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dyrektora Szkoły
Podstawowej
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Danuty Strzelczyk
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XXXVII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 3 września 2021 r.,
radni zapoznali się ze
sprawozdaniem z realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Postomino za lata 2016-2020
oraz podjęli następujące uchwały:
1) w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości – dotyczy
sprzedaży w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego 1/22
części działki nr 535/7 o pow.
0,0530 ha oraz 1/25 części działki
nr 535/12 o pow. 0,0961 ha
w Pieńkowie,
2) w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż przez Gminę
nieruchomości gruntowej –
dotyczy sprzedaży działki nr 252
o pow. 0,0800 ha w Jarosławcu na
rzecz jej użytkownika wieczystego,
3) w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości – dotyczy
zamiany działki nr 63 o pow. 130
m2 należącej do gminy na działkę
nr 67 o pow. 150 m2 należącej do
osoby fizycznej, która jest drogą
dojazdową do sąsiednich działek,

§
4) w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
wydzierżawienia działki nr 372/10
o pow. 0,5445 ha oraz nr 372/15
o pow. 12,9816 ha położonych
w Postominie w trybie przetargu
nieograniczonego,
5) w sprawie wstępnej lokalizacji
nowych
przystanków
komunikacyjnych przy drodze
powiatowej nr 0542Z
w miejscowości Pałówko – na

wniosek sołtysa wskazano
wstępne miejsce nowych dwóch
przystanków na żądanie,
6) zmieniającą uchwałę w sprawie
utworzenia żłobka na terenie
Gminy Postomino oraz nadania
statutu – od dnia 1 stycznia 2022
roku żłobek będzie nosił nazwę
Żłobek Gminny „Morska Kraina”
w Jarosławcu,
7) zmieniającej uchwałę nr IV/18/15
Rady Gminy Postomino w sprawie
szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności
statutowej tych organizacji –
dotyczy zmiany brzmienia § 2
uchwały.
8) w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Postomino
dla obrębu ewidencyjnego
Jarosławiec,

9) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XVI/139/19 w sprawie określenia
inkasentów opłaty miejscowej
i wynagrodzenia za inkaso –
uaktualniono wykaz inkasentów
opłaty miejscowej,
10) w sprawie zmian w budżecie
Gminy Postomino na 2021 rok – po
dokonanych zmianach dochody
budżetu wynoszą 64.709.581,74
złotych, wydatki: 74.502.084,74 zł,
przychody: 12.714.687,00 zł,
rozchody: 2.922.184,00 zł,
11) w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino – zapisy WPF
dostosowano do dokonanych
zmian w budżecie gminy,
12) w sprawie emisji obligacji –
dotyczy emisji czterech tysięcy
obligacji o wartości 1 tys. zł każda
na łączną kwotę czterech milionów
złotych,
13) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r
XXIX/345/04 Rady Gminy
Postomino z dnia 17 grudnia
2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Postominie
zmienioną uchwałą Nr

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”)
XXIX/290/17 Rady Gminy
Postomino z dnia 24 marca 2017 r.
– dotyczy zmiany brzmienia ust. 4
w § 2 uchwały,
14) w sprawie utworzenia placówki
wsparcia dziennego prowadzonej
w formie opiekuńczej przez
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie – dotyczy
utworzenia placówki w formie
5 świetlic środowiskowych
funkcjonujących w Postominie,
Staniewicach, Korlinie, Pieszczu
i Królewie.

Sołtys Sołectwa Nosalin – Adrian Pawłowski ma głos
Przygodę z funkcją sołtysa
sołectwa Nosalin rozpocząłem już
w wieku 25 lat i pełnię ją już drugą
kadencję. Byłem wtedy najmłodszym
sołtysem w gminie Postomino jak
również w całym powiecie
sławieńskim. Mieszkam w Nosalinie od
urodzenia, czyli 31 lat. Ukończyłem
Akademię Wychowania Fizycznego
w Gdańsku oraz Gdańską Wyższą
Szkołę Administracji. Pracuję na
stanowisku specjalisty ds. sportu
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie oraz jako instruktor
sportowy w Szkołach Podstawowych
w Staniewicach i Pieszczu. W 2019
roku zostałem Radnym Powiatu
Sławieńskiego i wchodzę w skład jego
zarządu.
Skąd pomysł na objęcie funkcji
sołtysa?
Moje działania społeczne
rozpoczęły się już w latach
najmłodszych. Byłem i jestem
zafascynowany sportem.
Wy c h o w a ł e m s i ę w N o s a l i n i e ,
a miejscem gdzie spędzałem najwięcej
czasu było boisko sportowe. Można je
tak nazywać, ponieważ w latach 90tych była to jedynie łąka, a bramki
organizowaliśmy sobie sami. Wtedy
obiecałem sobie, że w przyszłości
doprowadzę do powstania terenu
sportowo-rekreacyjnego
z prawdziwego zdarzenia. W 2013 roku
napisałem projekt do Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 i udało
się. Na boisku stanęły bramki
z piłkochwytami, wiata rekreacyjna
i miejsce na ognisko. Po realizacji tego
zadania obecny wtedy sołtys - śp.

Krzysztof Ciróg, który
rezygnował z tej funkcji
z powodów zdrowotnych
zachęcił mnie do startu
w wyborach.

Za co lubi Pan swoją
miejscowość?
Za ciszę, spokój, zieleń,
przestrzeń, a przede
wszystkim za mieszkańców,
których zazdroszczą mi inni
sołtysi.

