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Sezon wakacyjny uważamy za otwarty...
Zmiany na plaży "Dubaj" w Jarosławcu. Od tego roku pojawiły się
boiska do gry w siatkówkę oraz do piłki nożnej, a kąpieliska strzegą
ratownicy WOPR dbając o bezpieczeństwo plażowiczów.

Od 28 czerwca 2021 r.,
kąpieliska w Jarosławcu pracują
z pełną 26-osobową obsadą
ratowników, którą zapewnia
Zachodniopomorski WOPR.

plaża DUBAJ

Nowością tego roku jest strefa "Chill z kulturą" stworzona we
współpracy Gminy Postomino z Fundacją Miarka Muzyki i Sztuki.
Na początku lipca odbyły się pierwsze zajęcia fitness oraz
koncert zespołu Wild Flame. Serdecznie zapraszamy na kolejne
wydarzenia, o których informujemy w internecie.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XXXIV Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 29 czerwca 2021
roku radni podjęli uchwały
1) w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Postomino wotum zaufania
– po rozpatrzeniu raportu o stanie
Gminy Postomino za 2020 rok Wójt
Janusz Bojkowski otrzymał
jednogłośne wotum zaufania,
2) w s p r a w i e r o z p a t r z e n i a
i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Postomino za
2020 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy
Postomino za rok 2020 – przyjęto
realizację budżetu w 2020 roku,
3) w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Postomino z tytułu
wykonania budżetu za rok 2020 –
Wójt Janusz Bojkowski otrzymał
jednomyślne absolutorium,

§
4) w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie
Postomino na rok szkolny
2021/2022, do celów realizacji

zwrotu rodzicom kosztów
przewozu
uczniów
niepełnosprawnych do placówek
oświatowych

8) w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Postomino

5) w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli Plaża "Dubaj II" przy plaży
w miejscowości Jarosławiec,
gmina Postomino

9) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat

6) w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Postomino
7) w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli Plaża "Dubaj II" przy plaży
w miejscowości Jarosławiec,
gmina Postomino

10) w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne
nabycie
nieruchomości
11) w sprawie określenia inkasentów
opłaty miejscowej i wynagrodzenia
za inkaso
12) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2021 rok

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”)
wykorzystywanego do kąpieli Plaża „Dubaj I" przy plaży
w miejscowości Jarosławiec,
gmina Postomino

13) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino
14) w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie

Jednogłośne absolutorium Dla Wójta Gminy Postomino

Niewątpliwie na poziom realizacji
dochodów z tego tytułu wpływ miały
ulgi i zwolnienia wprowadzone przez
rząd. Pomimo utrzymującej się
pandemii udało się zrealizować
wszystkie założone cele w zakresie
działalności bieżącej oraz
inwestycyjnej.

29 czerwca 2021 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Postomino odbyła się sesja Rady
Gminy, podczas której najważniejszym
punktem było rozpatrzenie raportu
o stanie Gminy za 2020 rok oraz
głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu za
2020 rok, a także udzielenia z tego
tytułu absolutorium Wójtowi Gminy
Postomino.
Wprowadzona w 2018 roku
nowelizacja ustawy o samorządzie
gminnym obliguje wójta do
przedstawienia Radzie Gminy raportu
o stanie gminy. Raport podsumowuje
działalność samorządu gminnego
w roku poprzednim. Zakres dokumentu
obejmuje przede wszystkim realizację

polityk, programów, strategii, uchwał
za ubiegły rok. Dla opracowania
raportu szczególnie cenna okazała się
wiedza pracowników Urzędu Gminy
Postomino, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz szereg
dokumentów, będących w posiadaniu
Urzędu, a także informacje
zamieszczane na stronach
internetowych. Informacje zawarte
w raporcie posłużą mieszkańcom
Gminy Postomino do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu gminnego.
Rok 2020 był szczególny. Tak jak
wszystkie samorządy Gmina
Postomino działała w ekstremalnych
warunkach pandemii COVID-19.
Z uwagi na rozwiązania, jakie
zmuszony był wprowadzić rząd, w tym

obostrzenia w celu zapobieżenia
rozprzestrzeniania się pandemii,
budżet gminy i realizacja
zaplanowanych w nim dochodów
podległy szczególnemu
monitorowaniu. Postomino jest gminą
nadmorską o charakterze
turystycznym. Wprowadzone
obostrzenia nie pozostały bez wpływu
na finanse miejscowych
przedsiębiorców, a tym samym
dochody budżetu szczególnie
w pierwszym półroczu 2020 roku.
Zniesienie obostrzeń w okresie letnim
i otwarcie branży turystycznej
pozwoliło na zrealizowanie założonych
dochodów własnych z podatków i opłat
lokalnych. Niższe od założonych o ok.
5 proc. były wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych.

Na terenie Gminy Postomino od
dnia 10 lipca będą nadal
funkcjonowały dwa punkty szczepieńw Pieńkowie i w Jarosławcu. Aby
zarejestrować się na szczepienie
wystarczy skorzystać z jednej
z czterech możliwości umówienia
wizyty:
• zadzwonić w wybrane miejsce
i ustalić termin wizyty- ośrodki w m.
Pieńkowo i JarosławiecPanorama Morska Haratyk
Leszek, Pieńkowo 73, tel. 506 477
647
• zadzwonić na całodobową
i bezpłatną infolinię – 989
• zarejestrować się elektronicznie
poprzez e-Rejestrację dostępną
na pacjent.gov.pl, z użyciem lub
bez profilu zaufanego

W wyniku głosowania Radni,
12 głosami za, podjęli uchwałę
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Postomino za 2020 rok oraz
udzielili z tego tytułu absolutorium
Wójtowi – Januszowi Bojkowskiemu.

•

wysłać SMS na numer 664 908 556
lub 880 333 333 o treści:
SzczepimySie
Z
w y p e ł n i o n y m
kwestionariuszem wstępnego
wywiadu przed szczepieniem udajemy
się w wyznaczonym terminie do
umówionego punktu szczepień. Całe
przedsięwzięcie trwa ok. 30 minut.
Zachęcamy do konsultacji
z lekarzami podstawowej opieki
zdrowotnej decyzji o zaszczepieniu się
oraz do przeanalizowania korzyści
wynikających z zaszczepienia się.
A co możemy zyskać
przystępując do szczepień? Duża
liczba osób zaszczepionych to
nadzieja na pełny powrót do
normalności, zabezpieczenie naszego
zdrowia i opanowanie pandemii.
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Kolejne dofinansowania dla Gminy Postomino!
02 lipca 2021 roku w Urzędzie
Gminy Postomino została podpisana
umowa o dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Korlino” pomiędzy
Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez
Wicemarszałka – Tomasza Sobieraja,
a Gminą Postomino reprezentowaną
przez Wójta - Janusza Bojkowskiego
przy kontrasygnacie Pani Skarbnik –
Doroty Bałukonis.
Zakres robót obejmuje
przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Korlino o łącznej
długości 760 m, która polegać będzie
na zmianie dotychczasowej
nawierzchni wykonanej z brukowca,
kruszywa naturalnego i gruntowej na
drogę o nawierzchni z mieszanki

mineralno-bitumicznej i kruszywa.
Dodatkowo wykonawca zobowiązany
jest dokonać nasadzeń 80 szt. drzew

miododajnych gatunku klon jawor, lipa
szerokolistna lub wąskolistna. Kwota
dofinansowania przyznana została

z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej w kwocie
405 933,48 zł.
Podpisano także umowę
o dofinansowanie zadania
polegającego na rozbudowie bazy
sportowej w nadmorskiej
miejscowości Jarosławiec poprzez
wykonanie stanowiska do skoku w dal
oraz montaż dwóch dodatkowych
urządzeń w istniejącej już siłowni
zewnętrznej (obecnie 1 urządzenie),
na terenie lokalnej Szkoły
Podstawowej.
Przewidywana wartość zadania
to 39 952,66 zł z czego 19 000,00 zł
będą stanowiły środki Województwa
Zachodniopomorskiego.

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację
Ruszamy z realizacją dwóch
projektów w gminie Postomino pn.
„Doposażenie terenu i świetlicy
wiejskiej w Królewie” oraz
„Rewitalizacja placu rekreacyjnego
w Złakowie”.
W Królewie plac zabaw zostanie
doposażony w elementy siłowni
zewnętrznej oraz ławki i stoły z bali,
a świetlica zyska nowe wyposażenie.
Natomiast w Złakowie na placu
rekreacyjnym również powstanie
siłownia zewnętrzna, nowe ławki
i stoły z bali oraz duży betonowy grill.
Dzięki wsparciu Gminy
Postomino oraz Koła Gospodyń
Wiejskich „Aksamitki” we
Wszedzieniu, które będzie prowadziło

nadzór nad realizacją projektów,
społeczności lokalne zyskają
zrewitalizowane przestrzenie do
wspólnej aktywności społecznej.
Zadanie realizowane będzie
przez Koszalińską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. ze środków
Regionalnego Programu
O p e r a c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 pn. „Rewitalizacja
szansą na aktywną integrację”.
Dofinansowano ze środków UE
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach projektu pn. Rewitalizacja
szansą na aktywną integrację.

Działaj Lokalnie
Rozpoczęła się kolejna edycja
Programu Działaj Lokalnie, do
którego wpłynęły 23 wnioski z terenu
powiatu sławieńskiego. Lokalna
Komisja Grantowa wyłoniła 9
w n i o s k ó w, k t ó r e u z y s k a ł y
dofinansowanie w tegorocznej edycji.
Przyznano dotacje na łączną kwotę
49 836.40 zł.
Program "Działaj Lokalnie" jest
przedsięwzięciem PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności
( PA F W ) , r e a l i z o w a n y m p r z e z
Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków
Działaj Lokalnie, w tym Darłowskie
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Centrum Wolontariatu.
Dalekosiężnym dążeniem PAFW Fundatora programu "Działaj
Lokalnie" - jest powstanie
społeczeństwa zdolnego do
samoorganizacji i współpracy przy
zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By
to osiągnąć, niezbędni są animatorzy
i liderzy, którzy organizują społeczne
działanie, a następnie promują je
w lokalnym środowisku. Program
"Działaj Lokalnie" wspiera aktywność
obywatelską, w tym m.in.: wolontariat,
filantropię, partnerstwo.
Prezentacja zwycięskich
projektów oraz podpisanie umów

lipiec

2021
Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
Kiedy lipiec daje deszcze,
długie lato będzie jeszcze.
Gdy się pająk w lipcu przechodzi,
ze sobą deszcz przywodzi,
gdy swą pajęczynę psuje,
bliską burzę czuje.

