywności Społecznej.

15. Rusinowo - „Nasze piaski”
– w ramach inicjatywy planuje się
utworzenie boiska do siatkówki
plażowej, następnie zorganizowanie
meczu piłki siatkowej i ogniska
integracyjnego.
16. Staniewice - „O zdrowiu
pamiętajmy – o duchowości nie
zapominajmy” - zadanie polega na
konserwacji krzyża na cmentarzu
komunalnym oraz zakupie i montażu
zmywarko-wyparzarki na świetlicy
wiejskiej.
17. Wilkowice - „Bezpieczne
boisko w Wilkowicach” – celem
inicjatywy jest zakup i wykonanie
metalowego ogrodzenia boiska
wiejskiego w Wilkowicach wraz
z dwiema furtkami i bramką. Jest to
kontynuacja już wcześniej
rozpoczętej budowy płotu.
18. W s z e d z i e ń „Utwardzenie terenu przy świetlicy
we Wszedzieniu” – realizacja
inicjatywy ma na celu utwardzenie
kostką polbrukową terenu przy
świetlicy oraz wykonanie dwóch
drewnianych witaczy.
Łączne dofinansowanie
z budżetu Gminy Postomino na
realizację zadań w ramach inicjatywy
przewidywane jest na kwotę
77 143,96 zł.
Umowy zostaną podpisane
niezwłocznie po opracowaniu
dokumentów niezbędnych do
opracowania inicjatywy lokalnej,
w tym harmonogramu i kosztorysu
oraz po uzyskaniu dokumentacji
z innych organów.

1 czerwca (wtorek)
Międzynarodowy
Dzień Dziecka
3 czerwca (czwartek)
Boże Ciało
4 czerwca (piątek)
Międzynarodowy Dzień
Dzieci Będących Ofiarami Agresji
5 czerwca (sobota)
Światowy Dzień
Ochrony Środowiska Naturalnego
8 czerwca (wtorek)
Światowy Dzień Oceanów
12 czerwca (sobota)
Święto BOR,
Światowy Dzień Sprzeciwu
wobec Pracy Dzieci
13 czerwca (niedziela)
Święto Żandarmerii Wojskowej
14 czerwca (poniedziałek)
Światowy Dzień Krwiodawcy
16 czerwca (środa)
Międzynarodowy Dzień Pomocy
Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca (czwartek)
Światowy Dzień Walki
z Pustynnieniem i Suszą
20 czerwca (niedziela)
Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca (poniedziałek)
Pierwszy Dzień Lata
- najdłuższy dzień roku,
Dzień Przedsiębiorcy
23 czerwca (środa)
Dzień Ojca,
Dzień Służby Publicznej,
Noc Świętojańska
24 czerwca (czwartek)
Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
26 czerwca (sobota)
Międzynarodowy Dzień
Pomocy Ofiarom Tortur,
Międzynarodowy Dzień
Walki z Narkomanią
27 czerwca (niedziela)
Światowy Dzień Rybołówstwa,
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
29 czerwca (wtorek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła,
Dzień Ratownika WOPR
30 czerwca (środa)
Dzień Walki
z Przewlekłą Niewydolnością Żylną
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Sztafeta serc „Pomaganie przez odkręcanie – zbieraj nakrętki”

20 maja 2021 roku odbyło się
oficjalne przekazanie metalowych serc
na nakrętki zwycięzcom konkursu
organizowanego przez Wójta Gminy
Postomino przy udziale Koła Gospodyń

Wiejskich AKSAMITKI we Wszedzieniu
pn. „Pomaganie przez odkręcanie –
zbieraj nakrętki przy realizacji kampanii
„Postaw na rodzinę”.

W rywalizacji o metalowe serce udział
wzięło 15 miejscowości naszej gminy. Najwięcej
nakrętek zebrały sołectwa: Masłowice, Pałowo,
Wilkowice, Marszewo, Rusinowo. Wśród
zwycięzców konkursu zorganizowano tzw.
„sztafetę serc”- sołtysi symbolicznie
przekazywali koszyk nakrętek kolejnym
laureatom, aby w ten sposób podkreślić jedność i
niesienie dobra wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w akcję.
Łącznie zebrano ponad 800 kg nakrętek.
Wszystkie nakrętki zostaną przekazane do
Darłowskiego Centrum Wolontariatu, a dochód
z ich sprzedaży zasili fundusz dzieci chorych
i niepełnosprawnych. Koszty transportu nakrętek

poniesie Koło Gospodyń Wiejskich AKSAMITKI
w ramach grantu „Ekoserce w Centrum Wsi
Wszedzień” z Programu SPOŁECZNIK.
Metalowe serca na nakrętki zakupione zostały
przez Gminę Postomino ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ramach realizowanej kampanii
profilaktycznej.
Zbiórka nakrętek, to nie tylko dbałość
o środowisko naturalne, ale przede wszystkim
wielka szansa, aby niewielkim nakładem pracy
przyczynić się do pomagania innym, za co
serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym.
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Aktualności inwestycyjne

Jezierzany
Czerwiec przywitał nas piękną
pogodą, która sprzyja wykonywaniu
prac zewnętrznych.
W Jezierzanach przy budowie
budynku usługowego obsługi ruchu
turystycznego wraz z zapleczem
sportowo – rekreacyjnym wykonawca
ułożył nawierzchnię poliuretanową na
wielofunkcyjnym boisku,
zamontowane zostały urządzenia
zabawowe na terenie placu zabaw
oraz wykonano nawierzchnię
piaszczystą. Obecnie trwają prace przy
budowie nawierzchni parkingu i ciągów
pieszych. Budynek zyskał już pokrycie
dachowe, rozpoczęły się prace przy
dociepleniu elewacji.

Nosalin

W Nosalinie wykonawca
przystąpił do robót ziemnych pod
budowę miejsc parkingowych oraz
wielofunkcyjnego boiska sportowego,
które będą zapleczem dla
nowopowstającego budynku świetlicy,
w którym aktualnie wybudowano
ściany parteru oraz przystąpiono do
wykonania stropu.
W Jarosławcu trwają
zaawansowane prace budowlane przy
budowie nowego parkingu przy szkole
w Jarosławcu. Wykonane zostały
warstwy podbudowy oraz układana
jest nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej.