Z jakimi problemami
borykają się mieszkańcy
Nosalina?
Największe problemy to
infrastruktura drogowa,
połączenia autobusowe i brak
świetlicy wiejskiej
z sanitariatem (obecna jest
bardzo mała i nie ma
podłączeń wodnokanalizacyjnych). Rok 2021
i 2022 będą przełomowe
w tych kwestiach, ponieważ
aktualnie po wielu latach
starań i pracy społecznej
budowana jest nowa świetlica
z boiskiem wielofunkcyjnym,
a do końca przyszłego roku
zakończy się kapitalny remont
drogi powiatowej StaniewiceNosalin-Wrześnica.
Czy dobrze się Pan czuje
jako gospodarz Nosalina?
Jestem względnie
młodą osobą i nie do końca pasuję do
stereotypu sołtysa, jednak należę do
„społeczników” i cieszą mnie bardzo
sukcesy i rozwój naszej miejscowości.
Daje mi to wiele satysfakcji.
Jakie są mocne strony Nosalina?
Najmocniejszą stroną Nosalina
jest aktywność i współpraca
m i e s z k a ń c ó w. W r o k u 2 0 1 5
wygraliśmy rywalizację podczas
Gminnych Dożynek w Pałówku i
organizowaliśmy je przez kolejne trzy

lata. Potencjalnie mała miejscowość
stanęła na wysokości zadania,
wykazując się dużym
zaangażowaniem i gościnnością.
Czy ma Pan wsparcie mieszkańców
przy realizacji różnego rodzaju
działań?
Zdecydowanie tak. Jesteśmy
zgranym zespołem, na który zawsze
mogę liczyć. Widoczne jest to na
zewnątrz i jestem z tego powodu
bardzo dumny.

Jakie działania były
podjęte w Nosalinie za
czasów Pana
„sołtysowania”?
Do najważniejszych
działań jakie realizowaliśmy
podczas moich lat
sołtysowania zdecydowanie
zaliczyć można wymienioną
wyżej 3-krotną organizację
dożynek. Były to wielkie
przedsięwzięcia, w które
zaangażowanych społecznie
było kilkadziesiąt osób.
Łącznie przez 3 lata dzięki
tym imprezom miejscowość,
którą zamieszkuje około 160
osób odwiedziło ponad 6
tysięcy ludzi. Jeśli chodzi
o inwestycje to największe są
w trakcie realizacji. Aktualnie
trwa budowa wymienionej
wyżej świetlicy z boiskiem
wielofunkcyjnym, a w najbliższych
dniach rozpocznie się kapitalny remont

drogi powiatowej Staniewice-NosalinWrześnica.
Jak układa się współpraca z
samorządem gminnym?
Współpraca układa się bardzo
dobrze. Jako mieszkańcy dbamy
o wszystko co jest wspólne/gminne,
wkładamy w to dużo własnego czasu
i środków, a w zamian za to nasze
prośby są brane pod uwagę
i sukcesywnie realizowane.
Plany na przyszłość.
Mam kilka pomysłów, które
pragnę zrealizować. Chciałbym, aby
nowo wybudowana świetlica była
aktywnie użytkowana, a teren wokół
niej zachęcał do uprawiania sportu,
zabawy i spacerów. W dalszym ciągu
będziemy upiększać naszą
miejscowość kwiatami, krzewami oraz
gazonami. A moim niespełnionym
marzeniem jest organizacja imprezy,
która na stałe wpisze się w kalendarz
i będzie kojarzona tylko z Nosalinem.
Sołtys Sołectwa Nosalin –
Adrian Pawłowski

Kontrola!
Szanowni Państwo!
W okresie od 13 września 2021 r. do końca listopada rozpoczną się
kontrole w zakresie odprowadzania ścieków na terenie gminy Postomino.
Szczegółowe informacje oraz harmonogram kontroli w poszczególnych
miejscowościach dostępny jest na stronie internetowej gminy.
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Kalendarium
wrzesień

2021
Jaki pierwszy wrzesień,
taka będzie jesień.
Czego lipiec i sierpień nie dowarzy,
tego wrzesień nie dosmaży.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna,
zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.

Konkurs Piękna wieś, piękna
posesja rozgrywany jest od wielu lat
w naszej gminie. W tym roku po raz
pierwszy odbyły się 3 wizje lokalne
komisji konkursowej. Podczas oceny
miejscowości i posesji w maju oraz
czerwcu uczestnicy konkursu nie byli
informowani o przeprowadzanych
ocenach stanu utrzymania czystości.
Ostateczna wizja lokalna odbyła się
25 sierpnia i wówczas komisji
oceniającej towarzyszyli
przedstawiciele miejscowości
i właściciele posesji. Na podstawie
zebranych i podliczonych punktów
komisja konkursowa w składzie:
Marzanna Kołodziej, Emilia Szatna,
Ewelina Ciróg, Dominika Lesner,
Maciej Hope ustaliła:

w kategorii „PIĘKNA POSESJA”
Miejsce I – Pawelec Katarzyna
Grzegorz (Pieszcz) z ilością punktów
357 - nagroda 600,00 zł
Miejsce II – Dura Dorota
(Nacmierz) z ilością punktów 339 nagroda 400,00 zł
Miejsce III – Gosztyła Zbigniew
(Chudaczewko 17) z ilością punktów
324 - nagroda 200,00 zł
Miejsce IV – Joanna
Kalinowska (Staniewice) z ilością
punktów 293 - wyróżnienie w kwocie
100,00 zł
Miejsce V – Surma Ewa
(Nacmierz) z ilością punktów 230
w kategorii „PIĘNA WIEŚ”
Miejsce I –Wilkowice z ilością

punktów 262 - nagroda 2.000,00 zł
Miejsce II – Wszedzień ilością
punktów 259 - nagroda 1.500,00 zł
Miejsce III – Marszewo z ilością
punktów 241 - nagroda 1.000,00 zł
Miejsce IV – Pałówko z ilością
punktów 191
Miejsce V – Tyń z ilością
punktów 120
Nagrody pieniężne, rośliny oraz
dyplomy ufundowała Gmina
Postomino. Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy za udział
w konkursie. Gratulujemy pięknych,
ukwieconych i zadbanych obejść
i skwerów. Gorąco zapraszamy
mieszkańców naszej gminy do
włączenia się w poprawę estetyki
i dbałość o najbliższe otoczenie.