1 lipca
(czwartek)
Dzień Spółdzielczości,
Światowy Dzień Architektury
2 lipca
(piątek)
Dzień Dziennikarza
11 lipca
(niedziela)
Światowy Dzień Ludności
18 lipca
(niedziela)
Międzynarodowy
Dzień Nelsona Mandeli
24 lipca
(sobota)
Święto Policji
25 lipca
(niedziela)
Dzień Bezpiecznego Kierowcy
31 lipca
(sobota)
Dzień Skarbowości

Lipiec to miesiąc w stosowanym
w Polsce kalendarzu gregoriańskim.
Miesiąc ten ma 31 dni.
Znak zodiaku urodzonych
to Rak (do 22 lipca) lub Lew.

odbyło się 1 lipca 2021 r. ( czwartek)
o godzinie 17.00 w Darłowskim
Centrum Wolontariatu, ul. Bogusława
X 28, Darłowo. Na spotkaniu obecny
był przedstawiciel partnera
strategicznego POC Marina Royale
pan Michał Chicewicz, który życzył
grantobiorcom powodzenia
w realizacji lokalnych działań.

Dotacja dla kościoła
w Pieńkowie i Postominie
W dniu 14 czerwca 2021r. w Urzędzie
Gminy Postomino zostały podpisane dwie
umowy z Parafią Rzymskokatolicką pw. św.
Floriana w Postominie w ramach wspierania
zadań publicznych w zakresie ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021.
Dzięki realizacji zadań w kościele
parafialnym pw. św. Floriana w Postominie
i w kościele filialnym pw. Chrystusa Króla
w Pieńkowie zostaną usunięte tynki cementowe

Kalendarium

znajdujące się na elewacjach, co będzie miało
wpływ na stopniowe odsychanie murów,
stabilizację gospodarki wodnej oraz
zabezpieczenie obiektów przed degradacją.
Całkowita wartość zadań wyniesie 80
795,04 zł, z czego 58 521,50 zł to
dofinansowanie ze strony Gminy Postomino.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
powodzenia w realizacji przedsięwzięcia!

Z Gminy Postomino jedyne
dofinansowanie w wysokości
6 000,00 zł otrzymało Koło Gospodyń
Wiejskich „Aksamitki” we
Wszędzieniu na wniosek „Dębowy
ogród kieszonkowy”. W ramach
którego zostanie zakończone
zagospodarowanie placu dębowego
we Wszędzieniu.
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Wystartowały inicjatywy lokalne

W czerwcu zostały podpisane
pierwsze umowy o realizację inicjatyw
lokalnych. Spośród 27 wniosków
złożonych do Urzędu Gminy
w Postominie w pierwszej turze zostało
podpisanych 11 umów.
Przypominamy, że inicjatywa
lokalna polega na wspólnej realizacji
zadania przez gminę i inicjatora. W jej
ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły
i deklarują udział w ich realizacji, który
może mieć formę wkładu rzeczowego,
finansowego lub pracy społecznej.
Gmina zapewnia warunki i materiały
niezbędnie do wykonania zadania,
a inicjator realizuje zadania wnosząc
przede wszystkim wkład pracy
społecznej grupy inicjatywnej. Dzięki
takiej współpracy realizacja zadań
przyczynia się do sprawnego
zabezpieczenia potrzeb mieszkańców,
wpływa na poczucie tożsamości
z miejscem zamieszkania, a przede
wszystkim poprawia jakość życia
mieszkańców Gminy Postomino.
W ramach inicjatyw lokalnych
w najbliższym czasie będą
realizowane następujące zadania:
1. Bylica - „Odnowienie
kapliczki, wymiana ogrodzenia oraz
zagospodarowanie terenu wokół niej”w ramach projektu planuje się
odnowienie kapliczki wraz
z o g r o d z e n i e m o r a z
zagospodarowanie otoczenia wokół

kapliczki. Wartość projektu 8 415,00 zł,
z czego praca społeczna 2 520,00 zł.
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.
Wartość projektu 4 310,00 zł, z czego
praca społeczna 1 760,00 zł.
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. Wartość projektu
7 780,00 zł, z czego praca społeczna
3 280,00 zł.
4. Korlino (Łężek) - „Nasza
wspólna praca” – inicjatywa będzie
polegała na zakupie sprzętu
nagłaśniającego oraz organizacja
pikniku dla mieszkańców. Wartość
projektu 2 680,00 zł, z czego praca
społeczna 1 080,00 zł.
5. Królewo - „Ogrodzenie
świetlicy w Królewie” – głównym celem
jest zakup i częściowa wymiana

ogrodzenia terenu świetlicy i placu
zabaw w Królewie. Wartość projektu
7 147,75 zł, z czego praca społeczna
2 200,00 zł.
6. 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. Wartość
projektu 19 859,00 zł,
z czego praca
społeczna 9 709,00
złotzch.
7. Pałowo „Festyn rodzinny” –
w ramach inicjatywy
planuje się zakup
składanych ławek
i stołów biesiadnych
oraz zorganizowanie
festynu rodzinnego.
Wa r t o ś ć p r o j e k t u
3 960,00 zł, z czego
praca społeczna
1 660,00 zł.
8. Pieńkowo
- „Małe, a cieszy” –
zadanie polega na
zakupie i montażu
stojaka na flagi oraz

roślin wieloletnich i hoteli dla owadów.
Wartość projektu 6 971,60 zł, z czego
praca społeczna 2 440,00 zł.
9. P o s t o m i n o
„Bezpieczeństwo mieszkańców
Postomina – monitoring” – głównym
celem inicjatywy jest zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańców

aktywnością i zaangażowaniem.
Wspólna realizacja zadań zostanie
przeprowadzona w następujących
miejscowościach:
1. Łącko - „Trasa szachulca
i legend śladami nowych tabliczek” –
celem inicjatywy jest zakup tabliczek
kierunkowych, które będą prawidłowo

Postomina poprzez zakup systemu
monitoringu, który zamontowany
będzie na budynku Centrum
Aktywności Społecznej. Wartość
projektu 7 580,00 zł, z czego praca
społeczna 2 560,00 zł.
10. 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. Wartość projektu 10 980,00
zł, z czego praca społeczna 3 240,00
zł.
11. 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. Wartość projektu
13 109,61 zł, z czego praca społeczna
2 200,00 zł.

wyznaczały trasę szachulca i legend.
Wartość projektu 4 890,00 zł, z czego
praca społeczna 940,00 zł.
2. M a z ó w - „ O d b u d o w a
krzyża” – zadanie polega na
postawieniu nowego krzyża na miejscu
starego oraz usypanie ozdobnymi
kamykami terenu dookoła. Wartość
projektu 7 520,00 zł, z czego praca
społeczna 2 220,00 zł.
3. Pieńkówko - „Poprawa
estetyki obok kapliczki oraz miejsca
obok placu zabaw” – inicjatywa będzie
polegała na zakupie ławek i donic,
i ustawieniu ich przy kapliczce,
nasadzeniu drzewek i kwiatów
wieloletnich oraz uprzątnięciu terenu.
Wartość projektu 2 900,00 zł, z czego
praca społeczna 800,00 zł.
4. Wszedzień - „Utwardzenie
terenu przy świetlicy we Wszedzieniu”
– realizacja inicjatywy ma na celu
utwardzenie kostką polbrukową terenu
przy świetlicy oraz wykonanie dwóch
drewnianych witaczy. Wartość projektu
14 300,00 zł, z czego praca społeczna
5 300,00 zł.

W dniu 01 lipca zostały
podpisane kolejne umowy na
realizację zadań w ramach inicjatyw
lokalnych. Cieszy, że inicjatorzy
dostrzegą potencjał swoich
miejscowości i wzmacniają go swoją

Inicjatorom życzymy powodzenia
w realizacji zadań.
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Pogaduchy z Sołtysem Pieńkowa – Danutą Rąpalską
Pani Danuta Rąpalska to bardzo
pozytywna osoba. Bez zastanowienia
wyraziła chęć zaprezentowania swojej
osoby w naszej gazecie. Bardzo lubi
Pieńkowo i jej mieszkańców dlatego
tez nasza rozmowa przebiegała
w miłej, przyjaznej atmosferze.
Pani Danuta mieszka
w Pieńkowie od 1986 roku, od zawsze
jest mieszkanką Gminy Postomino,
gdyż wychowała się właśnie
w Postominie. Na początku nie było
łatwo, ciężko było się zaaklimatyzować
w nowym miejscu, w większym
skupisku ludzi. Jednak z upływem lat
nawiązała nowe znajomości,
przyjaźnie. Mieszkając w Pieńkowie
urodziła i wychowała czwórkę już dziś
dorosłych dzieci. Doczekała się
pięciorga wnucząt. Pracuje w Centrum
Kultury i Sportu w Postominie na
stanowisku specjalista jest to jej praca

marzeń, coś czego potrzebuje.
Funkcję Sołtysa Sołectwa
Pieńkowo Pani Danuta pełni drugą
kadencję. Z propozycją objęcia tego

zacnego stanowiska skierował się do
niej były Sołtys Pan Leszek Podemski,
który chciał zakończyć piastowanie tej
funkcji. Było to kilka dni przed
wyborami i Pani Danuta do końca nie
wiedziała na co się pisze. Początki
sołtysowania były bardzo trudne, i po
tylu latach piastowania tej funkcji Pani
Danuta nie jest pewna czego oczekują
od niej mieszkańcy, gdyż nigdy nikt jej
tego nie powiedział. Stara się kierować
swoimi spostrzeżeniami. Dzięki swojej
postawie ma wsparcie mieszkańców
w działaniach na rzecz sołectwa, choć
tak jak mówi marzy się jej wypracować
taką pozycję, że rzuca hasło i połowa
mieszkańców wspólnie realizuje
wyznaczony cel. W Pieńkowie jest
grupa ludzi, która zawsze chce
pomagać i pomagają oraz wspierają
Panią Sołtys w tym co robi. Największą
bolączką Pani Danuty jest brak

młodych osób angażujących się na
rzecz społeczności Pieńkowa, nie wie
jakich argumentów użyć żeby zachęcić
młodych do wspólnej pracy, choć wie
jak trudne są czasy i brak wolnej chwili
nawet dla najbliższych.
Problemy mieszkańców
Pieńkowa, o których wie Pani Sołtys
rozwiązywane są priorytetowo.
Wspólnie z mieszkańcami pomagają
sobie wzajemnie i starają się na
bieżąco działać w danych kwestiach.
Mocną stroną Pieńkowa,
największej miejscowości w gminie
pod względem mieszkańców, jest to że
mieszkańcy potrafią się zjednoczyć.
Kiedy potrzebna jest pomoc, wsparcie
to potrafią stanąć za sobą murem. Jak
wszędzie są podziały, ale jeżeli chodzi
o jedność w ekstremalnych sytuacjach
to na Pieńkowian nie ma mocnych.