Sukcesywnie postępują prace
przy modernizacji oczyszczalni
ścieków w Jarosławcu. Przypominamy,
że jest to największa inwestycja
realizowana przez Gminę Postomino.
Ścieki trafiające na obiekt zostały już
skierowane na nowy ciąg

technologiczny znajdujący się
w przebudowanym wcześniej jednym
z trzech zbiorników. Aktualnie trwa
przebudowa istniejących zbiorników
i dostosowanie ich do nowej
technologii oczyszczania. Niebawem
uruchomiana zostanie również prasa
do odwadniania osadu.
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o., które złożyło
najkorzystniejszą ofertę w drodze
przetargu nieograniczonego wybuduje
kanalizację sanitarną i sieć
wodociągową na terenie Nowego
Osiedla w Jarosławcu. W wyniku prac
inwestycyjnych wybudowany zostanie
odcinek ca. 2,72 km, którym tłoczone
będą ścieki sanitarne z Rusinowa oraz
z Nowego Osiedla do oczyszczalni
ścieków w Jarosławcu. Zakończenie
prac planowane jest na wrzesień 2021
roku.
Aby sprostać potrzebom
mieszkańców budynku socjalnego
w Pieńkówku wykonano nowe
pomieszczenia gospodarczo –
magazynowe.
Trwa sprawdzanie oferty złożonej
w postępowaniu przetargowym na
realizację prac przy przebudowie
świetlicy wiejskiej w m Łącko. Oferta
opiewa na kwotę 1.745.000,00 zł,
zakres prac obejmuje kompleksową
przebudowę istniejącego budynku
świetlicowego wraz z wymianą

pokrycia dachowego, docieplenie
ścian zewnętrznych, wykonanie
instalacji wewnętrznych oraz
zagospodarowanie terenu.
Sprawdzanych jest również
sześć ofert, które zostały złożone na
realizację robót budowlanych przy
przebudowie drogi gminnej
w m. Korlino.
W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego
Pracownia Projektowa ELBI Angelika
Elas-Bińczyk z Koszalina złożyła
najwyżej ocenioną ofertę i wykona
kompleksową, wielobranżową
dokumentację projektową przebudowy
drogi gminnej na odcinku od
Jarosławca (skrzyżowanie ul. Bałtycka
- Szkolna - Nadmorska) do Jezierzan
(skrzyżowanie ul. Nadmorskiej
i Zbożowej) o łącznej długości 2,89 km.
Zakres prac projektowych obejmuje
przebudowę jezdni, ciągu pieszorowerowego, budowę kanalizacji
deszczowej, przebudowę kanalizacji
sanitarnej i przebudowę oświetlenia
drogowego.

Nosalin

Wsparcie dla "Aktywnych"
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
rozstrzygnął nabór wniosków na realizację w 2021 roku
Programu Klub.
Z terenu Gminy Postomino dofinansowanie w kwocie
15 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„AKTYWNI” Postomino na dofinansowanie sekcji Karate oraz
sekcji Rowerowej.
Celem programu jest wsparcie małych i średnich klubów
sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe
talenty.

Nowe oświetlenie
W miesiącu maju ENERGAOświetlenie rozpoczęła prace
związane z rozbudową oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy
Postomino. Do dnia 01 czerwca
wybudowano nowe oświetlenie przy ul.
Żytniej w m. Rusinowo oraz przy ul.
Słonecznej oraz do budynku nr 32
w m. Jezierzany. Obecnie trwają prace
związane z rozbudową oświetlenia
w m. Postomino.
W bieżącym roku zostanie
wybudowanych 95 punktów świetlnych

na terenie całej gminy.
Również w miesiącu maju na
terenie Gminy Postomino rozpoczęła
prace równiarka samojezdna, która
w swoim zakresie wykonuje prace
związane z wyrównywaniem
i profilowaniem dróg należących do
gminy. Zakres prac uzgadniany jest
z sołtysami poszczególnych
miejscowości.
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Na ten moment
wszyscy długo czekaliśmy

Koncertem piosenek Agnieszki
Osieckiej Centrum Kultury i Sportu
u c z c i ł o „ o d m r a ż a n e ” k u l t u r y.
W maseczkach, w reżimie sanitarnym
po raz pierwszy od rozpoczęcia
pandemii na sali wielofunkcyjnej
w Postominie mogli zasiąść widzowie.
Rewelacyjnie dobrany repertuar,
świetne wykonanie, dobra polska
piosenka, znanej poetki i aktorki
tekstów stworzyły klimat
wyjątkowości.
Koncert przypomniał największe
i najpopularniejsze utwory Osieckiej.
Opowiadał o relacjach
międzyludzkich, o codzienności,
o pragnieniach poetki i melancholii
towarzyszącej jej przez całe życie. Był

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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udanym debiutem w roku 2021 działań
kulturalnych Gminy Postomino.
Koncert był też wyrazem
podziękowania dla osób, które
włączyły się do akcji szycia maseczek
na terenie Gminy Postomino. Dzięki
inicjatywie uszyto aż 32 000
maseczek, które służą do dnia
dzisiejszego nie tylko mieszkańcom
naszej gminy, ale też podopiecznym
Hospicjum w Darłowie. Ofiarna pomoc
to przykład troski o innych oraz
podkreślenie najwyższych wartości,
które zostały docenione przez
włodarza naszej gminy i tak każda
Pani z rąk Aleksandry Kurek –
Zastępcy Wójta oraz Marka
Leśniewskiego - Dyrektora Centrum

Dzień Strażaka

Kultury i Sportu w imieniu Wójta –
Janusza Bojkowskiego otrzymała
pisemne podziękowanie oraz bukiet
kwiatów.
29 maja również pracownicy
Centrum Kultury i Sportu obchodzili
swoje święto, gdyż był to Dzień
Działacza Kultury. Na ręce Dyrektora
– Marka Leśniewskiego Zastępca
Wójta – Aleksandra Kurek złożyła
kosz słodkości życząc wszystkim
twórcom i animatorom życia
kulturalnego w Gminie Postomino
m.in. dużo zdrowia i wielu sukcesów w
życiu zawodowym jak i prywatnym.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali
poczęstowani pysznym tortem.

Z okazji Powiatowych Obchodów
Dnia Strażaka 25 maja 2021 roku
Zachodniopomorski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie st. bryg.
J a r o s ł a w To m c z y k w r a z
z Komendantem Powiatowym
Państwowej Straży Pożarnej
w Sławnie bryg. Pawłem Faryno
wizytował lokalne jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu sławieńskiego.
Z naszego terenu została wytypowana
jednostka OSP Wilkowice.