1 września (środa)
Dzień Weterana, Pierwszy Dzień Szkoły,
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
8 września (środa)
Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa,
Międzynarodowy
Dzień Walki z Analfabetyzmem
9 września (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Urody
10 września (piątek)
Światowy Dzień
Przeciwdziałania Samobójstwom,
Światowy Dzień Drzewa,
Dzień Solidarności
z Osobami Chorymi na Schizofrenię
11 września (sobota)
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
12 września (niedziela)
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
13 września (poniedziałek)
Dzień Programisty
15 września (środa)
Międzynarodowy Dzień Demokracji,
Europejski Dzień Prostaty
16 września (czwartek)
Międzynarodowy Dzień
Ochrony Warstwy Ozonowej
17 września (piątek)
Dzień Sybiraka
18 września (sobota)
Dzień Geologii
19 września (niedziela)
Dzień Dzikiej Flory,
Fauny i Naturalnych Siedlisk
21 września (wtorek)
Światowy Dzień Osób z Chorobą
Alzheimera, Dzień Służby Celnej,
Międzynarodowy Dzień Pokoju
22 września (środa)
Początek Astronomicznej Jesieni,
Międzynarodowy Dzień bez Samochodu
24 września (piątek)
Międzynarodowy Dzień Głuchych
27 września (poniedziałek)
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego,
Światowy Dzień Turystyki,
Światowy Dzień Serca
28 września (wtorek)
Światowy Dzień Walki z Wścieklizną
30 września (czwartek)
Dzień Chłopaka,
Międzynarodowy Dzień Tłumacza,
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Józef Caban - 106 urodziny

Minął kolejny rok i znów mogliśmy się
spotkać z najstarszym mieszkańcem naszej
gminy, Panem Józefem Caban, który
kończy dziś 106 lat. Piękny wiek,
niespotykany jubileusz i cudowny człowiek
– miły, serdeczny, uśmiechnięty, otoczony
opieką najbliższych. Mała, skromna
„chatka” w Pałówku to jego ostoja, jego
miejsce na ziemi. Dom, w którym czuje się
szczęśliwy. Pana Józefa w wigilię urodzin
odwiedziła delegacja samorządu Gminy
Postomino: Aleksandra Kurek – Zastępca
Wójta oraz Daniel Pakos Przewodniczący
Rady Gminy Postomino. Były kwiaty,
życzenia, gratulacje. Panie Józefie raz
jeszcze życzymy Panu 200 lat.

100-tne urodziny Dymitra Domarada

26 sierpnia to szczególna data
dla najbliższych Pana Dymitra
Domarada. To właśnie tego dnia ich
mąż, ojciec, dziadek, pradziadek
i prapradziadek skończył 100 lat. Ten
szczególny jubileusz nie mógł odbyć
się w zaciszu domu. Wnuczka Pana
Dymitra wspólnie z mężem i swoim tatą
urządzili przyjęcie urodzinowe, na
które zaprosili również przedstawicieli
Samorządu Gminy Postomino.
Gratulacje, kwiaty, prezent oraz
życzenia dostojnemu jubilatowi
wręczyli: Aleksandra Kurek – Zastępca
Wójta, Daniel Pakos –
Przewodniczący Rady Gminy
Postomino oraz Iwona Szczot –
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego. W uroczystości udział wziął

także Proboszcz Parafii pw. św. Piotra
i Pawła w Sławsku ks. Andrzej
Skibiński i Dyrektor Oddziału Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Koszalinie – Jan
Górski oraz przedstawiciele sołectwa
Zenon Morka wraz z Ireną Owsiuk.
Dostojny jubilat Pan Dymitr
cieszy się jeszcze miłością swojej żony
Pani Paraski, która od 70 lat jest jego
małżonką. Wspólnie wychowali trzy
córki i syna oraz doczekali się 12
w n u k ó w, 1 4 p r a w n u k ó w i 2
praprawnuków. Od lat pięćdziesiątych
zamieszkują w Pieszczu i tu prowadzili
małe gospodarstwo rolne. A dziś
otoczeni najbliższymi wiodą spokojne
życie. Raz jeszcze Jubilatowi i jego
małżonce życzymy 200 lat.
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Dyrektor Danuta Strzelczyk przechodzi na emeryturę
1 września 2021 roku podczas
uroczystego rozpoczęcia roku
szkolnego w Szkole Podstawowej im.
ppor. Emilii Gierczak w Postominie
pożegnaliśmy Dyrektor Danutę
Strzelczyk, która po ponad
czterdziestoletnim trudzie
wychowawczo - edukacyjnym, w tym
piętnastoletnim okresie pracy na
stanowisku dyrektora szkoły oraz
dwunastoletnim na stanowisku
wicedyrektora przeszła na zasłużoną
emeryturę.
Wójt Janusz Bojkowski w asyście
zastępcy Aleksandry Kurek oraz
inspektora ds. oświaty Urzędu Gminy
w Postominie Pauliny Sowińskiej –
Bodegwin dziękował Pani Danucie za
wyróżniającą pracę na stanowisku
dyrektora, za kreowanie postaw
i wartości etyczno-moralnych dzieci
i młodzieży, życzył zasłużonego
odpoczynku oraz dużo zdrowia,
pogody ducha i wielu sukcesów w życiu
osobistym.
Panią Danutę pożegnali także
dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy,
Rada Rodziców oraz uczniowie.
„To bardzo dobrze dla całej
społeczności lokalnej i wielkie
szczęście dla nauczycieli i pedagogów,
jeżeli dyrektorem szkoły jest człowiek,
który potrafi połączyć wykonywanie
swoich codziennych obowiązków
z pasją.” - Są to słowa, wypowiedziane
podczas pożegnania przez obecną