Za czasów Sołtysowania Pani
Danuty dużo się zmieniło w Pieńkowie.
Miejscowość corocznie składa wnioski
o realizacje działań w ramach Inicjatyw
Lokalnych oraz Budżetu
Obywatelskiego. W 2019 roku grupa
inicjatywna uzyskała dofinansowanie
w ramach projektu Rewitalizacja
szansą na aktywną integrację przy
wsparciu Gminy Postomino, dzięki
czemu powstał nowy plac rekreacyjny.
Najbardziej mieszkańców cieszy nowy
obiekt, którym jest budynek
mieszczący świetlicę wiejską a obok
niego piękny teren rekreacyjny.
Według Pani Sołtys to nagroda od
samorządu gminy Postomino z którym
współpraca układa się wspaniale.
Głównym marzeniem Pani Sołtys
jest powstanie w Pieńkowie Koła
Gospodyń Wiejskich.
Ewelina Ciróg

Aktualności inwestycyjne

Nosalin - świetlica z terenem rekreacyjnym

Jezierzany - budynek obsługi ruchu turystycznego
wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym
Sezon budowlany w pełni. Trwają
intensywne prace przy realizacji
zagospodarowania terenu w m.
Nosalin. Budynek zyskał dach,
instalacje elektryczne i wodnokanalizacyjne też są już gotowe.
Wykonano podbudowy pod przyszłe
boisko wielofunkcyjne. Coraz
wyraźniej widać kształt

zagospodarowania terenu.
W Jezierzanach przy budowie
budynku obsługi ruchu turystycznego
wraz z zapleczem sportoworekreacyjnym montowana jest stolarka
okienna, wykonywane są instalacje
wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Na
zewnątrz finiszują prace związane
z budową boiska i placu zabaw.

W najbliższych dniach zostanie
ogłoszone postępowanie przetargowe
na budowę budynku komunalnego
w Pieńkowie. Zadanie to będzie
realizowane przez Gminę Postomino
z udziałem dotacji zewnętrznej
w kwocie niemal 5,7 mln, co stanowi aż
80 % kwoty planowanej inwestycji.
Kolejnym postępowaniem
przetargowym będzie modernizacja
świetlicy w m. Bylica. Zadanie to
również uzyskało dofinansowanie
zewnętrze, z rządowego programu
Senior + w ramach realizacji zadania
„Modernizacja świetlicy wiejskiej
w celu utworzenia Klubu Seniora+ w m.
Bylica”. Zaplanowano kompleksowy
remont pomieszczeń świetlicy,
wymianę instalacji elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej, przebudowę
układu pomieszczeń oraz
wyposażenie, zapewniające
bezpieczne i atrakcyjne warunki
funkcjonowania nowego obiektu.
Trwają również przygotowania do
ogłoszenia postępowania na

Korlino - obecny stan drogi

modernizację stacji uzdatniania wody
w Łącku.
Opracowano kompleksową
dokumentację projektową dla
przebudowy ul. Bazyliszka
w m. Rusinowo, a dla przebudowy
drogi gminnej na odcinku JarosławiecJezierzany trwają prace projektowe.

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. prowadzi prace
przy budowie odcinka kanalizacji
sanitarnej tłocznej od m. Rusinowo do
m. Jarosławiec o łącznej długości ca.
2,72 km.
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Wykonanie budżetu 2020
Drodzy Mieszkańcy Gminy Postomino
Po raz kolejny pragnę
przybliżyć Państwu szczegóły
w ykonania budżetu Gminy
Postomino. Przyjęty przez Radę
Gminy budżet roku 2020 zapewnił
prawidłowe funkcjonowanie naszej
gminy, uwzględnił jej potrzeby
rozwojowe, realizację nowych
przedsięwzięć oraz kontynuację już
prowadzonych działań
inwestycyjnych.
Rok 2020 był rokiem
szczególnym, bardzo trudnym
i obarczonym wieloma
niewiadomymi. Głównym

czynnikiem niepewności realizacji
p r ze d s i ę w z i ę ć b y ł a s y t u a c j a
panująca w kraju i na świecie
związana z pandemią COVID-19
i d e sta b i l i za c j ą g o s p o d a rc z ą .
Działania podejmowane przez rząd
m a j ą c e n a c e l u o g ra n i c ze n i e
rozprzestrzeniania się pandemii
COVID-19, w tym:
ź czasowe ograniczenia
p r o w a d ze n i a d z i a ł a l n o ś c i
gospodarczej, w tym
turystycznej,
ź problemy z terminowymi
dostawami materiałów

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE
W NASZYM BUDŻECIE?

budowlanych przy realizacji
inwestycji,
ź niższe wpływy do budżetu gminy
podatku dochodowego,
ź zagrożenie ograniczenia
dostępu do środków z budżetu
Unii Europejskiej,
ź wprowadzony reżim sanitarny
i ograniczenia w kontaktach
międzyludzkich,
ź zakaz przemieszczania się
nie pozostały bez wpływu na
realizację zadań zaplanowanych
w budżecie. Niektóre zadania
realizowane w ramach inicjatyw

DOCHODY
64 313 284 zł

lokalnych, budżetu obywatelskiego
czy przez gminne stowarzyszenia
z uwagi na wprowadzone
obostrzenia nie mogły być
wykonane.
Zrealizowany budżet uzyskał
pozytywną ocenę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, ale
również Rady Gminy. W dniu 29
czerwca 2021 r. Rada Gminy udzieliła
mi wotum zaufania oraz
absolutorium za rok 2020.
Dziękuję radnym za udzielone
absolutorium, jak również za
zaufanie, którego doświadczam

WYDATKI
67 674 617 zł

w s w o j e j p r a c y. D z i ę k u j ę
pracownikom Urzędu i pozostałych
jednostek organizacyjnych gminy,
s o ł t ys o m , a ta k że wszyst k i m
mieszkańcom, w których mam
wsparcie i którzy coraz aktywniej
angażują się w pracę na rzecz naszej
społeczności lokalnej.
Poniższe opracowanie
przedstawia podstawowe
informacje o dochodach
i wydatkach budżetowych.
Zapraszam Państwa do lektury.
Janusz Bojkowski

NA CO PRZEZNACZAMY PIENIĄDZE
Z NASZEGO BUDŻETU?
Wodociągi i kanalizacja

5 127 237 zł

Podatek PIT i CIT

Rolnictwo
Drogi

21 704 495 zł
6 952 522 zł

Podatki i opłaty lokalne
Subwencja oświatowa

9 165 403 zł

Środki z budżetu UE

16 883 119 zł

Dotacje z budżetu państwa
i innych JST

10 418 763 zł

RIP

841 748 zł
7 623 289 zł

Turystyka

273 320 zł

Gospodarka mieszkaniowa

338 775 zł

Cmentarze

161 714 zł

Administracja publiczna

4 923 843 zł

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

3 012 765 zł
622 516 zł

"Janosikowe”
Oświata i wychowanie

16 004 092 zł
194 072 zł

Ochrona zdrowia
1 764 310 zł

Środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

1 856 382 zł

Dochody z majątku gminy

859 816 zł

Inne dochody własne

Pomoc społeczna i Rodzina

15 461 691 zł
466 750 zł

Polityka społeczna
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

3 614 443 zł

Kultura

1 292 654 zł

Sport

1 962 512 zł

Pozostałe

461 670 zł

NA INICJATYWY LOKALNE PRZEZNACZYLIŚMY – 59 890,51 zł – 18 projektów (w roku 2019 – 79 672,58 zł – 20 zadań; 2018- 48 288 zł – 11 zadań)
w ramach których mieszkańcy zorganizowali bądź wykonali:

Jarosławiec - „Siłownia zewnętrzna dla lokalnej społeczności”

Pieńkowo - „Rewitalizacja i integracja na Biedronkowej w Pieńkowie"
oraz „Estetyki poprawa, a później zabawa”.
Pieńkówko - „Spotkanie integracyjne w Pieńkówku – współzawodnictwo rodzin”

Rusinowo - „Wspólnie działamy, o symbole religijne dbamy”
Postomino – „Zabezpieczenie potrzeb imprez integracyjnych
w miejscowości Postomino”
Bylica - „Doposażenie placu zabaw
w urządzenia siłowni zewnętrznej”

Korlino - „Zagraj i pobaw się ze mną"
oraz „Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
– lokalny patriotyzm”

Staniewice - „Strażnica OSP wizytówką gminy”

Pałowo - „Noc Kupały – zabawa przy ognisku”
Nosalin - „Kultura, Religia, Estetyka – wymiana przydrożnego
krzyża oraz poprawa estetyki na świetlicy wiejskiej w Nosalinie”

Wszedzień - „Krzyż przydrożny we Wszedzieniu”
Karsino – „Doposażenie wiaty”

Pałówko - „Usiądź i odpocznij w otoczeniu zieleni”
Wilkowice - „Malownicza wiata w Wilkowicach”

Masłowice – „Przyjazny zakątek pod dębem."