Komendanci w towarzystwie Wójta
Gminy Postomino – Janusza
Bojkowskiego zwiedzili nowo
wybudowaną remizę oraz potencjał
sprzętowy będący na wyposażeniu,
który gościom zaprezentował Daniel
Pakos. W trakcie wizyty nie zabrakło
słodkiego poczęstunku oraz rozmów
o dotychczasowych działaniach
jednostki i planach na przyszłość.
W spotkaniu zabrakło druhów
z Wilkowic, gdyż zostali wezwani do
zdarzenia.

Podatek od nieruchomości
z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej
Wójt Gminy Postomino
przypomina wszystkim
przedsiębiorcom oraz właścicielom
nieruchomości, na których jest
prowadzona działalność gospodarcza
o obowiązku podatkowym z tytułu
podatku od nieruchomości. Poprzez
prowadzenie działalności rozumie się
m.in. wynajem domków letniskowych,
wynajem pokoi, apartamentów
w sezonie letnim.
Przedsiębiorcy rozpoczynający
lub prowadzący działalność
gospodarczą na terenie Gminy
Postomino są zobowiązani dokonać
odpowiedniego zgłoszenia w terminie

14 dni od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej na formularzu IN-1
wraz z załącznikiem ZIN-1.
Druki wraz z załącznikami
dostępne są na stronie
www.postomino.bip.net.pl (zakładka:
wnioski, formularze, druki -> podatki ->
formularze obowiązujące od 1 lipca
2019 r.).
Niedopełnienie tego obowiązku,
może skutkować pociągnięciem
podatnika do odpowiedzialności karnej
skarbowej.

Wieœci

czerwiec 2021
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Recytatorzy z Korlina

W kwietniu miłośnicy słowa
mówionego wzięli udział w 52.
Turnieju Recytatorskim ,, Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne" organizowanym
przez Bibliotekę Publiczną
w Postominie. Ze względu na panującą
sytuację epidemiologiczną konkurs
odbył się online.
Liczna reprezantacja naszej
szkoły znakomicie się zaprezentowała.
Nieprzeciętne umiejętności
recytatorskie oraz wysoka kultura
żywego słowa zostały zauważone
przez jury konkursu i docenione.
Tytuł Mistrza Recytacji i awans
do kolejnego etapu powiatowego
w swojej grupie wiekowej zdobyła
Anastazja Czernikowska.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
„PTASZĘTA"
• Michalina Matyjek
• Nikodem Ciesielski
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„PTASZKI"
• Aleksander Czernikowski
• Miłosz Stachowski
„PTAKI"
• Nel Sadowska
• Faustyna Szymańska
• Magdalena Jurewicz
Wszytkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów w przyszłości.
Dziękujemy również
nauczycielom: Pani Edycie
Stachowskiej, Pani Barbarze Ansel,
Pani Marcie Choroszczyńskiej. Pani
Ilonie Krajewskiej - Matyjek oraz
Rodzicom za profesjonalne
przygotowanie uczniów.
Anastazja, mocno ściskamy
kciuki za Twój występ na etapie
powiatowym !

Nagroda dla Miłosza

Wieœci

szkolne

strona

***

Wieœci

szkolne

Wycieczka
24 maja br. uczniowie klas I-III
ZSS w Korlinie wyjechali na wycieczkę
do Królewskiego Miasta Darłowa…
ale zanim do tego doszło to pp.
E. Zięba i M. Choroszczyńska –
pasjonatki wypraw i wycieczek
napisały plan pracy wychowawczo –
profilaktycznej dla klas młodszych na
rok 2021 oraz stworzyły część
projektu edukacyjnego do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie.
Plan szkolny zakłada realizację
trzech modułów w zakresie :
• edukacji kulturalnej dzieci –
„Grzeczność nie jest nauką łatwą
ani małą…”
• edukacji zdrowotnej
i ograniczającej wpływ czynników
ryzyka dotyczących uzależnień –
„Świadomie wybieram , świadomie
żyję”
• edukacji społecznej - budowanie
relacji i współpracy z rodzicami
„Razem ku przyszłości „
Projekt został przyjęty
pozytywnie oceniony, a szkoła
otrzymała z ww. Komisji znaczne
dofinansowanie na realizację
zaplanowanych działań.
Wyjazd do Darłowa do Zamku
Książąt Pomorskich jest właśnie
efektem przyznanej dotacji finansowej
w ramach modułu „ Grzeczność nie
jest nauką łatwą ani małą” a jego
celem są zajęcia savoir – vivre w kinie,
teatrze lub muzeum.
Wczesnym przedpołudniem, bo
już o godzinie 9.30 stanęliśmy
podekscytowani na podzamczu.
Zamek jest jedynym w Polsce
nadmorskim zamkiem gotyckim,
a wzniesiony został przez jedną
z najdłużej panujących dynastii
książęcych – Gryfitów. W latach
trzydziestych XX w. powstała tu
placówka kulturalna, która do dziś
pełni funkcję muzeum. Muzeum

posiada stałe i czasowe ekspozycje
z p o n a d t y s i ą c e m m u z e a l i ó w.
Tematyka obejmuje historię Pomorza
oraz eksponaty etnografii pomorskiej od średniowiecza po czasy
współczesne. Wystawy czasowe to:
Modele statków, Za murami dworów
i pałaców, Jesteśmy nad morzem.
Moda i obyczaje. Po zamku
oprowadzali nas przewodnicy p. Renia i p. Darek i opowiadali
o historii, dziejach i dynastii Gryfitów.
Jeden z książąt, Bolesław X i przyszły
władca zamku, znalazł nawet
chwilowe schronienie w naszym
urokliwym Łącku.
Następnie, nasyceni historią
i różnymi ciekawostkami (np.
dowiedzieliśmy się, że Karl Rosenow pierwszy renowator i konserwator
zamku władał 15 językami obcymi!)
poszliśmy na pl. Tadeusza Kościuszki.
Najpierw odwiedziliśmy miejską
lodziarnię, a potem poszliśmy
obejrzeć darłowską fontannę, Ratusz
– siedzibę władz miasta i wreszcie
dotarliśmy do Kościoła Mariackiego ,
który jest świątynią wybudowaną
w 1 3 2 1 r. Z w i e d z a j ą c y m o g ą

podziwiać bogato zdobione wnętrze
budowli oraz wiele ciekawych
i przepięknych obiektów
mieszczących się w środku. Znajdują
się tu zabytkowe organy z XIX wieku,
renesansowa chrzcielnica, bogato
zdobiona ambona, barokowe stalle
oraz liczne obrazy.
Obejrzeliśmy wnętrze,
zapaliliśmy świece wotywne
i deptakiem miejskim wróciliśmy do
punktu startowego naszej pieszej
wycieczki, czyli dziedzińca
zamkowego. Staraliśmy się przez cały
czas wyprawy pamiętać o kulturze
zachowania, dystansie społecznym
a przede wszystkim o wyrażaniu
szacunku dla otaczających nas ludzi
i obiektów: miejskich, muzealnych
i sakralnych. Pogoda wynagrodziła
nasze starania, bo dzień był piękny,
słoneczny i mile spędzony.
Uczniowie klas I-III dziękują
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wsparcie
inicjatyw szkolnych i pomoc finansową
przeznaczoną na ich realizację.
Marta Choroszczyńska