Dyrektor Małgorzatę Milarską, które
mówią wiele i niech będą
podsumowaniem pracy Pani Danuty.
Poniżej przedstawiamy krótki
życiorys Pani Danuty.
W 1971 roku Pani Danuta
Strzelczyk ukończyła Szkołę
Podstawową w Żelkowie. Kolejno
uczęszczała do II Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Słupsku. Po maturze

Pamięć o żołnierzach

1 września Instytut Pamięci
Narodowej w szczególności pamięta
o żołnierzach z Wojskowej Składnicy
Tranzytowej na Westerplatte, którzy
w 1939 roku stawiali bohaterski opór
niemieckiej agresji. Na ich grobach
zostały złożone kwiaty i zapalone
znicze. Uroczystości odbyły w 48
miejscowościach na terenie całego
kraju.

Oddział IPN w Szczecinie oddał
hołd nieżyjącemu już mieszkańcowi
naszej gminy obrońcy Westerplatte
Panu Janowi Kurczykowi
(1915–1993), którego ciało spoczywa
na cmentarzu komunalnym
w Staniewicach. W uroczystościach
udział wziął Przewodniczący Rady
Gminy Postomino Pan Daniel Pakos.

kontynuowała naukę w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Słupsku na
wydziale matematyczno –
przyrodniczym na kierunku fizyka. 22
czerwca 1979 roku obroniła pracę
magisterską.
Od 1 września 1979 roku do 31
sierpnia 1980 roku pracowała jako
wychowawczyni w Domu Dziecka nr
1 w Lęborku, jednocześnie pracowała
w Technikum Budowlanym dla
zaocznych.

Swoje losy i pracę jako
nauczyciel na terenie Gminy
Postomino Pani Strzelczyk rozpoczęła
we wrześniu 1980 roku. Od tego dnia
do 31 grudnia 1988 roku pracowała na
stanowisku nauczyciela w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu, po czym
kontynuowała pracę na stanowisku
nauczyciela w Szkole Podstawowej im.
ppor. Emilii Gierczak w Postominie.
W 1991 roku Pani Danuta
otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty

i Wychowania w Słupsku za całokształt
pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Od 1 września 1994 roku do 31
sierpnia 1999 roku była dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Postominie.
1 września 1999 roku zostało
powołane Gimnazjum w Postominie
z oddziałami zamiejscowymi
w Pieszczu i Jarosławcu, którego Pani
Danuta była dyrektorem przez okres
4 lat.
Od 1 września 2003 roku na
terenie Gminy Postomino powołano
zespoły szkół w Postominie,
Jarosławcu, Pieszczu. W wyniku tej
reformy Pani Strzeczyk została
wicedyrektorem do spraw gimnazjum
w zespole Szkół w Postominie.
9 grudnia 2015 roku Wójt Gminy
Postomino powierzył Pani Danucie
pełnienie obowiązków Dyrektora
Zespołu Szkół w Postominie do
31 sierpnia 2016 roku.
Od 1 września 2016 roku do
31 sierpnia 2021 roku Pani Strzelczyk
była Dyrektorem Zespołu Szkół
w Postominie, który w trakcie kadencji
został przekształcony w 8-letnią Szkołę
Podstawową.
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Nowy rok szkolny 2021/2022
Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice
1 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.
Całej społeczności szkolnej życzę, aby ten rok szkolny, był bezpieczny, pełen
sukcesów edukacyjnych i satysfakcji z wykonywanych zadań. Życzę wytrwałości,
cierpliwości i nieustającej motywacji. Niech kolejne dni nauki szklonej upływają
Wszystkim w zdrowiu, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i wspierania się
w osiąganiu wyznaczonych celów.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

W roku szkolnym 2021/2022 naukę
na poziomie szkoły podstawowej
rozpoczęło 561 uczniów, 228 dzieci
korzystać będzie z wychowania
przedszkolnego, w tym:
• w Szkole Podstawowej
w Jarosławcu - 191 uczniów (64
przedszkolaków),
• w Szkole Podstawowej w Pieszczu 100 uczniów (28 przedszkolaków),
• w Szkole Podstawowej im. ppor.
Emilii Gierczak w Postominie - 316
uczniów (86 przedszkolaków)
• w Szkole Podstawowej

w Staniewicach - 101 dzieci (31
przedszkolaków),
• w Zespole Szkół Społecznych
w Korlinie - 81 uczniów
(19 przedszkolaków).
W szkołach funkcjonujących na
terenie Gminy Postomino zatrudnionych
jest 94 nauczycieli.
W czasie przerwy wakacyjnej nie
było konieczności przeprowadzania
remontów placówek oświatowych.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Pieszczu
1 września o godz. 10.00 uczniowie
wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu
nowego roku szkolnego. Po przemowie
Pani Dyrektor i poinformowaniu klas
o przydziale wychowawców na naszych
najmłodszych czekała niespodzianka.
Nikt się tego nie spodziewał. Nauczyciele
powitali uczniów wybuchem konfetti przy

radosnej muzyce. Następnie na salę
wjechał pyszny tort, który tylko czekał na
spróbowanie. To było wyjątkowe
rozpoczęcie, bo to będzie wyjątkowy rok
szkolny....
M.Juszczyk