Chudaczewo – „Modernizacja i renowacja obiektów kultu – krzyż przydrożny
i jego ogrodzenie oraz krzyż znajdujący się na cmentarzu w Chudaczewie"
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NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PRZEZNACZAMY – 1 887 482 zł

NA DROGI I OŚWIETLENIE PRZEZNACZAMY - 8 465 178 zł

1 224 493 zł - oświata i wychowanie (ZSS Korlino),
462 140 zł – ochotnicze straże pożarne,
7 703 zł – działania w zakresie kultury na rzecz seniora
oraz dzieci i młodzieży,
ź 193 146 zł – wspieranie i upowszechnianie sportu.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź

7 058 503 zł – roczne wydatki na inwestycje drogowe,
841 888 zł – roczne oświetlenie dróg,
23 333 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych,
349 184 zł – roczne wydatki na remonty dróg gminnych,
38 764 zł – oznakowanie dróg,
111 253 zł – konserwacja rowów i przepustów, melioracja oraz wycinka drzew,
42 253 zł – sieć szerokopasmowa.

NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZEZNACZAMY - 2 377 912 zł
NA ZIELEŃ I CMENTARZE PRZEZNACZAMY - 373 300 zł
ź 161 714 zł – roczne utrzymanie cmentarzy gminnych,
ź 177 996 zł – koszenie trawy,
ź 33 590 zł – nasadzenia.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

1 492 179 zł – odbieranie i unieszkodliwianie odpadów od mieszkańców,
205 160 zł – odbieranie i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy,
22 765 zł – roczne wydatki na bezpańskie psy,
492 421 zł – roczny koszt oczyszczania gminy,
139 251 zł – roczne utrzymanie i wymiana przystanków, wynajem toalet, zakup oraz naprawa ławek i koszy,
12 136 zł – program AZBEST, odbieranie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy,
14 000 zł – program likwidacja ogrzewania węglowego – dofinansowanie dla mieszkańców.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PROJEKTY
10 260 956 zł – infrastruktura
wodociągowa i kanalizacja –
objęcie udziałów GPK sp. zoo,
modernizacja oczyszczalni
ścieków w Jarosławcu (wartość
zadania 21 187 209 zł,
dofinansowanie – 10 916 109 zł);
przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Jarosławcu,

ź

7 058 503 zł – drogi – przebudowa
drogi powiatowej na odcinku
Korlino – Łężek, przebudowa dróg
gminnych z płyt JUMBO,
przebudowa dróg gminnych na
odcinku Karsino – Dzierżęcin
(dofinansowanie – 1 095 888 zł)
oraz w miejscowościach Złakowo
(dofinansowanie – 2 923 995 zł)
i Pieńkówko (dofinansowanie –
305 338 zł)

ź

ź

122 676 zł – turystyka – budowa
sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego – dotacja dla
Województwa Zachodniopomorskiego

ź

1 899 914 – Ochotnicze straże
pożarne – dofinansowanie do
zakupu samochodu ciężkiego dla
OSP Karsino (koszt samochodu
1 019 670 zł, dofinansowanie
gminy 446 100 zł) oraz do sprzętu
ratowniczo – gaśniczego, budowa
remizy OSP Wilkowice
(dofinansowanie – 302 313 zł),

ź

4 537 249 zł - oświata i
wychowanie oraz żłobek Termomodernizacja budynków
szkolnych w m. Postomino,
Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec,
Korlino (całkowita wartość zadania

ŁĄCZNE WYDATKI INWESTYCYJNE – 25 282 361 zł.
modernizacja boiska w m. Łącko;
elementy siłowni zewnętrznej w m.
Kanin, Karsino, Chudaczewo,
Wszedzień, Korlino;
ź

12 613 213 zł, dofinansowanie – 6
333 050 zł); Budowa stołówki,
przedszkola i żłobka w m.
Jarosławiec (całkowita wartość
zadania
7 574 773 zł, dofinansowanie do
żłobka 921 841 zł); modernizacja

sal gimnastycznych;
ź

1 054 400 zł – kultura fizyczna –
zagospodarowanie terenu
sportowo – rekreacyjnego w m.
Pieńkowo (całkowita wartość
zadania 4 460 323 zł,
dofinansowanie – 3 893 180 zł);

348 663 zł – pozostałe inwestycje
– wykupy gruntów, budowa
budynku socjalnego wraz z
niezbędną infrastrukturą w m.
Pieńkowo; wymiana ogrodzenia
na cmentarzu w Pieńkowie,
budowa altany w Chudaczewie
oraz Rusinowie; doposażenie
skweru w Jezierzanach,
zagospodarowanie parku
w Jarosławcu (wartość zadania 36 088 zł, dofinansowanie - 18
027 zł); zagospodarowanie terenu
w Postominie; dokumentacja
projektowa na budowę świetlicy
w m. Tyń.

NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE PRZEZNACZAMY - 16 004 092 zł

NA OCHRONĘ ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ PRZEZNACZAMY - 14 486 503 zł

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź

1 899 697 zł – wydatki SP w Staniewicach
2 122 396 zł – wydatki SP w Pieszczu
4 466 124 zł – wydatki SP w Postominie
2 631 758 zł – wydatki SP w Jarosławcu
1 224 493 zł – wydatki na szkołę w Korlinie,
63 190 zł – zimowy wypoczynek uczniów,
19 600 zł – stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
21 714 zł – stypendia socjalne dla uczniów,
128 497 zł – opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin
306 234 zł – dowożenie uczniów
152 769 zł – pozostałe wydatki oświatowe
2 967 620 zł – wydatki inwestycyjne na oświatę.

Ile nas kosztuje rocznie:
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

344 905 zł – opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
91 547 zł – opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo
wychowawczych,
276 520 zł – program „Dobry start”,
792 739 zł – projekty unijne w zakresie wspierania rodziny oraz osób wykluczonych społecznie,
3 627 163 zł – fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne,
7 801 816 zł – program 500+,
70 331 zł – usługi opiekuńcze dla osób starszych i potrzebujących pomocy z uwagi na stan zdrowia,
262 078 zł – wydatki na zasiłki stałe, celowe i okresowe,
554 389 zł – wydatki na funkcjonowanie GOPS,
187 194 zł – wydatki na działania profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
100 000 zł – wydatki na program dożywiania uczniów i osób najuboższych,
140 672 zł – wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka,
237 149 zł – pozostałe wydatki w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie seniorów,
organizacja dnia seniora, składka do Banku Żywności, opieka neurologopedy, transport osób
niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne, asystent rodziny.

1 uczeń / przedszkolak – 15 796 zł
1 maluch w żłobku – 23 445 zł
1 punkt świetlny przy drogach – 617 zł
Koszt odbioru odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 245 zł
Koszt koszenia 1 m2– 0,30 zł

NA BUDŻET OBYWATELSKI PRZEZNACZYLIŚMY – 177 105 zł – 7 projektów
w ramach których zorganizowano bądź wykonano:
Zadania infrastrukturalne:
• „Budowa altany na terenie rekreacyjnym w Chudaczewie”,
• „Siłownie zewnętrzne w obszarze "GRUPA II" Gminy Postomino”.
• „Bezpieczeństwo i poprawa wizerunku na cmentarzu w Pieńkowie”
• „Wzrost bezpieczeństwa w obszarze nadmorskim” - projekt zakładał zakup ok.
10-15 tablic informacyjnych wyposażone w 2-3 bojki ratownicze, które zostały
umiejscowione na plaży Jarosławiec-Rusinowo.

Zadania społeczne:
• „Odkryj przyjemność gotowania - warsztaty dla każdego!”
• „Wyjazd integracyjny do teatru” – zakup nagłośnienia
• „Ogólna ocena stanu organizmu poprzez wykonanie podstawowych badań” projekt miał na celu wykonanie profilaktycznych badań dla ok. 100 osób,
obejmujących określenie obrazu krwi i podstawowych parametrów biochemicznych
pozwalających na dokonanie ogólnej oceny stanu organizmu, wykrycie stanu
zapalnego i wskazanie narządów wymagających dalszej pogłębionej diagnostyki:
wątroby, nerek i tarczycy. Pakiet badań: OB., Morfologia krwi (pełna), ALT,
Kreatynina, CRP, TSH.
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Festyn Rodzinny

W niedzielę 27 czerwca br. na
Placu Dożynkowym w Postominie
odbył się Gminny Festyn Rodzinny.
Była to pierwsza duża impreza
plenerowa po przerwie spowodowanej
pandemią. Pogoda jak
i mieszkańcy gminy nie zawiedli i licznie
uczestniczyli w zabawie. Imprezę
rozpoczął koncert Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Postomina, a po jego
zakończeniu symboliczny, głośny strzał
z armaty należącej do grupy
rekonstrukcyjnej Regiment Królewicza
Jana Kazimierza oddał Wójt Gminy
Postomino Janusz Bojkowski. Na
najmłodszych gości czekało wiele
atrakcji tj.: dmuchańce, trampolina,
bańki mydlane, plecenie warkoczyków,
garncarz, malowanie twarzy, warsztaty
plastyczne, symulator śmigłowca,
magik oraz przedstawienie Teatru
„Krokodyl". Tego dnia podziwiać można
było prace znanych polskich malarzy,
którzy uczestniczyli w IX Ogólnopolskim Plenerze Malarskim
w Jarosławcu. Każdy z obecnych mógł
poczęstować się pysznym bigosem,
żurkiem oraz usmażyć przy ognisku
kiełbaskę. Swoje przysmaki serwowały
także panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Niespodzianka" w Postominie.