Wyróżnienia dla naszych uczniów
w Powiatowym Małym Konkursie
Recytatorskim
Ogromnym powodem do dumy
dla Społecznej Szkoły w Korlinie jest
zdobycie przez ucznia klasy VI Miłosza
Stachowskiego nagrody głównej
w Ogólnopolskim Konkursie
Literackim, organizowanym przez
Kutnowski Dom Kultury. Zadaniem dla
młodych literatów była rymowanka lub
wiersz dla mamy.
W konkursie wzięło udział 207
uczestników z wielu miast
i miejscowości w Polsce, m.in.
Skarżyska-Kamiennej, Gdańska,
Tomaszowa Lubelskiego, Cieszyna,
Brzeźnicy, Siesławic, Poznania,
Lublina, Krakowa, Brzeźna, Olkusza,
Lysek, Myślenic, Świętochłowic,
Będzina, Wojkowic Kościelnych,
Kutna i wielu innych. Jury w składzie:
Aleksandra Kołodziejek, Magdalena
Mitlas-Kostrzewa oraz Anna Jasińska
po przeczytaniu wszystkich prac

konkursowych, w czterech kategoriach
wiekowych, postanowiło przyznać
nagrody główne. Jedną z nich otrzymał
nasz uczeń, który napisał niezwykle
wzruszający wiersz o swojej mamie.
Pani Edyta Stachowska –
nauczycielka języka polskiego, już
kolejny raz pokazała, że potrafi
inspirować swoich uczniów
i zaszczepiać w nich pasje.
Jesteśmy bardzo dumni, że nasi
uczniowie próbują swoich sił w licznych
konkursach, że osiągają liczne
sukcesy, ale przede wszystkim, że
wyrastają na wspaniałych ludzi,
przepełnionych wrażliwością.
Dziękując p. Edycie i uczniom,
którzy brali udział życzymy kolejnych
sukcesów.
W imieniu społeczności szkolnej
Grażyna Kozar

Uczniowie ze Społecznej Szkoły
Podstawowej w Korlinie wzięli udział
Eliminacjach Powiatowych Małego
Konkursu Recytatorskiego ARA, które
o d b y ł y s i ę 2 9 m a j a 2 0 2 1 r.
w Darłowskim Ośrodku Kultury.
W kategorii I-III szkołę reprezentowała
Michalina Matyjek, IV-VI Miłosz
Stachowski, VII-VIII Anastazja
Czernikowska, Nel Sadowska oraz
Faustyna Szymańska.

Wszyscy, deklamujący utwory
literackie, zaprezentowali się
wspaniale. Jury postanowiło jednak
Wyróżnieniem uhonorować
prezentację Miłosza oraz Anastazji.
Jesteśmy dumni ze wszystkich
naszych uczniów, którzy mierzą się
z analizą oraz interpretacjączęstokroć bardzo trudnych
i wymagających- tekstów. Cieszymy
się, że znajdują czas i chęć, by

wielokrotnie powtarzać, poprawiać,
znosić wskazówki swych nauczycieli
i rodziców oraz że kochają książki,
które- jak mawiał Gorki- ułatwiają
życie, po przyjacielsku pomagają
zorientować się w pstrej i burzliwej
gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń.
Uczą szanować innych i samych
siebie, one uskrzydlają rozum i serce
uczuciem miłości dla świata, dla
człowieka.
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Nie spisałeś się przez Internet?
Olimpiada
Spodziewaj się telefonu od rachmistrza! Karate Kyokushin

Rachmistrz może zadzwonić do
Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub
z numeru infolinii spisowej tj. 22 279
99 99.
Jeśli już zrealizowałeś
obowiązek spisowy przez Internet
albo poprzez infolinię spisową, nikt
z GUS nie będzie dzwonić do Ciebie
w tej sprawie. Takie kontakty mogą
być próbą wyłudzenia danych.
Prawdziwy rachmistrz nie zapyta
Cię o zarobki, oszczędności, cenne
przedmioty w domu, numer konta, PIN
do karty czy dane logowania do
bankowości internetowej. Takie
pytania mogą wskazywać na próbę
wyłudzenia danych, co należy zgłosić

na policję.
Pamiętaj, że aż do odwołania
rachmistrzowie nie będą odwiedzać
respondentów w domach.
Tożsamość rachmistrza można
zweryfikować przez:
Specjalnie przygotowaną
aplikację dostępną na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
Kontakt z infolinią spisową
numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 –
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań, a następnie 2 –
weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Jeśli nie spisałeś się przez
Internet lub na infolinii, zadzwoni do
Ciebie rachmistrz - zgodnie z ustawą

nie możesz odmówić przekazania
danych rachmistrzowi.
Wszystkie dane przekazane
w spisie są objęte tajemnicą
statystyczną regulowaną przez
ustawę o statystyce publicznej i służą
wyłącznie zbiorczym analizom
statystycznym. Każda osoba biorąca
udział w spisie ma zapewnioną pełną
anonimowość. Osoby wykonujące
prace spisowe są zobowiązane do
przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Za jej niedotrzymanie
grożą sankcje, w tym kara
pozbawienia wolności.