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Pieszczu

3 września 2021 roku w Szkole
Podstawowej w Pieszczu odbyło się Narodowe
Czytanie. Tegoroczna lektura, którą czytali
nauczyciele wspólnie z uczniami to dramat
„Moralność pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli
Zapolskiej. Wspólne czytanie nie tylko zbliżyło
nauczycieli i uczniów, ale uświadomiło

wszystkim jak ważne są w naszym życiu są
książki. W ostatnim czasie czytanie zostało
zastąpione ekranem komputera. Ale przecież
nie ma nic piękniejszego niż szelest i zapach
kartek…
Marzena Juszczyk
Alicja Bukowska
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Wrześniowe informacje o inwestycjach w gminie

Jezierzany

Sezon inwestycyjny w pełni. Nie
zwalniają tempa prace przy realizacji
zadań inwestycyjnych i remontowych.
Zagospodarowanie terenu
w m. Nosalin oraz budowa budynku
obsługi ruchu turystycznego wraz
z zapleczem sportowo- rekreacyjnym
w Jezierzanach zbliżają się ku
końcowi. Aktualnie prowadzone są
prace wykończeniowe w budynkach
oraz przy zagospodarowaniu terenu
takie jak nasadzenia zieleni, układanie
chodników.
Przy przebudowie drogi gminnej
w Korlinie zostały ułożone ostatnie
warstwy bitumiczne,
a Wykonawca robót przystąpił do
wykonywania poboczy drogi. Zadanie

jest realizowane w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, a Gmina
Postomino uzyskała wsparcie na jego
realizację ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopolskiego.
Niebawem rozpocznie się
przebudowa świetlicy w Łącku oraz
modernizacja stacji uzdatniania wody
w Łącku. Aktualnie kończą się
procedury związane z udzielaniem
zamówienia publicznego w ramach
przetargu nieograniczonego. Koszt
pierwszego zadania wynosi
2.049.000,00, natomiast drugiego
3.494.4630,00 zł.
Należy również zaznaczyć, że
wybrano wykonawcę robót dla budowy

budynku komunalnego w Pieńkowie.
Firma Union Invest Sp. z o.o. z Lipusza
podjęła się wykonania zadania za
kwotę 5.999.286,81 zł.
Poza tym trwają prace projektowe
przy opracowaniu dokumentacji
projektowej przebudowy drogi gminnej
na odcinku Jarosławiec-Jezierzany.
Aktualnie projektant wystąpił
z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla tego przedsięwzięcia.
Jednocześnie prowadzone są
prace porządkowe i remontowe
ułatwiające codzienne funkcjonowanie
m i e s z k a ń c ó w. W P i e ń k o w i e
zakończono prace związane
z poprawą stanu drogi obok trafostacji.
Ponadto udrożniono przejazd na
ścieżce rowerowej na trasie ŁąckoJezierzany, gdzie rozrastająca się
wierzba bardzo zwężała trasę dla
r o w e r z y s t ó w. W m i e j s c o w o ś c i
Wszedzień poprawiono stan drogi
dojazdowej do terenów rolniczych
poprzez wysypanie warstwy gruzu.
W Łężku powstał plac manewrowy
ułatwiający kierowcom autobusów
szkolnych zawracanie. Zakończono
prace przy wykonaniu przepustu
w Rusinowie na ulicy Dębowej.

Korlino przed (powyżej) i po (poniżej)

Nosalin

Nowa nawierzchnia
na drodze powiatowej

Nosalin

Łężek

Pieńkowo

Na powiatowym odcinku drogi od
Postomina, poprzez Marszewo, aż do
skrzyżowania w Górsku
przeprowadzono nałożenie nowej
warstwy ścieralnej. Inwestycja została

przeprowadzona przez powiat
sławieński. Nowa nawierzchnia
asfaltowa poprawiła jakość drogi,
z czego bardzo cieszą się kierowcy.
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Święto Wiatru w Pieńkowie

W dniu 14 sierpnia 2021 roku po
raz pierwszy na terenie gminy
Postomino zorganizowano „Święto
Wiatru”. Impreza miała miejsce na
placu rekreacyjnym w Pieńkowie. Na
przybyłe dzieci czekało mnóstwo
atrakcji m.in. warsztaty tworzenia
wiatraków i latawców, malowanie
twarzy, animacje z balonami i bańkami
mydlanymi oraz dmuchańce. Ekipa
OSP Chudaczewo dokonała pokazu
swoich sił, zaprezentowali wóz
strażacki, dodatkowo wytworzyli pianę
na boisku, co było dla dzieci ogromną

frajdą. Pogoda dopisała i pozwoliła na
przeprowadzenie wielu ciekawych
inicjatyw w powietrzu. Największą
atrakcją był pokaz szybowca ze
słupskiego Aeroklubu, do którego
można było wsiąść. Dodatkowo można
było wypróbować symulację
komputerową lotu i poczuć się jak pilot.
Świetnym urozmaiceniem wydarzenia
był przelot wiatrakowca, który
przyleciał ze Słupska i latał nad
uczestnikami imprezy.
Przeprowadzono konkurs na
najlepiej prezentujący się latawiec

w powietrzu. W kategorii dzieci kolejno
miejsca zajęli:
I.
Klaudia Banasik
II. Paulina Zwolan
III. Magdalena Ostrowska
IV. Bartosz Lisek
w kategorii dorośli:
I.
Dorota Leśniewska
II. Marta Belica
Sołectwo Pieńkowo wystawiło
stoisko, gdzie można było skosztować
wiele pyszności. Na zakończenie odbył
się pokaz sztucznych ogni oraz
integracja z podmuchem wiatru.