P o d c z a s i m p r e z y
przeprowadzone zostały zawody
strzeleckie zarówno dla dzieci jak
i dorosłych pod okiem instruktorów
z Uczniowskiego Klubu Sportowego
GROM ze Sławna.
Wyniki:
Konkurencja „Pojedynek Strzelecki" kat. dzieci i młodzież
1. Kuba Mikołajczak
2. Bartosz Plytta
3. Ola Plytta
Konkurencja „Pojedynek Strzelecki" kat. OPEN
1. Damian Kmieciak
2. Wiktor Kosmala
3. Wojciech Wojciechowski
Konkurencja „Najszybszy Strzelec" kat. dzieci i młodzież
1. Jakub Wal
2. Błażej Kowal
3. Lidia Kamiennik
Konkurencja „Najszybszy Strzelec" kat. OPEN
1. Dawid Polit
2. Grzegorz Polit
3. Michał Nożyński

Dużym powodzeniem cieszyły się
również zawody ARMWRESLINGU
(siłowania się na rękę). Eliminacje
odbyły się w sektorze na placu,
a finałowe pojedynki na scenie głównej.
Najlepsi w tej rywalizacji okazali
się:
Kat. Kobiet:
1. Paulina Osowska
2. Krystyna Lawrynowicz
3. Eliza Mielczarek
4. Ewa Madrak
Kat. Mężczyzn:
1. Paweł Kmieciak
2. Grzegorz Brzyszcz
3. Konrad Wal
4. Jacek Bykowski
O godz. 18:30 rozpoczęła się
koncertowa część festynu. Jako
pierwsze mogliśmy usłyszeć utwory
takie jak: „Windą do nieba", „Chodź
pomaluj mój świat", „Iść w stronę
słońca" w wykonaniu Zespołu „DWA
plus JEDEN". Chwilę po godz. 20:00
s c e n ą z a w ł a d n ą ł N O W AT O R ,
wykonawca wielu radiowych hitów tj.
„Z lewa do prawa" , „Co tu jest grane"
czy „Wrzucam na luz" dając bardzo
energetyczny koncert.
Dziękujemy wszystkim przybyłym
za wspólną zabawę. Cieszymy się, że
ponownie mogliśmy się spotkać
i wspólnie integrować. Zapraszamy na
kolejne imprezy organizowane przez
Gminę Postomino i Centrum Kultury
i Sportu w Postominie.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Dzień Dziecka w gminie
Masłowice

11 czerwca dzięki poluzowaniu
obostrzeń odbył się w Masłowicach
"Dzień Dziecka". Było mnóstwo
atrakcji od przejażdżki rowerowej,
przejażdżki bryczką, puszczania
baniek, gry w badmintona czy piłkę
nożną, aż po przejażdżkę wozami
milicyjnymi w ubiorze milicjanta. Nie

Korlino

zabrakło oczywiście słodkości
i wspólnego ogniska. Wszyscy
świetnie się bawili. Dziękujemy
sponsorom: CKiS Postomino, panom
Józiowi, Januszowi, Jarkowi, Markowi
i Krzysztofowi oraz niezawodnej pani
Justynie.
A.P.

Pałówko

W sobotę 19 czerwca w Łężku
odbył się Dzień Dziecka. W to upalne
popołudnie dzieci mogły uczestniczyć
w wielu konkurencjach- które cieszyły
się wielkim zainteresowaniem.
W ramach budżetu obywatelskiego
mogliśmy wynająć dmuchańca do
którego kolejka się nie kończyła,
zakupić nagrody oraz przygotować

poczęstunek dla wszystkich
uczestników. Dodatkową atrakcją było
malowanie twarzy, puszczanie
baniek, malowanie kredą i inne. Ten
wyjątkowy dzień umilała nam muzyka
płynąca z nowo zakupionego sprzętu
nagłaśniającego w ramach inicjatywy
lokalnej. Serdeczne podziękowania
składam wszystkim osobom, które

zaangażowały się w organizację tego
festynu, za wspólnie spędzony czas
i włożony wysiłek w szczególności
Pani Bożence Wilgos, Pani Dorocie
Skrzeczkowskiej , Pani Marlenie
Żelazko, Panu Radkowi
Szczechowiak, całej rodzinie Sówka
oraz Paniom które upiekły przepyszne
ciasta.
Dziękujemy
Sołtys oraz Rada Sołecka

Pieńkowo

Dnia 13.06.21r. na nowym placu
zabaw odbył się festyn z okazji dnia
dziecka. Festyn był zorganizowany
przez Sołtys, koło gospodyń wiejskich

oraz strażaków, wszystkim bardzo
dziękuję za pomoc w organizacji.
A dzieciom, rodzicom i dziadkom
dziękuję za przybycie.

Pieńkówko

5 czerwca 2021 r. na placu zabaw
w Pieńkówku odbył się Dzień Dziecka.
Pogoda dopisała.
Dzieci wesoło bawiły się z panią
animatorką, budowały wieże
z patyczków, robiły kolorowe piaski,
malowały tatuaże. Wspólnym
zabawom nie było końca .
Najsmaczniejsze były słodkości
przygotowane przez rodziców

i kiełbaski własnoręcznie upieczone
nad ogniskiem.
Wszyscy razem puszczaliśmy
samolot i banki mydlane.
Wszystkim którzy zaangażowali
się w organizacje tego cudownego dnia
dla naszych pociech bardzo dziękuję.
Sołtys Pieńkówka

Sobotni Dzień Dziecka
w miejscowości Pieńkowo pod
chmurką i dosłownie .
Padający deszcz nie był jednak
przeszkodą w świetnej zabawie.
Uśmiechem i entuzjazmem
rozgoniliśmy deszczowe chmury
i powitaliśmy słońce. Na początku
imprezy przybyły do nas wszystkim
dobrze znane postacie z bajek. Każdy
mógł sobie zrobić zdjęcie z Myszką
Miki i Olafem z Krainy Lodu. Urocze
maskotki wzbudziły wiele radości

i pozytywnych emocji, zarówno
u dzieci jak i dorosłych. Były też
pieczone kiełbaski na ognisku, a dla
ochłody raczyliśmy się pysznymi
lodami. Odwiedziła nas również
bardzo sympatyczna animatorka,
t w o r z ą c a c u d a z b a l o n i k ó w.
Wydmuchanych też zostało mnóstwo
baniek mydlanych oraz malowanie
roześmianych i bardzo szczęśliwych
buziaczków . Ponadto rozegrane były
konkurencje sportowe m.in. slalom,
mistrz rakiety oraz zawody junior.

Przez cały czas przygrywała nam
wesoła muzyka, a na sam koniec
zabawy zwycięzcy każdej
konkurencji otrzymali nagrody
rzeczowe.
Dzień Dziecka w Pieńkowie
uważam za udany.
Podziękowania kieruję do
wszystkich zaangażowanych
w organizację wydarzenia,
a szczególne do Pani Ani Ludwickiej.

znalazł coś dla siebie.
Przygotowane konkursy
sprawiły mnóstwo frajdy zarówno
młodszym jak i starszym uczestnikom
pikniku. Najwięcej emocji wzbudził
mecz pomiędzy służbami
mundurowymi a młodymi piłkarzami
z Postomina, bez taryfy ulgowej
juniorzy 3:1 pokonali zespół
strażaków i policji. Było mnóstwo
d o b r e j z a b a w y, ś m i e c h u
i pozytywnych emocji.
Serdeczne podziękowania od
naszej lokalnej społeczności
uczestniczącej w zabawie kierujemy
do wszystkich osób, które

zaangażowały się w przygotowanie
tego wydarzenia, wsparły inicjatywę
i pomogły w jej przeprowadzeniu,
a uśmiech na twarzach najmłodszych
mieszkańców naszej miejscowości
niech będzie najlepszym
podziękowaniem.
Wszystkim dziękujemy za udaną
zabawę i wspólnie spędzone sobotnie
popołudnie. Zapraszamy do
włączania się w sąsiedzką integrację,
mamy nadzieję że okazji nie
zabraknie.
Azet.

Postomino

Wszedzień

18 czerwca 2021 r. na placu przy
świetlicy we Wszędzieniu odbył się
Sołecki Dzień Dziecka. Tegoroczną
niespodzianką była zjeżdżalnia dla
dzieci, która została dofinansowana
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie. Dziękuję rodzicom za
przygotowanie poczęstunku. Lody
ufundowane przez Panią Sołtys były

oczekiwane przez małych i dużych
gdyż temperatura wynosiła 35 o C.
Dodatkowymi atrakcjami tego dnia były
bańki mydlane, kolorowe warkoczyki,
czy też własnoręcznie pieczona
kiełbaska na ognisku. Dziękuję
wszystkim za udział i pomoc przy
realizacji tego wspaniałego Dnia
Dziecka.
Maria Lech-Szajner

W upalne sobotnie popołudnie
19 czerwca odbył się Postomiński
Festyn Sołecki zorganizowany dla
mieszkańców naszego sołectwa
z Postomina, Kłośnika i Wykrotów.
Celem Festynu była integracja
lokalnej społeczności i wspólna
rodzinna zabawa.
Dzieci świetnie się bawiły
skacząc i zjeżdżając na dmuchanych
zamkach. Dla każdego była wata
cukrowa, popcorn i lody. O słodki
poczęstunek dla wszystkich zadbały
Panie z Koła Gospodyń
„Niespodzianka” gdzie wśród
przeróżnych smakołyków każdy
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Stypendia Wójta Gminy Postomino 2021

Szkoła w Jarosławcu
Jak co roku zdolni i pracowici
uczniowie szkół z terenu Gminy
Postomino, którzy osiągają wysokie
wyniki w nauce, kulturze i sporcie
zostali nagrodzeni w formie
stypendium Wójta Gminy Postomino.
Stypendia mają motywować uczniów
do pracy i rozwoju oraz jednocześnie
mają być swego rodzaju wyróżnieniem
dla najlepszych.
Aby otrzymać stypendium Wójta
Gminy Postomino uczniowie muszą
spełniać kryteria określone
w Lokalnym programie wspierania

Szkoła w Jarosławcu
edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży uczących się na terenie
Gminy Postomino. W zależności od
danej dziedziny przyznawane są
punkty za zachowanie, średnią ocen,
ale przede wszystkim za osiągnięcia
wykraczające poza wymagania
programowe szkół, tj. udział
w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych czy
zawodach sportowych. Stypendium
jest wypłacane jednorazowo w formie
nagrody finansowej. Na zakończenie
roku szkolnego 2020/2021 przyznano

łącznie 96 stypendiów, na kwotę
19.050 zł, z czego:
• 81 stypendiów w dziedzinie
nauki,
• 3 stypendia w dziedzinie
sportu,
• 12 stypendiów w kilku
dziedzinach.
Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy wspaniałych osiągnięć.