W sobotę 29 maja 2021 roku na
hali Uznam Arena w Świnoujściu
odbyła się kolejna edycja
Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży
w Karate Kyokushin, której
organizatorem była Świnoujska
Akademia Karate Kyokushin.
W rywalizacji udział wzięło prawie 200
zawodników reprezentujących kluby
z województwa zachodniopomorskiego. Wśród wielu
uzdolnionych adeptów sztuki karate
nie zabrakło oczywiście karateków
z postomińskiego klubu, którzy dzielnie
rywalizowali w swoich kategoriach

zdobywając 5 medali. Poniżej
osiągnięcia zawodników z naszego
klubu:
Fabian Jakubek - 1. miejsce
kumite juniorów młodszych +65kg oraz
3. miejsce kata juniorów młodszych.
Amelia Szymańska – 1. miejsce
kumite juniorek młodszych -50kg oraz
6. miejsce jata juniorek młodszych.
Ida Żupnik - 3. miejsce kumite
dziewcząt 13 lat +60kg oraz 6. miejsce
kata młodziczek.
Jakub Świstek - 3. miejsce
kumite chłopców 12 lat -40kg oraz 4.
miejsce kata młodzików.

Kołobrzeski Turniej
Umi Shinju

Najpierw komputery,
teraz pora na języki
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” ustawicznie pracuje
nad tym, by nie marnować czasu
i okazji. Przede wszystkim
większość członków jest już po
drugiej dawce szczepień więc
możemy w miarę spokojnie
planować kolejne działania.
Po prawie półrocznej przerwie
finiszujemy z projektem E-senior,
przy współpracy z Fundacją IT ze
Szczecina. Grupa 20 seniorów
(w podziale na grupy i zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa
epidemiologicznego) kończy
projekt nauki podstaw obsługi
komputera. Wprawdzie nieco
wiadomości uleciało w siną dal, ale
już zostały nadrobione zaległości
i klawiatury grzeją się do czerwoności.
Jeszcze tylko kilka spotkań i można
udać się na wakacje ze
„świadectwami z czerwonym
paskiem”.
- To j e d n o z d z i a ł a ń
zapobiegających cyfrowemu
wykluczeniu osób starszych, które
mają problem z napisaniem meila,
poszukania czegoś w Internecie mówi jedna z uczestniczek szkolenia.
– Mimo, że w pamięci mamy nie tak
dawne pisanie listów, opłaty na

poczcie, czy tradycyjne recepty –
musimy nauczyć się nowoczesnych
form przekazu informacji. Taki niestety
będzie nadchodzący czas i trzeba
„poznać wroga, by stał się
przyjacielem”. Prawdopodobnie
będziemy kontynuować takie
spotkania edukacyjne dla seniorów,
ale nie wiadomo kiedy i za ile. Te były
za darmo.
By nie tracić rozpędu
naukowego Postomińskie
Stowarzyszenie, jako
współorganizator, chce zachęcić
mieszkańców naszej gminy do

uczestnictwa w projekcie nauki
języków obcych: angielskiego
i niemieckiego. Opłata symboliczna
1,50 zł/godz. (słownie jeden złoty
pięćdziesiąt groszy za godzinę).
Wszelkich szczegółów udzielają
Teresa Rysztak – tel. 660 030 972 oraz
Ewa Bylczyńska Safader – tel. 606
966 652.
Zbieramy grupę osób dorosłych
powyżej 25 roku życia, mieszkańców
woj. zach.-pom.; mieszkańcy naszej
gminy mają pierwszeństwo.
Teresa Rysztak

Kolejny test postomińskich
karateków zaliczony celująco. Tym
razem troje trenujących w sekcji karate
kyokushin przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie zawodników
miało okazję sprawdzić swoje
umiejętności na II Kołobrzeskim
Turnieju Umi Shinju - Morska Perła.
Turniej odbył się 8 maja w Kołobrzegu,
a w rywalizacji udział wzięło 230
młodych adeptów sztuki karate z 23
ośrodków z całej Polski. Do rywalizacji
przystąpili zawodnicy m.in. z Dąbrowy
Górniczej, Szczytna, Ełku,
B y d g o s z c z y, S z c z e c i n a o r a z
Inowrocławia.
Turniej rozpoczął się od zmagań
w konkurencji kata. Wszyscy nasi
zawodnicy spisali się tu bardzo dobrze
awansując do finałów w swoich
kategoriach wiekowych. Ostatecznie
Fabian Jakubek uplasował się na
czwartej lokacie przegrywając
brązowy medal o 0,1 pkt, Jakub
Świstek był 5 a Amelia Szymańska

ukończyła rywalizację na 8 pozycji. Po
rozegraniu konkurencji kata przyszedł
czas na zmagania w kumite (walki). Tu
bezkonkurencyjna okazała się Amelia
Szymańska, która w kategorii juniorek
młodszych do 50 kg nie dała szans
swoim rywalkom i pewnie wywalczyła
złoty medal. Do finału po zaciętych
pojedynkach awansował również
Fabian, który rywalizował w kategorii
juniorów młodszych do 65 kg. Walka
o miejsce na najwyższym stopniu
podium była bardzo zacięta
i wyrównana. Ostatecznie przez
decyzję sędziów wygrał zawodnik
z Bydgoszczy a Fabian uplasował się
na drugim miejscu.
Coraz lepsze wyniki
postomińskich karateków cieszą
i mamy nadzieję, że zebrane
doświadczenie na kołobrzeskich
matach przyniesie jeszcze lepsze
wyniki w kolejnych startach.
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Sprzątanie w Marszewie 100 metrów i 10 worków

Z inicjatywy młodych członkiń
Koła Gospodyń Wiejskich
w Marszewie, zorganizowana została
akcja sprzątania naszej wsi.
Odbyła się ona w sobotę 8 maja
2021 roku.
Rodzice dali swoim dzieciom
wspaniałą lekcję szacunku dla
przyrody i postawy proekologicznej.
Zostały zebrane różne śmieci,
które szpeciły naszą wieś i okolice
Jeziora Marszewskiego.

Po sprzątaniu, rozpalone zostało
ognisko. Upieczone na nim kiełbaski
smakowały wybornie.
Pozostaje mieć nadzieję, że
dobry przykład jedenaściorga dzieci
i siedmiorga dorosłych, zachęci innych
mieszkańców naszej wsi do włączenia
się do takich akcji, które nadal
będziemy realizować. Wielkie brawa
dla wspaniałych marszewskich
ekologów.