Prezentacje Kapel Ludowych

W dniu 22 sierpnia 2021 na
letniej scenie w Jarosławcu
rozbrzmiały dźwięki ludowych melodii.
Paradny korowód zwracał uwagę
turystów i prowadził wszystkich na
plac za Punktem Informacji
Turystycznej, gdzie uroczystego
otwarcia 25. edycji Prezentacji Kapel
Ludowych dokonała Pani Aleksandra
Kurek Zastępca Wójta Gminy
Postomino w asyście Pana Marka
Leśniewskiego Dyrektora Centrum
Kultury i Sportu w Postominie
Na scenie wystąpiły Zespoły
i Kapele Ludowe tj;. „Wrześniczanki”,

„Sławianki”, „Popowianie”,
„Ostrowianie”, „Pieńkowianie”,
Pieszczanki”, „Skotowianie” z Dębnicy
Kaszubskiej, Wrzosy z Warszkowa i
„ P i ą t k a z p l u s e m ” z M a z u r.
Prezentacje zespołów były
przeplatane zagadkami i konkursami.
Uczestnicy otrzymali okolicznościowe
nagrody. W czasie wydarzenia
można było się zaszczepić
jednodawkowym preparatem
Johnson&Johnson. Każdy
zaszczepiony otrzymał słodki
upominek. Na scenie odbył się pokaz
ratownictwa medycznego

w wykonaniu wykwalifikowanych
strażaków OSP Wilkowice w asyście
medycznej. Na miejscu można było
się posilić w strefie gastronomicznej
swojskim ciastem, chlebem ze
smalcem, przekąskami z grilla.
Współorganizatorami imprezy
było Centrum Kultury i Sportu
w Postominie oraz Koło Gospodyń
Wiejskich „AKSAMITKI” we
Wszędzieniu. Wydarzenie było
przeprowadzono w ramach
Narodowego Programu Szczepień
#SzczepimySiezKGW.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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XXI Rajd Rowerowy „Racibora”

W dniach 7-8 sierpnia 2021 r. po
raz 21 trasami Powiatu Sławieńskiego
przejechał RAJD ROWEROWY
„RACIBORA”. Wzięły w nim udział 52
osoby z różnych zakątków Polski.
Każdy z rajdowych dni rozpoczynał się
przy pomniku Rybaka w Jarosławcu
Pierwszego dnia rajd ruszył
w zachodnią część ziemi sławieńskiej.
Prowadzącym grupę był Pan Jacek
Kowalski, który zna te tereny jak swoje
podwórko, a w tym ich historię, którą
wspaniale potrafi przekazać.
Pierwszym przystankiem był
SKANSEN STARY MŁYN
w Nacmierzu. 100-letni młyn, który jako
jeden z kilku takich obiektów w Polsce
jest kompletnie wyposażony
w maszyny, których historia sięga XIX
wieku.
Kolejne kilometry to
miejscowości Bylica oraz Barzowice
w których z pyszną herbatą, kawą oraz

swojską drożdżówką czekały na rajd
Panie ze świetlicy wiejskiej oraz radny
Piotr Szewczykowski.
Po uzupełnieniu kalorii rajd
ruszył w stronę Darłowa. W królewskim
mieście uczestnicy rajdu nabrali sił
w Parku Eryka, zawitali na Rynek,
a także zwiedzili Zamek Książąt
Pomorskich. Dzięki gościnności
Zarządu Portu w Darłowie obiad
podano w pięknej i innowacyjnej wiacie
tuż przy samej Marinie.
Powrót to przepiękna,
nadmorska ścieżka rowerowa
w kierunku Wicia, podczas której
z jednej strony możemy podziwiać

morze, a z drugiej jezioro Kopań.
W Wiciu miejscem regeneracji był
Ośrodek Wczasowy „Na Wydmach”,
który również ugościł wszystkich
słodkim poczęstunkiem. Podczas
pobytu na ośrodku przeprowadzono
rywalizację rzutu lotkami do celu oraz
rozstrzygnięto konkurs na „największy
zbiór owoców drzew iglastych
(szyszek)".
Ostatnim elementem pierwszego
dnia rajdu była kolacja w Ośrodku
Wczasowym Marysieńka
w Jarosławcu. Pyszne pierogi
z pewnością uzupełniły deficyt
kaloryczny spowodowany 46
kilometrową trasą.Po kolacji chętni
mogli skorzystać z okazji i usłyszeć
oraz zobaczyć na żywo Anitę Lipnicką,
która tego wieczoru grała koncert
w centrum Jarosławca.
Drugi dzień rajdu to niezmiennie
Centralny Poligon Sił Powietrznych

Jarosławiec-Ustka. Jest to jedna
z nielicznych okazji, aby wjechać na
teren wojskowy. Przy bramie poligonu
na uczestników rajdu czekał mjr Piotr
Brzozowski, żołnierz, a także
przewodnik, który przejechał wszystkie
dotychczasowe rajdy Racibora (21).
Na poligonie rajdowicze mogli
zobaczyć obiekty wojskowe, kopułę
obserwacyjną, piękną nadmorską
drogę czołgową oraz miejsce
występowania mikołajka
nadmorskiego (rośliny zagrożonej
wyginięciem, występującej w Polsce
tylko w tym miejscu). Dzięki
uprzejmości władz poligonu oraz