Szkoła w Pieszczu

Szkoła w Postominie

Szkoła w Pieszczu

Szkoła w Staniewicach

Szkoła w Staniewicach

Szkoła w Korlinie

Szkoła w Korlinie

Wieœci

lipiec 2021

szkolne

***

Wilkowice

W dniu 7 czerwca 2021 roku
uczniowie klasy 1 i 2 ze Szkoły
Podstawowej w Staniewicach wraz ze
swoimi wychowawczyniami wyruszyli
na pieszą wycieczkę do Wilkowic. Na
miejscu czekało na dzieci wiele
atrakcji. Pierwszym punktem wycieczki
było spotkanie ze strażakiem
i zwiedzanie nowo wybudowanej
remizy strażackiej. Dzieci mogły nie
tylko z bliska oglądać wozy strażackie
i sprzęt pożarniczy, ale również
wysłuchały opowieści o trudnych
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Wieœci

szkolne

Matematyka w praktyce

i niebezpiecznych akcjach pożarniczogaśniczych. Kolejnym punktem
wycieczki było spotkanie
z pszczelarzem w pasiece
,,Pszczółka". Dzięki gościnności Pana
Piotra Pakos i jego rodziny uczniowie
usłyszeli wiele ciekawych informacji
o życiu pszczół, ich pracy i sposobach
pozyskiwania miodu. Dzieci mogły
posmakować świeżo wykręconego
miodku, a uwieńczeniem całego dnia
były własnoręcznie zrobione świece
z pszczelego wosku.

W poszukiwaniu szczęścia

Matematyka w praktyce- czyli
nietypowa lekcja matematyki w Szkole
Podstawowej w Pieszczu.
Ile kalorii ma moje śniadanie?
Nasi uczniowie sami na lekcji
matematyki przygotowali sobie

śniadanie, a następnie policzyli
wartość kaloryczną swoich kanapek.
I okazało się, że najbardziej
kaloryczna kanapka miała ponad 600
k c a l . To p o k a z u j e j a k b a r d z o
potrzebna jest nam matematyka

w życiu codziennym. W tym
przypadku pomaga nam utrzymać
prawidłową masę ciała. I tak dalej
drodzy uczniowie!
M.Juszczyk

Swołowo - Kraina w kratę
Kraina w kratę to obszar
tradycyjnej zabudowy o konstrukcji
ryglowej, ze smołowanymi na czarno
belkami i bielonymi polami wypełnień.
I właśnie taką krainę w miniony
c z w a r t e k o d w i e d z i ł a k l a s a V.
ZWIEDZILIŚMY Muzeum Pomorza
Środkowego, w którym zachowało się
mnóstwo eksponatów dawnych
Słowian. Tego dnia na naszej
DRODZE spotykaliśmy samych
cudownych ludzi. Pierwsze z tych
napotkanych osób to małżeństwo
Państwa GASTÓŁ, którzy podjęli nas
gościnną. Niesamowite historie
opowiedziane przez GOSPADARZA
dotyczące życia dawnego jak
i obecnego Swołowa, wzbogacone
uroczym uśmiechem i życzliwością
GOSODYNI DOMU to dla nas piękna

lekcja historii jak i miłości. Kozy, taczki,
obornik... cudowne chwile. W tym
miejscu dziękujemy Seniorom
Państwu Gastół jak i Pani Magdalenie
i Łukaszowi Gastół, za

zorganizowanie tego dnia za
poczęstunek, jak i pracownikom
Muzeum. BYŁO CUDOWNIE.
KLASA V z opiekunami

Pasowanie na Uczniów Klas Pierwszych
1 czerwca odbyła się wycieczka
piesza do Łężka w ramach kampanii
,,Zachowaj Trzeźwy Umysł". W tym
dniu nie zabrakło sytuacji
sprzyjających przeżywaniu
pozytywnych, radosnych emocji.
Podczas spotkania dzieci bawiły
się na placu zabaw, uczestniczyły
w konkursach, zwiedzały wieś oraz
piekły kiełbaski. Priorytetem była
pogadanka uświadamiająca uczniom
ich własne emocje oraz to, że każdy
człowiek dąży do tego, by być
szczęśliwym. Nie zabrakło również

informacji o złych emocjach i jak z nimi
należy sobie radzić.
Celem organizacji pikniku
klasowego była integracja
rówieśników, zacieśnienie relacji
wychowawca- uczeń, doznawanie
przez uczestników pozytywnych
emocji, budowanie poczucia własnej
wartości oraz pogłębienie więzi
z lokalnym środowiskiem.
Dziękuję mieszkańcom Łężka za
pomoc w zorganizowaniu spotkania
klasowego.
wych. Barbara Ansel

W Staniewicach

Dzień Dziecka w Szkole
Podstawowej w Staniewicach był
bardzo intensywny, słodki i wesoły.
Dzieci uczestniczyły w wielu
zabawach, konkursach, piekły
kiełbaski, tańczyły zumbę. Smakołyki

ufundowała Rada Rodziców i Pani
Sołtys Bronisława Siwiuk oraz radna
Pani Renata Sil, a dzięki współpracy
z KGW Staniewice i KGW Wilczanki
z Wilkowic, wszyscy mogli zajadać się
pysznymi goframi i popcornem.

„W końcu jesteśmy Pasowani na
Uczniów Szkoły Podstawowej im.
ppor. Emilii Gierczyk w Postominie” –
tak mówili Uczniowie klasy I A i I B tej
szkoły.
Ta doniosła chwila odbyła się
1 czerwca 2021 roku, w nielicznym
gronie zaproszonych gości: Dyrektora
Szkoły Danuty Strzelczyk,
Wicedyrektora Małgorzaty Milarskiej,
Przewodniczącej Rady Rodziców
Justyny Dziechciarz- Mielczarek oraz
przedstawicieli Rodziców klas
pierwszych Pani Barbary Michoń
i Pani Anny Piasecznej.
Niesamowicie przejęte dzieci
wspaniale zaprezentowały się
w części artystycznej recytując
przepięknie wiersze oraz śpiewając
kilka piosenek. Dzieci wykazały się
dużą wiedzą na temat ojczystego
kraju, bezpieczeństwa oraz zasad

grzeczności.
Pasowania na Ucznia dokonała
Pani Dyrektor Danuta Strzelczyk.
Po Pasowaniu na Ucznia Pani
Dyrektor odczytała list od Wójta
Gminy Postomino Janusza
Bojkowskiego skierowany do Uczniów
Klas Pierwszych.
Na zakończenie uroczystości
uczniowie otrzymali przepiękne
podarunki.
Wójt Gminy Postomino Janusz
Bojkowski ufundował dla każdego
ucznia globus oraz piórnik na przybory
szkolne.
Dziękując Panu Wójtowi już
1 czerwca uczniowie rozpoczęli Swoją
wakacyjną Podróż, na razie palcem po
globusie.
Przewodnicząca Rady
Rodziców Pani Justyna DziechciarzMielczarek obdarowała uczniów

pamiątkowymi złotymi medalami oraz
przepiękną lekturą „ Doktor Dolittle”.
Natomiast od Rodziców dzieci
otrzymały pamiątkowe kubeczki,
Dyplom Pasowania na Ucznia oraz
słowniki ortograficzne.
Podziękowania kierujemy
również w stronę Dyrektora Centrum
Kultury i Sportu Marka
Leśniewskiego, dzięki uprzejmości
Dyrektora nasza uroczystość
Pasowania na Ucznia była nagrywana
oraz fotografowana. Rodzice
otrzymają na płytach CD nagraną
uroczystość.
W imieniu Uczniów Klas I A i I B
serdecznie dziękujemy wszystkim
darczyńcom za wspaniałe podarunki.
Ewa Kulczak- Leśniewska
Małgorzata Łabędzka
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Skrzynka na Szept
pierwsza taka w gminie

Na początku czerwca została postawiona skrzynka na gazety „Szept
Postomina”, ulotki oraz na wypożyczenie książek do czytania. Wszystkich
mieszkańców Pałówka zapraszam do pobierania gazet oraz korzystania
z wypożyczania książek.
Pozdrawiam wszystkich Sołtys

Prawie jak wakacje

Ukończyli szkołę komputerową
Jeszcze nie zabrzmiał ostatni
dzwonek, a dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej w Staniewicach oraz
klasa VI z SP Postomino wraz
z opiekunkami uczestniczyły
w dwudniowej letniej labie w pięknym
ośrodku Savana w Jarosławcu.
Spragniona ruchu, słońca
i wrażeń ponad dwudziestoosobowa
grupa młodzież przeżyła pełne działań
dwa piękne dni w ośrodku, w którym
nie ma czasu na nudę. Oprócz
przypomnienia zasad samoobsługi,
bezpieczeństwa, dobrego zachowania
w różnych miejscach i sytuacjach
najbardziej oczekiwanymi i bardzo
potrzebnymi podczas upału były
kąpiele w dużym basenie przy
h o t e l o w c u . K r z y k ó w, p i s k ó w,
śmiechów co niemiara – ochłody
również. Wcześniej młodzież zaliczyła
spacer nad morze, wizytę w Papugarni
i Motylarni, mnóstwo lodów i napojów
chłodzących. Wieczorem była jeszcze
przejażdżka wozem konnym po
leśnych wertepach oraz wyjazd
elektrycznym pojazdem na zachód
słońca. Kolejny dzień również upłynął
pod znakiem atrakcji, było więc morze
oraz zwiedzanie i poznawanie historii
młynarstwa na naszym terenie. Wizytę
w Skansenie „Stary Młyn” w Naćmierzu
poprzedziła debiutancka przejażdżką
stylowym meleksem, a później również

stylowym Fordem. Jeszcze
niesamowity seans 7D, pełen
emocjonujących doznań, smaczny
obiadek w „Barce” i już pora wracać do
stęsknionych rodziców i szkolnej
rzeczywistości.
Takie wyjazdy uczą dzieci
samodzielności, odpowiedzialności,
kultury i życiowej zaradności.
Wychowawcom bardzo zależy, by
dzieci skorzystały z jak największej
formy rozrywki. Nawet jeżeli jest
powód do narzekań, że słońce, że nogi
bolą, że nie lubię mięsa, albo
ziemniaków – to właśnie później taki
wyjazd owocuje większą dumą z siebie
i radością, że coś się dobrego działo.
Wycieczkowicze bardzo
serdecznie dziękują za wszelkie
przejawy dobroci, bonusów i wsparcia,
ale podziękowania te kierują przede
wszystkim do Swoich Rodziców, do
Państwa Sylwii i Krzysztofa
Bugowskich, do Pana Adama Pruske,
do Pana Stefana Kwiatkowskiego oraz
do Pana Romana i Mieczysława
Zawadów a także do wychowawczyń
Teresy Rysztak i Edyty Zosiuk. Wyjazd
otrzymał częściowe dofinansowanie
z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, czyli
z budżetu Gminy.
(ryt.)