Zarząd Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej” (czyli
Terenia, Marylka i Józef) zainicjowali
akcję sprzątania Ziemi. Dołączyły do
nich dzieci: Wiktoria, Artem, Łukasz
i Dawid. Akcja miała miejsce przy polnej
drodze z Pieńkowa do Pieńkówka.
Uczestnicy działania otrzymali
rękawiczki i worki z Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Wyniki pracy „zapaleńców” przeszły
najśmielsze oczekiwania – na
przestrzeni ok. 100 metrów zebrano
4 worki szkła, 6 worków plastików oraz
0,5 worka puszek po piwie. W trakcie
pracy dzieci dosadnie komentowały
i nazywały tych, którzy tam zostawiali
ślady libacji alkoholowych.
11 maj to dzień bez śmiecenia –
grupka mieszkańców Pieńkowa
uporządkowała kawałek najbliższego
świata.
Prezes stowarzyszenia dziękuje
bardzo za uczestnictwo w tej akcji i już
jest odzew ze strony dzieci – działamy
dalej, nie chcemy utonąć w śmieciach.
Teresa Rysztak

Harmonogram zajęć świetlicowych organizowanych przez CKiS
czerwiec - lipiec 2021
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Incydenty z wilkami

W związku z incydentami, które
zdarzają się z udziałem wilków na
terenie naszej gminy, prosimy
o zwrócenie uwagi na problem dostępu
do pokarmu, który może przyciągać
dzikie zwierzęta.
Mieszkańcy powinni
podejmować działania w celu
zabezpieczenia pojemników na
odpady przed dostępem zwierząt
w obszarach, w których bytują wili.
Odpady spożywcze mogą stać się
łatwym pokarmem dla dzikich zwierząt
i zachęcać je do odwiedzania siedzib
ludzkich.
P o d s t a w o w e z a s a d y, a b y
uniknąć oswojenia się wilków:
Nigdy nie należy dokarmiać
wilków, nawet jeżeli zwierzęta
wyglądają na wychudzone
i wymagające pomocy. Zamiast karmić
lub próbować samodzielnie pomagać
wilkowi, należy zawiadomić RDOŚ.
Mieszkając w pobliżu lasu,
należy przetrzymywać odpadki
spożywcze w szczelnych pojemnikach
z pokrywami. Resztki żywności
pozostawione na kompoście poza
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ogrodzeniem posesji, w szczególności
kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabić
wilki. Zainstalowanie oświetlenia
z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc
składowania odpadów kuchennych
może odstraszyć wilki od
podchodzenia w ich pobliże.
Turyści, osoby spacerujące lub
biwakujące po lesie, uprawiające biegi
terenowe lub inne rodzaje rekreacji
aktywnej, zbieracze grzybów lub
jagód, nigdy nie powinny pozostawiać
resztek żywności w koszach na
parkingach leśnych, miejscach
biwakowych, pod wiatami i innych
miejscach odpoczynku dla turystów,
nawet jeśli wydaje się, że są one
szczelne i regularnie opróżniane.
Należy być świadomym, że bez
względu na powód pozostawienia lub
udostępnienia resztek żywności
w lesie lub w jego pobliżu, to wilki,
a szczególnie młode osobniki, mogą
uzależnić się od takiego źródła
pokarmu i w efekcie nauczyć się
postrzegać ludzi jako dostarczycieli
pożywienia.

Konkurs na działania kulturalne

strona

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Paniom Krystynie Zielonka,
Halinie Dziatkiewicz, Irenie Ochockiej oraz Panom
Leszkowi Woszczyk, Wojciechowi Dziwisz za pomoc
i zaangażowanie przy sadzeniu kwiatów w Pieszczu.
Sołtys
Zenon Morka

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Marszewo
składają serdeczne podziękowania Wszystkim
Mieszkańcom naszej wsi, którzy przyczynili się do
sukcesu jakim jest wygranie serca na nakrętki.
Szczególne słowa uznania kierujemy do
członkiń miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich,
które koordynowały działania związane ze zbiórką
nakrętek.
Zwracamy się z apelem do Mieszkańców
Marszewa o wrzucanie nakrętek do "Serca" i jak
najszybsze jego wypełnienie.
Jakieś chore dziecko czeka na naszą pomoc.
Okażmy ją!

KONKURS

FOTOGRAFICZNY

Przebudzenie wiosny
w naszej gminie
pod patronatem Wójta Gminy Postomino

Wójt Gminy Postomino ogłasza
otwarty konkurs ofert na wspieranie
zadań publicznych w zakresie
upowszechniania działań kulturalnych.
W konkursie mogą uczestniczyć
podmioty, o których mowa w art. 3
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
W ramach konkursu przewiduje
się dofinansowanie zadań, których
celem jest upowszechnianie
i wspieranie działań i inicjatyw
kulturalnych tj.
a) poszerzenie dostępności
do kultury,
b) organizowanie wydarzeń
kulturalnych,
c) r e a l i z a c j a p r o j e k t ó w
kulturalnych na rzecz integracji
społecznej,
d) podejmowanie działań na
rzecz integracji społeczności lokalnej,
e) r e a l i z a c j a d z i a ł a ń
artystycznych i kulturalnych,
f) organizacji działań w
ramach edukacji kulturalnej
na rzecz mieszkańców gminy
Postomino, w tym w szczególności:
• n a r z e c z o s ó b
niepełnosprawnych
lub
• na rzecz osób w wieku
emerytalnym

lub
• na rzecz dzieci i młodzieży
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację w/w
zadań wynosi 30 000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).
Zadanie w ramach konkursu
zlecane jest w formie wspierania
zadania, przy czym wkład własny
finansowy oferenta (środki własne i/lub
środki z innych źródeł) powinien
wynosić nie mniej niż 5% całości
kosztów realizowanego zadania.
Termin realizacji zadania: rok
2021.
Oferty należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 czerwca 2021 roku do godz. 15:00
w sekretariacie Urzędu Gminy
w Postominie lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Gminy Postomino,
Postomino 30, 76-113 Postomino
(decyduje data wpływu do Urzędu
Gminy w Postominie).
Więcej informacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy Postomino
https://postomino.pl/wiadomosci/2798
6/otwarty-konkurs-ofert oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Postomino
https://postomino.bip.net.pl/?a=12694

Zrób zdjęcie
swojej okoli
cy,
być może ju
ż je masz
i prześlij na
email:
turystyka@
postomino.p
l

Na zgłoszenia czekamy do 18 czerwca 2021 r.

Więcej szczegółów oraz regulamin
znajdziesz na stronie: www.ckis.postomino.pl
lub na facebooku na proﬁlu CKiS Postomino
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Henryka Nowaka
wieloletniego działacza społecznego i samorządowego.
Przez 33 lata (1978-2011) był przedstawicielem
społeczności wsi jako Sołtys Złakowa.
Za działalność na rzecz samorządu lokalnego
został Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie i bliskim
składa Wójt i Rada Gminy Postomino.