Wojkowego Oddziału Gospodarczego
uczestnicy rajdu mogli poczęstować
się wojskową kawą, herbatą,
sucharami oraz batonami
energetycznymi, które na co dzień
pomagają żołnierzom. Następnie
złożono kwiaty przy pomniku oraz
rozegrano na lotnisku dla śmigłowców
wyścig rowerowy „Na cały gaz”.
Po opuszczeniu poligonu rajd
ruszył w stronę Jezierzan. Tam na
naszą grupę czekał już Pan Leszek
Kołakowski, właściciel Galerii
Rybackiej, który oprowadził wszystkich
po swoich niesamowitych zbiorach.
Ostatnią częścią rajdu było
spotkanie przy remizie OSP w Łącku.
Strażacy ochotnicy z Panem
Zdzisławem Kanią na czele
przygotowali pyszną polową
grochówkę oraz kiełbaskę z grilla za co
serdecznie im dziękujemy. Po posiłku
podsumowano wszystkie konkursy
rozgrywane podczas dwudniowego
rajdu. Nagrody wręczyła Pani
Aleksandra Kurek, zastępca wójta
gminy Postomino, która wraz z rodziną
uczestniczyła i pokonała obie trasy
rajdowe.
WYNIKI KONKURSÓW:
• Najliczniejsza Grupa Rajdowa (dot.
dwóch dni rajdu) - STRiP SŁAWNO
• Najliczniejsza Rodzina Rajdowa
(dot. dwóch dni rajdu) - RODZINA
KUREK - WSZEDZIEŃ
• Najstarszy uczestnik rajdu WALDEMAR GERTNER SŁAWNO
• Najstarsza uczestniczka rajdu E L Ż B I E TA R A D Z I Ń S K A POSTOMINO
• Uczestnik rajdu z najdalszego
miejsca zamieszkania - MARIUSZ
PAPIERZ - HORODŁO NAD
BUGIEM
• Najmłodszy uczestnik rajdu WOJCIECH SZUMIELA - ŁÓDŹ
• Konkurs Owoców Leśnych Drzew
Iglastych (szyszek)
1. DANUTA OGÓREKSŁAWNO
2. JOANNA KALINOWSKASTANIEWICE
3. TERESA KNUT- SŁAWNO
4. NOWAKOWSKA JOLANTAWOLBROM
• Konkurs na „Przyrodniczy Dziw
Natury”
1. TADEUSZ ŻELAZKO-

KORLINO
2. MARIA GUT- SŁAWNO
3. KATARZYNA WITEKWROCŁAW
• Konkurs rzutu lotką do tarczy:
Kobiety:
1. DANIELA IGRAS- KRÓLEWO
2. DANUTA OGÓREKSŁAWNO
2. JOANNA KALINOWSKASTANIEWICE
3. MARIA KWIATEK- SŁAWNO
Mężczyźni:
1. EDWARD SZUDARSKI SŁUPSK
2. ANDRZEJ MARCZAKŻELKOWO
3. MARIUSZ KASELIKWOLBROM
• Konkurs na Bukiet Polnych
Kwiatów:
1. KRZYSZTOF BELT
2. TERESA KNUT
3. KATARZYNA SOLOWICZ
• Wyścig Rowerowy „Na Cały Gaz”
Dziewczęta do 18 lat:
1. ANNA KASPRZAK - Poznań
2. MARTA SZUMIELSKA - Łódź
Chłopcy do 18 lat:
1. MICHAŁ KUREK WSZĘDZIEŃ
2. WOJCIECH SZUMIELA ŁODŹ
Kobiety powyżej 18 lat:
1. JOLANTA NOWAKOWSKA WOLBROM
2. ALEKSANDRA KUREK WSZEDZIEŃ
3. KARINA KASPRZAK POZNAŃ

Mężczyźni powyżej 18 lat:
1. PIOTR BRZOZOWSKI SŁAWNO
2. MARCIN WITEK WROCŁAW
3. MACIEJ PANKAU BYDGOSZCZ

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsorzy i partnerzy rajdu
(Serdecznie dziękujemy):
Gmina Postomino;
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie;
Gmina Darłowo;
Sołectwo Barzowice;
Starostwo Powiatowe w Sławnie;
Zarząd Portu w Darłowie;
Skansen w Starym Młynie
w Nacmierzu;
Na Wydmach - Ośrodek
Wczasowy w Wiciu;
Marysieńka Ośrodek Wczasowo
Kolonijno w Jarosławcu;
Restauracja "Kubryk"
w Jarosławcu;
Galeria Rybacka w Jezierzanach;
OSP Łącko;
Centralny Poligon Sił
Powietrznych w Ustce;
6 Wojskowy Odział Gospodarczy
w Ustce;
Zamek Książąt Pomorskich
w Darłowie.
Obserwator Lokalny - Sławno
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Nordic Walking
od „Niespodzianki”

Koło Gospodyń Wiejskich
„Niespodzianka” w Postominie
zaprasza wszystkich chętnych
mieszkańców Gminy Postomino do
udziału w treningach Nordic Walking
w r a m a c h
p r o j e k t u
współfinansowanego ze środków
budżetu Gminy Postomino pn. „Marsz
po zdrowie”.
To uniwersalna forma aktywności
fizycznej, bez ograniczeń wiekowych
zarówno dla najmłodszych jak
i seniorów. Marsz z kijami korzystnie
wpływa na stan zdrowia w szerokim
zakresie: pozwala zdobyć i utrzymać
dobrą kondycję, jest techniką
rehabilitacyjną, wspomaga spalanie
kalorii i wzmacnia mięśnie. Regularny
trening Nordic Walking to sposób na
zwiększenie wydolności oddechowej

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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i dotlenienie organizmu.
Harmonogram treningów we
wrześniu:
• 09.09. czwartek, plac dożynkowy
w Postominie, godz. 18:00
• 12.09 niedziela, Jarosławiec przy
pomniku rybaka, godz. 15:00
• 14.09 wtorek, plac dożynkowy
w Postominie, godz. 18:00
• 16.09 czwartek, plac dożynkowy
w Postominie, godz. 18:00
• 19.09 niedziela- plac dożynkowy
w Postominie, godz. 15:00
Kije udostępniamy na miejscu.