Dwudziestoosobowa grupa
starszych mieszkańców gminy
Postomino ukończyła I etap szkolenia
komputerowego E-senior z oceną
bardzo dobrą.
Wielkie brawa dla uczestników
szkolenia komputerowego E-senior
(głównie członków Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”),
którzy – mimo rozlicznych
obowiązków – znaleźli czas i chęć, by
przeciwstawić się wykluczeniu
informacyjnemu. Zajęcia odbywały się
w dwóch grupach w świetlicy wiejskiej
w Marszewie, a prowadzone były
przez życzliwą, opanowaną
i kompetentną p. Ninę ze Słupska.
Podczas uroczystego
podsumowania etapu podstawowego
padło wiele ciepłych słów zarówno
pod adresem „uczniów”
(zaangażowani, cierpliwi, przyjaźni,
konsekwentni), jak i pod adresem
p. profesor oraz Fundacji IT ze

Szczecina, która była odpowiedzialna
za całokształt organizacyjny.
W związku z faktem, że
nastąpiło przerwanie zajęć z powodu
pandemii, a także z powodu
zapotrzebowania na dalsze
doskonalenie umiejętności obsługi
komputera – „studenci senioralni”
zapisali się na II° szkolenia.
Nowy cykl zajęć odbywać się
będzie w Sali wiejskiej w Pieńkowie,
bo tam będzie teraz siedziba
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej”.
Na zakończeniu „roku
szkolnego” honorowym gościem była
przedstawicielka CKiSu (który
udostępnił salę) p. Monika Lacka,
która przekazała słowa uznania dla
uczących się seniorów.
- To chyba pierwsza taka
inicjatywa w naszej gminie, w której
starsi ludzie uczą się nowinek
technicznych – stwierdziła p. Monika.

Gratuluję pomysłu, siły i chęci.
- Z wielką niecierpliwością
czekaliśmy na możliwość ukończenia
takiego kursu – mówi p. Tadeusz,
jeden z uczestników – To nie tylko
nauka, ale także kontakt z innym
człowiekiem i ze światem.
- Teraz już potrafię wysyłać maile
do swojej rodziny, która jest daleko
stąd. Oni nie zawsze mają czas na
rozmowę, ale na maile zawsze
odpisują – chwali się p. Ewa.
Mamy głęboką nadzieję, że już
wkrótce przedstawimy osobom
zainteresowanym szeroki wachlarz
zajęć skierowanych do osób
starszych. W lipcu jesteśmy tam
w poniedziałki i wtorki w godzinach
dopołudniowych. Zapraszamy do
zgłoszenia na kurs języka
angielskiego dla wszystkich powyżej
25 r. życia.
Teresa Rysztak
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Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej zmieniającym zasady
naboru wniosków do programu „Dobry
Start” na rok szkolny 2021/2022
wszyscy rodzice od 1 lipca mogą
składać wnioski
TYLKO w formie
elektronicznej on-line:
• przez Portal
informacyjnousługowy
Emp@tia,
• przez bankowość

Kącik
poetycki
lipcowe tęsknoty
w zielonym buszu soczystego lata
wiatr głaszcze gałęzie drzew
poddają się jego harcom
uginają w zgodnym rytmie
liście nucą pieśni lipcowe
o miodnych sianokosach
o szpakach buszujących w czereśniowym
sadzie
o nabrzmiałych słońcem wakacjach
o morskiej bryzie, igraszkach z Neptunem
nocach pełnych tęsknot i miłosnych wyznań

elektroniczną,
• przez portal PUE ZUS.
Wnioski należy składać do 30
listopada 2021 r.

W czerwcu, we Wszedzieniu
zostały rozstawione kolorowe motyle,
aby upiększyć miejscowość. Przykro
nam, że są ludzie, którzy nie doceniają
pracy mieszkańców. Dnia 28 czerwca
nad ranem około godz. 2:50
ukradziono ze wsi 8 motyli, w tym te

Szacunek dla mych sąsiadów

Las

wiejskie klimaty nie są mi obce
polne drogi od wieków są takie same
na miedzy wierzba lub dzika grusza
zachęca do zwierzeń, parasolem cienia
jak ramieniem obejmie twe ciało

a kto o północy zerwie kwiat paproci
temu sprzyjać będzie szczęście
dywan z mchu tka leśne runo
krzaków jagód i poziomek coraz więcej

Szacunek kieruje
W stronę mych sąsiadów
Radość mnie ogarnia
Z tych naszych układów

trzeba rwać lebiodę z marchwi i buraków
kapusta się rozrasta, zawiązuje główki
skrzętna gospodyni zmaga się z chwastami
by nie zagłuszyły kopru czy sałaty
po deszczu tak łatwo odpuszcza dzikie
wybujałe zielsko
choć korzeniami mocno w ziemi zaczepione
jakby miały prawo zagościć na dłużej

i borówki i maliny cieszą oczy swym widokiem
także grzybów co niemiara, więc daj kosz
nazbieramy leśnych skarbów w leśnym runie
drzew wierzchołki nad głowami tworzą klosz

Ja nie muszę prosić
By przyszli z pomocą
Gdyby trzeba było
Przyjdą nawet nocą

klosz zielony lub parasol
ze złotymi promieniami
a na dole my- zbieracze
idziemy z leśnymi darami

Ślę piękna ukłony
W mych sąsiadów stronę
Najdrobniejsza pomoc
Będą docenione
Wdzięczna Henryka Tychończuk

z warzywnej grządki trzeba iść na łąkę
gdzie pasą się krowy dawno nie dojone
wymionami falują po kosmyki trawy
wyrosłej w kępkach na rozstaju zbocza

uszanować trzeba ciszę
leśnych zwierząt panowanie
nie rzucajmy tu papierków
las jak stał- tak niech zostanie
Jadwiga Michalak

Wszystkim mieszkańcom Nosalina, którzy społecznie
dbają o tereny publiczne, składam serdeczne
podziękowania. W ramach inicjatywy lokalnej w 2019 roku
w pasie drogowym posadzonych zostało 400 róż
rabatowych. Dzięki Waszej regularnej pielęgnacji i koszeniu
pięknie zdobią naszą miejscowość. Mimo trwających prac
budowlanych na placu rekreacyjno-sportowym nie
zapominacie o gazonach które pięknie się tam prezentują.
Teren przy „starej” świetlicy i krzyżu również upiększają
piękne kwiaty, nie wspominając o regularnym koszeniu. Jest
mi niezmiernie miło patrzeć na Wasze poświęcanie wolnego
czasu dla wspólnego dobra. Jesteście wzorem dla innych.
Sołtys Sołectwa Nosalin

"Chill Z kulturą"
Kalendarium koncertów
Plac za Punktem Informacji Turystycznej w Jarosławcu - godzina 20.00
• 11.07 "Wspomnienie Ryszarda Riedla"
Sebastian Riedel&Cree piosenki zespołu Dżem
• 16.07 Martella Solo
• 18.07 Natalia Szczypuła
• 23.07 ''4 Szmery''
• 25.07 Krzesimir Dębski
• 07.08 Anita Lipnicka
• między 18 a 23.08 Martella, M.Raduli/B.Miarka
Na koncerty - wstęp wolny.

miodny zapach niesie pole koniczyny
w złotym blasku słychać brzęczenie owadów
i terkot kosiarki w równomiernym rytmie
ścinającym słodkie dojrzałe źdźbeł pnącze
zboże już dojrzewa w czerwcowym kapturze
sumiastymi wąsami uśmiecha się owies
pszenica napęczniała złotymi ziarnami
a swym długim kłosem zachwyca nas żyto

Podziękowania

strefa

największe. Pozostałe motyle zostały
przestawione na prywatne posesje za
ogrodzeniami, by nikt już ich nie ukradł.
Jeśli ktoś zauważy skradzione motyle
prosimy o kontakt z sołtysem wsi
Wszedzień.
Maria Lech-Szajner - sołtys

sny nocy letniej

szmaragdowa zieleń lasu
szumem drzew nas pięknie wita
śpiewem ptaków, miłą ciszą
zawsze paproć tam zakwita

Że są dobrzy ludzie
Wszyscy o tym wiemy
Kochać ich należy
Więc ich szanujemy

księżyc i gwiazdy łączą zakochanych
zakrywają ich ciała muślinowym płaszczem
Jadwiga Michalak

strona

Skradziono motyle

Dobry Start „300+”
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie informuje,
że od dnia 01 lipca 2021 roku NIE
BĘDZIE realizował świadczenia
Dobry Start ,,300+".
Od dnia 01 lipca 2021 roku
organem właściwym do składania
wniosków o świadczenie Dobry Start
„300+”, będzie Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Jak złożyć wniosek od 1 lipca
2021 r.?
Zgodnie z rozporządzeniem
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jęczmień się pokłonił dorodnym owocem
chabry się schowały w złotodajnym zbożu
swe modre oczęta podniosły wstydliwie
maki pokraśniały stanęły na baczność
oddając hołd zbożom szumiącym na wietrze
gdzieś nad wiejską chatą płynie dym z komina
cichy wieczór przędzie magiczną opowieść
o nocy świętojańskiej, dziewczęcych
marzeniach
snach nocy letniej z zapachem jaśminu...
Jadwiga Michalak

Kalendarium warsztatów
Plac za Punktem Informacji Turystycznej w Jarosławcu
• 13-16.07 - warsztaty cz.1 cykl "Wyrażanie Własnego Ja"
• 9-13.08 Warsztaty Muzyczne
• 13.08 koncert na zakończenie warsztatów muzycznych
(wykładowcy i uczestnicy warsztatów), godz.19:00 mała
scena
• 16-18.08 warsztaty cz.2 cykl „Wyrażanie Własnego Ja"
• 17-19.08 warsztaty gitarowo-wokalne cz.3 cykl
"Wyrażanie Własnego Ja"

Plenerowe Kino Letnie
Plac za Punktem Informacji Turystycznej w Jarosławcu
•
•
•
•
•

20.07 - "Lala land"
24.07 - "Tajemniczy ogród"
03.08 - "Judy"
24.08 - "Chłopiec z burzy"
26.08 - "Czwarta władza"

"Sport Szyty Na Miarę"
Plac za Punktem Informacji Turystycznej w Jarosławcu

zapraszają

Gmina Postomino
oraz

fundacja miarka muzyki i sztuki

Podczas wakacji na obszarze strefy w każdy weekend
będą odbywać się zajęcia sportowe łączące takie
dyscypliny jak fitness,joga,relaksacja ì trening siłowy.
Początek zajęć godz. 10:00
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Placówka Wsparcia Dziennego / Program Aktywności Lokalnej

Dom Sąsiedzki

1 lipca 2021 r. odbyło się oficjalne
otwarcie Domu Sąsiedzkiego
w Pałowie, w którym realizowany jest
projekt „Zróbmy to Razem…”
Na spotkanie przybyli zaproszeni
goście:
• Aleksandra Kurek - Z-ca Wójta
Gminy Postomino,
• Daniel Pakos - Przewodniczący
Rady Gminy Postomino,
• Pan Marek Leśniewski - Dyrektor

Centrum Kultury i Sportu
w Postominie,
• Maria Lech-Szajner ,
• Anita Mikołajczyk - p.o.
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Postominie
oraz pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Postominie.
Serdecznie dziękujemy za
przybycie naszym gościom.