Henryk Nowak (1946 - 2021)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Brunona Andrika

śp. Danuty Zając
wieloletniej śpiewaczki Kapeli Ludowej „Pieńkowianie”.
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie i bliskim
składa Wójt i Rada Gminy Postomino.

sołtysa Mazowa w latach 2003-2007
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie i bliskim
składa
Wójt i Rada Gminy Postomino

Ostatnie pożegnanie

„Ludzie nie umierają dopóki żyją w naszej pamięci i sercu”

Danusi Zając
Była jedną z najstarszych uczestniczek
Kapeli Ludowej „Pieńkowianie”.
Jej głos rozbrzmiewał w zespole przez 37 lat.
Danusia była śmiała odważna i serdeczna dla innych,
nie było widać u niej smutku zawsze wesoła i odważna.
Kochała muzykę, przed wyjazdem na występy
nie spała całą noc, żyła tym wyjazdem.
Odeszła osoba lubiana i serdeczna.
Będzie nam brakowało Ciebie Danusiu!
Twoja Kapela

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca,
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

Ś.P. Henryka Nowaka
a w szczególności Księdzu Proboszczowi z Parafii w Postominie i Księdzu Proboszczowi z Parafii
w Duninowie sprawującym liturgię pogrzebową, Panu Bogdanowi za ciepłe i wzruszające wspomnienie,
Delegacji z Urzędu Gminy w Postominie, Przedstawicielom Sołtysów Gminy Postomino, Członkom Caritas
w Postominie, Mieszkańcom Złakowa, Całej Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za obecność,
wsparcie, modlitwę i pamięć.
Zakładowi Pogrzebowemu „Hermes” ze Słupska za pomoc i profesjonalną obsługę ceremonii
pogrzebowej.
Serdeczne podziękowania składa żona z córkami i synami.

Pamiętne lata

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.

Te chusteczkę chawtowaną
Na onuce wiozłem se
Żebyś-kuźwa nie myślała że ja-kuźwa
Kochał Cie – Psia jego mać!

Pierwsza objęła uśmiechem
dała wsparcie gdy było źle
jak nikt inny potrafiła słuchać.
Była naszym dobrem życzliwością
uczyła życia szacunku miłości
nikt inny tak nie kochał mnie.

Psia Jego

Jej zmęczone spracowane ręce
niosły nadzieję i radość
na nowe lepsze dni.

Letni deszcz

Rano wydojone krowy na łące
a w kubkach ciepłe mleko
i bochen chleba z pieca.

W kroplach ciepłego deszczu
omdlewam
jak w objęciach ukochanego.

Pachnie masło w maślnicy
i świeży twaróg w serwecie
unosi się woń soczystego życia.

Zarzucił niebieską pelerynę
na radości i smutki
wzloty i upadki
na groźnych os roje
co chciały się zadomowić
pod opieką słońca.

Na Dzień Matki polne kwiaty
laurki malowane wyobraźnią
czerwone serca od całej szóstki.

W oazie westchnień żalów i smutku
sny kolorowe głaszczę z lubością.
Miły mój żyje tylko w marzeniach
Czyste serce mądre rady
w snach pozszywanych naszą miłością. dały spokojne bezpieczne dzieciństwo
dni lepsze i gorsze wyrzeźbił los.

Już krawiec pociął młodość na strzępy
Jak kwiat polny- skromna i miła
pierwszej miłości zgarnął okruchy
na barki wzięła nie lada ciężary
garnitur życia załatać trzeba
udźwignęła życie- zostawiła pamięć.
kosz z marzeniami doda otuchy...
Jadwiga Michalak
Jadwiga Michalak

Na zielonym parawanie łąki
kąpią się trawy i zioła
oczy deszczu zastygły na kwiatach
dając im radość i życie.
Letni deszcz daje wytchnienie
i uspokaja mą duszę...
Jadwiga Michalak

Gdy na weekend wyjechałem
Żona poszła kąpać się
Fr..ca nie umiała pływać
Kuźwa utopiła się - Psia jego mać!

Gdy na wojnę wyruszałem
Odprowadzał mnie mój teść
Miał ze sobą sześć walizek
Kuźwa-ja musiałem nieść- Psia jego mać! Trafiła mi się księżniczka
I szukała gdzie mój dryg
Wzięła spodnie mi ściągnęła
Gdy na dworzec weszliśmy
A tam kuźwa nie ma nic - Psia jego
Ludzie się zaczęli pchać
mać!
Wszyscy jakoś posiadali
K.B. Pieńkowianie
Kużwa ja musiałem stać-Psia jego mać!
Z pod Warszawy był mój dziadek
Z pod Lublina był mój teść.
Już by prawie zwyciężyli
Ale kuźwa padał deszcz- Psia jego mać

Jesteś

jesteś promykiem nadziei
gwiazdą na firmamencie
Gdy do boju ruszyliśmy
bluszczem co ciało oplata
I do boju ruszył wróg
każdym jej nerwem, światłem, pogodą
Dziś na piersiach mam medale
splotem myśli i serca biciem
Ale-Kuźwa nie mam nóg- Psia jego mać. szumem morza i letnią bryzą
zapachem bzu, śpiewem słowika
Gdy z wojenki powracałem
tęczą po burzy na nieboskłonie
Żona wyszła witać mnie
jesteś aniołem, kroplą bursztynu
Piesek chyba mnie nie poznał
promykiem szczęścia na serca dnie..
Kuźwa upierdzielił mnie – Psia jego mać
Jadwiga Michalak
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Sadzenie kwiatów
W ramach projektu „Zróbmy to
razem…” zostały zakupione kwiaty
FUNKIA HOSTA i gazony. Kwiaty
zostały posadzone w gruncie oraz
w gazonach w Jarosławcu,
Staniewicach, Pieszczu, Pałowie,
P a ł ó w k u , P i e ń k o w i e , Ty n i u ,
Postominie, Królewie. Oprócz
wysadzenia kwiatów uczestnicy
projektu odświeżyli salę, w której
odbywają się zajęcia, odmalowali
boazerię, zostały wyczyszczone
grzejniki. Aktualnie malowane ściany.
Nadal trwa rekrutacja do naszego
projektu zapraszam osoby bezrobotne
i emerytów.
Animator Społeczności Lokalnej
Joanna Chmielewska

Nasze kochane mamusie

Zajęcia sportowe

Podczas majowych zajęć
sportowych młodzi uczestnicy
Placówki Wsparcia Dziennego
w Postominie poznawali tajniki gier
podwórkowych z wykorzystaniem piłki
oraz liny.
Zgłębiali także elementy historii
tańców ludowych i odganiali stresy
podczas zajęć relaksacyjnych oraz
muzykoterapeutycznych.
W czwartek 13 maja
pożegnaliśmy wspólnie jedną
z Wychowawczyń - Panią Anię, której
podziękowaliśmy za serdeczność,
uśmiech i wyrozumiałość w trakcie
wspólnie spędzonego czasu.

Nasze twórcze prace

Dzień 26 maja – Święto Matki – to
jedno z najpiękniejszych świąt w roku.
Co ciekawe, Dzień Matki po raz
pierwszy obchodzony był w Polsce już
w 1914 roku w Krakowie, czyli 107 lat
temu. Matka – to synonim dobra,
ciepła rodzinnego i szczęścia. To
święto ma na celu okazanie mamom
szacunku, miłości oraz
podziękowania za trud włożony
w nasze wychowanie. Każdej mamie
należy się moc uścisków, buziaków,
bukiety kwiatów za jej bezwarunkową

miłość. Z tej okazji dzieci z Placówki
Wsparcia Dziennego w Postominie
postanowiły wykonać drobne
upominki, bukieciki kwiatów i laurki dla
swoich ukochanych Mam. Wszyscy
pracowali w wielkim skupieniu
i z ogromnym zaangażowaniem.
Życzymy Wszystkim Mamom
dużo zdrówka, samych radosnych
chwil, radości ze swoich pociech,
Bądźcie zawsze radosne
i uśmiechnięte :)

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 dniu 17 i 19 maja w Placówce Wsparcia Dziennego
w Postominie odbyły się po raz ostatni zajęcia arteterapii
i artystyczne. W tym dniu dzieci bawiły się z teksturą i kolorem.
Tworzyły dwa rodzaje squishy (gniotków) - papierowe i z gąbki
memory. Wśród kształtów królowały pączki i zwierzęta.
Podczas zajęć artystycznych uczestnicy przygotowali
tekturowe jednorożce z tęczowymi grzywami do zaplatania.

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

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

Instruktor
Dominika Lesner

Miesięcznik Gminy Postomino
czerwiec 2021

15
strona

16

Miesięcznik Gminy Postomino

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

czerwiec 2021

strona

Harmonogram wywozu odpadów
Czerwiec 2021
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WTOREK

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

Odpady budowlane: 6, 20 i odpady biodegradowalne: 7, 21.

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

Reklamacje

Płatności
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

Stawka:
18 zł
za osobę / miesiąc

Kącik Komunalny
W związku ze zwiększonym
zainteresowaniem przekazywania
odpadów segregowanych na Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów przez
mieszkańców Gminy oraz właścicieli
domków letniskowych przypominamy
zasady ich oddawania.
Segregowane odpady
komunalne dostarczane do PSZOK w
Postominie przyjmowane są
nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych
ujętych w systemie gospodarowania
odpadami.
Odpady przywożone do PSZOK
powinny być właściwie

posegregowane oraz zabezpieczone.
Każda przywieziona frakcja jest
przeważana i ewidencjonowana
osobno, a następnie rozładowana do
odpowiednio opisanego kontenera.
Do PSZOK nie są przyjmowane
następujące rodzaje odpadów:
• zmieszane odpady
komunalne
• części samochodowe
• odpady zawierające azbest
• odpady z działalności
rolniczej
UWAGA! W przypadku
nieposegregowania odpadów
komunalnych przywożonych na plac
pracownik PSZOK ma prawo odmówić
przyjęcia tych odpadów.

Podziękowanie

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.

Kontrole prawidłowej segregacji
Od chwili wejścia w życie
nowych przepisów wszystkich
obejmuje obowiązek zbierania
odpadów komunalnych w sposób
selektywny w podziale na 5 frakcji,
a gminy kontrolują realizację
obowiązku przez mieszkańców.
Niewypełnienie powyższego
obowiązku wiąże się z nałożeniem
sankcji, czyli określeniem
podwyższonej stawki opłaty za
zagospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc, w którym
została przeprowadzona kontrola.
Z przykrością stwierdzamy, że
problem nieprawidłowej segregacji
nadal istniej w naszej gminie. Do
pojemnika na odpady zmieszane
nadal wrzucane jest co popadnie.
Podczas ostatnich kontroli
w pojemnikach na odpady zmieszane
znalazły się butelki szklane,
plastikowe, doniczki, puszki po
napojach, kartony, papier czy nawet
części samochodowe.

Prawidłowa segregacja ma
wpływ na zmniejszenie ilości odpadów
zmieszanych, co przekłada się na
zmniejszenie ponoszonych kosztów.
Im większa ilość odpadów
zmieszanych zostaje odebrana od
mieszkańców, tym wyższe są koszty
funkcjonowania systemu gospodarki

KGW „AKSAMITKI” serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym
w głosowanie na „Kwietną Łąkę” i „Nowoczesne gry terenowe w Gminie
Postomino" w ramach Programu Społecznik.
Choć nie wygraliśmy, to jest nam bardzo milo wiedzieć, iż są osoby, na
które można liczyć. Dziękujemy serdecznie i gorąco wszystkim, którzy na te
projekty głosowali. Mamy nadzieję, że następnym razem się uda, gdyż tak
niewiele trzeba - siła w nas.

Życzenia
Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

Życzenia imieninowe dla pani
Danusi Rąpalskiej. Wszystkiego
dobrego, uśmiechu i dużo zdrówka
- żyj nam sto lat.
Kapela Pieńkowianie

oddano do druku dnia: 08.06.2021 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

odpadami na terenie gminy i tym
samym wyższe stawki opłat za
odpady dla gospodarstw domowych.
Ponadto gminy zobowiązane są do
osiągnięcia poziomów recyklingu
masy odpadów komunalnych, których
wysokość rośnie z roku na rok. Za brak
osiągnięcia wymaganych poziomów
na gminy będą nakładane wysokie
kary finansowe, które wpłyną
bezpośrednio na wzrost opłat
pobieranych od mieszkańców.
Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców
ma problem z odpowiednim
posegregowaniem swoich odpadów
najlepszym rozwiązaniem będzie
skontaktowanie się z pracownikiem
Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego lub pracownikiem
Urzędu Gminy ds. gospodarki
odpadami i zapytanie się jaki odpad
jest przypisany do danej frakcji.

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.