Zaproszenie
na festyn rodzinny

Wydarzenia w PAL
W ramach projektu „Zróbmy to
razem – aktywizacja społecznozawodowa osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z terenu Gminy
Postomino” uczestnicy, wspólnie
z kołem gospodyń wiejskich w Pałowie
odświeżyli salę – Dom Sąsiedzki,
w której odbywają się zajęcia.
Pomalowaliśmy ściany i drzwi,
odświeżyliśmy boazerie, wymienione
zostały listwy przy suficie. Podłogę
wyczyściliśmy odtłuszczaczem.
Aktualnie przygotowujemy się do
festynu rodzinnego, który odbędzie
się 17.07.2021 r. na placu zabaw
w Pałowie. Będzie mnóstwo atrakcji
takich jak dmuchańce dla dzieci,
kucyki , gry i zabawy. Serdecznie
wszystkich zapraszamy.
Wciąż trwa rekrutacja do

projektu zapraszam osoby
bezrobotne zrejestrowane w Urzędzie
pracy oraz osoby w wieku

emerytalnym.
Animator Społeczności Lokalnej
Joanna Chmielewska

Zajęcia sportowe
W czwartek 10 czerwca odbyły
się ostatnie zajecia sportowe,
taneczne i muzykoterapeutyczne. Pani
Kasia podsumowała z uczestnikami
ponad czteroletnią pracę, wspólne gry,
zabawy, tańce i razem przeżyte
przygody. Podczas tych lat mali
uczestnicy zajęć mogli rozwijać swoją
wiedzę i umiejętności, poczucie rytmu,
budować poczucie własnej wartości,
zawierać więzi i wzmacniać relacje
koleżeńskie. Dzieci pożegnały się
z zajęciami sportowymi na wesoło,
między innymi zabawą w podchody,
które są rodzajem gry terenowej.
Ćwiczyły współpracę w grupie oraz umiejętność tropienia po śladach. Wszyscy świetnie się bawiliśmy.

Dzień ojca

Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest 23
czerwca. Jest to wyjątkowy dzień, w którym
każde dziecko bez względu na wiek ma
okazję wyrazić miłość, wdzięczność
i podziękowanie swojemu ukochanemu tacie.
Można to uczynić np. poprzez własnoręczne
wykonanie laurki. Z tej okazji dzieci z Placówki
Wsparcia Dziennego w Postominie wykonały
piękne laurki- garniturki dla swoich Tatusiów.
Wszyscy pracowali z wielkim
zaangażowaniem.
Wszystkim Tatusiom z okazji ich święta
życzymy spełnienia marzeń i wielu powodów
do uśmiechu!
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

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
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KONCERT
Jarosławiec

7 sierpnia 2021

plac za Punktem Informacji Turystynej

godz. 20.00 - wstęp wolny

strona

Koncert: Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu
Sebastian
Riedel&Cree
11 lipca 2021
godz. 20:00
Jarosławiec
plac za Punktem Informacji Turystycznej

plac Bałtycki - duża letnia scena

fot. Dominik Malik
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Harmonogram wywozu odpadów
Sierpień 2021

Lipiec 2021
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WTOREK

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane: 3, 17, 31 i odpady biodegradowalne: 4, 18.

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

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

„Wczasy” – utwór Pieńkowian

1.
Jadąc tu na wczasy roczek oszczędzałem
Od wszelkich wydatków się powstrzymywałem,
A gdy słońce zajdzie i deszczyk poleje
To ja na tych wczasach trochę poszaleję
Ref. A ja, ja poszaleję sam,
A ja, ja zaskórniaki mam.
A ja, ja nikt nie dowie się,
Kto by podkablował co ja tu robię.
2.
A, gdy na tych wczasach ceny zobaczyłem
O mało cholera się nie przewróciłem.
Szybko przeliczyłem te swoje zasoby,
Jeszcze poszaleję na inne sposoby.
Ref. A ja, ja poszaleje sam,
A ja, ja zaskórniaki mam.
A ja, ja nikt nie dowie się,
Kto by podkablował co ja tu robię.

3.
Teraz po podwyżce, kolejnych dopłatach
Będę musiał jeszcze spłacać wczasy w ratach.
I choć słońce zajdzie i deszczyk poleje,
To ja na tych wczasach już nie poszaleję.
Ref. A ja, ja poszaleje sam,
A ja, ja zaskórniaki mam.
A ja, ja nikt nie dowie się,
Kto by podkablował co ja tu robię.
4.
Plaża i ośrodek, wszystko przyzwoite,
Nie stać mnie już na wytworne życie.
Żyje teraz grzecznie, niby zakonnica,
Tylko czasem nocą, wyję do księżyca.
Ref. A ja, ja poszaleje sam,
A ja, ja zaskórniaki mam.
A ja, ja nikt nie dowie się,
Kto by podkablował co ja tu robię.
K. B. Pieńkowianie

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.

Śmieciowy problem
W ostatnich miesiącach
pracownicy Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Postominie podczas odbierania
zmieszanych odpadów
komunalnych prowadzą kontrole
prawidłowej segregacji odpadów.
Choć zasady segregacji
odpadów obowiązują od kilku lat,
nadal po każdej kontroli do
urzędu gminy wpływa kilkanaście
informacji o stwierdzonych
nieprawidłowościach. Jakie są
konsekwencje takiego działania?
Po pierwsze- nałożenie na osoby
nieprawidłowo segregujące
odpady wyższej opłaty. Po
drugie- konieczność oddania na
wysypisko śmieci odpadów
niewyselekcjonowanych, za które
trzeba więcej zapłacić. Po trzecie w przypadku powtarzalności
powyższej sytuacji, zwiększone
koszty ponoszone za nieprawidłowo
segregowane odpady, spowodują
w konsekwencji wzrost tzw. „stawki za
śmieci” która w chwili obecnej ustalona
jest na poziomie 18 zł od mieszkańca.
N i e s t e t y, t a k i e p o s t ę p o w a n i e
doprowadzi do znacznego
p o d w y ż s z e n i a t e j s t a w k i . We
wspólnym interesie jest dołożenie
wszelkich starań, aby prawidłowa
segregacja śmieci stała się dobrym
nawykiem mieszkańców, gdyż jej brak
spowoduje, że już w kolejnym roku
będziemy wszyscy ponosić
konsekwencje w postaci
podwyższenia stawki opłaty za
odpady na jednego mieszkańca.

Rozpoczął się sezon letni.
Spragnieni wypoczynku i relaksu nad
morzem turyści tłumnie odwiedzają
Jarosławiec i okoliczne miejscowości.
Skąd wiadomo, jak licznie przybyli
goście? Oczywiście po ilości
odpadów, które niestety można
znaleźć nie tylko w koszach na śmieci,
ale też hurtowo wyrzuconych przy
drogach czy uliczkach Jarosławca.
Jednak rodzaj i ilość podrzuconych
odpadów nie wskazuje, by były to
śmieci przechodzącego turysty. Ktoś
kto przyjeżdża na wczasy, idzie na
lody czy gofry nie generuje odpadów
w formie ziemniaków, surówek czy
kilkudziesięciu kubków po kawie,
w jednym miejscu. Do urzędu
docierają sygnały o zbyt małej ilości
koszy na odpady. Jednak ilość
pojemników w samym Jarosławcu jest
większa niż w latach wcześniejszych.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

Dziękuję serdecznie męskiej drużynie piłkarskiej reprezentującej Sołectwo
Wszędzień za aktywne uczestnictwo w zawodach piłkarskich Współzawodnictwa
Sołectw. Liczę na dalszą aktywność.
Maria Lech-Szajner
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Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
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Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel.: 59 810 85 93
e-mail: szept@postomino.pl

Zmienione zostały tylko ich
lokalizacje. Dotychczasowe
usytuowanie koszy powodowało,
że ciągle w tych samych,
określonych miejscach pojawiały
się liczne podrzuty. Dlaczego?
Kto wrzuca do zwykłego
ulicznego kosza na śmieci
obierzyny po ogórkach czy
ziemniakach? Czy turysta, który
przyszedł na gofry lub lody, czy
nawet na obiad do lokalnych
punktów gastronomicznych? Czy
wczasowiczowi, chce się ciągnąć
240 litowy czarny wór na śmieci,
i stawiać go koło gminnego kosza
na odpady?
K a ż d y
p u n k t
g a s t r o n o m i c z n y, k a ż d y p u n k t
handlowy powinien być wyposażony w
odpowiedniej wielkości kosz na
własne odpady powstające w wyniku
prowadzonej działalności.
W konsekwencji każdy z właścicieli
lokali handlowych czy
gastronomicznych zobowiązany jest
zawrzeć umowę na odbiór tych
odpadów. Realizacja tego obowiązku
z pewnością zmniejszyłaby ilość
wyrzucanych na skwerach i terenach
zielonych resztek gastronomicznych.
Gdy GPK zbiera te odpady jako
podrzuty, wpływają one na wzrost
stawki za odpady. Tzw. „podrzuty”
z roku 2020 kosztowały gminę
dodatkowych 200 000 zł!! Jest to
koszt, który w kolejnym roku będzie
musiał być uwzględniony w ustalaniu
stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

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.