Dotacja dla OSP
Ochotnicza Straż Pożarna
w Wilkowicach podpisała umowę
z Województwem Zachodniopomorskim na pokrycie kosztów
realizacji zadania pn. „Czysty strażak
to zdrowy strażak – dostosowanie
pomieszczenia remizy OSP
w Wilkowicach do zainstalowania
pralnic do prania ubrań specjalnych”
w ramach „Grantu Strażackiego”.
Zadanie polega na wykonaniu prac
remontowych, modernizacyjnych
i konserwatorskich w budynku Straży
oraz jego otoczenia. Na realizację
tego zadania straż otrzyma z budżetu

Województwa środki finansowe
w postaci dotacji celowej w łącznej
wysokości 10 000,00 zł.

Zakup pralnic będzie
sfinansowany przez Komendę
Główną Państwowej Straży Pożarnej
oraz Gminę Postomino.
Realizacja powyższych zadań to
wielkie korzyści dla strażaków
ochotników. Na ubraniach, które były
wykorzystywane podczas akcji
pozostają niebezpieczne bakterie
oraz substancje rakotwórcze. Czyste
umundurowanie wpłynie nie tylko na
komfort strażaków, ale przede
wszystkim przyczyni się do dbałości
o ich zdrowie.

VII edycja Odjazdowego Bibliotekarza

Przyjdź, spróbuj, zadbaj o swoją
kondycję fizyczną !

29 sierpnia o godzinie 14.00
pasjonaci książek oraz dwóch kółek
wyruszyli na rajd rowerowy
Odjazdowy Bibliotekarz, którego
organizatorem była Biblioteka
Publiczna w Postominie oraz Centrum
Kultury i Sportu w Postominie.
23-osobowa grupa pokonała
10-kilometrową trasę zwiedzając
urokliwe zakątki miejscowości
Pieńkówko. Dobry humor oraz piękna
pogoda były przepisem na udaną
zabawę w ramach siódmej odsłony
Odjazdowego Bibliotekarza.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom
zabawy sportowe, ognisko
z kiełbaskami oraz akcję

bookcrossing, dzięki której ponad
40 książek znalazło nowych
właścicieli. Główny cel, który
przyświecał akcji „Odjazdowego
Bibliotekarza” m.in. promowanie
biblioteki i czytelnictwa oraz
propagowanie roweru jako środka
lokomocji i zdrowego stylu życia został
zrealizowany.
Serdeczne podziękowania dla
Pracowników CKiS w Postominie za
pomoc w organizacji rajdu i dla
wszystkich Uczestników za miłą
atmosferę.
Renata Zielonka
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Postominie

Dotacja dla OSP Chudaczewo
W sierpniu zakończyliśmy
zadanie pn. Szkolenie z zakresu
pierwszej pomocy dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych należących do
OSP Chudaczewo. Projekt,
współfinansowany ze środków budżetu
województwa zachodniopomorskiego,
miał na celu poszerzenie wiedzy
dotyczącej pierwszej pomocy wśród
dzieci i młodzieży. Dzięki otrzymanym
środkom finansowym w kwocie
2 720,00 zł zakupiono dresy sportowe.
Młodzieżowe drużyny pożarnicze,
zarówno chłopcy jak i dziewczęta, mogli
sami wziąć udział w przeprowadzeniu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Wiedza przedstawiona na spotkaniach
na pewno pozostanie, a młodzi będą
gotowi gdy znajdą się w sytuacji, gdzie
udzielenie pierwszej pomocy będzie
niezbędne.

wrzesień 2021

Świetlicowy czas...
Sytuacja pandemiczna
w Polsce uniemożliwiła dzieciakom
z wiejskich świetlic możliwość
spotkań po zajęciach online. Czas tak
długiego braku kontaktu, bardzo
niekorzystnie wpłynął na ich
zachowanie w stosunku do swoich
kolegów i koleżanek. Kiedy
w czerwcu 2021 roku dostaliśmy
możliwość powrotu do
rzeczywistości, to tak naprawdę
musieliśmy zacząć od nowa się
poznawać. Tematy naszych zajęć
były tak opracowane, aby dzieciaki
jak najwięcej się ze sobą integrowały.
Dużo czasu spędzaliśmy na świeżym
powietrzu, graliśmy w gry stolikowe,
tworzyliśmy zabawki DIY z kartonu
tzw. kręciołki, malowaliśmy kredą,
urządzaliśmy zabawy w chowanego,
zbijaka i konkurs jazdy na rowerze.
Chodziliśmy na plac zabaw, a na
zakończenie wakacyjnych wspólnych
spotkań, zorganizowaliśmy nasz
najlepszy mecz w piłkę nożną, na

w Pieńkowie

Dużo czasu spędzaliśmy na
malowaniu farbami różnymi
technikami, m.in. bez użycia
pędzelka. Wakacje podobnie jak
w Chudaczewie rozpoczęły się bitwą
na balony. Na świeżym powietrzu nie
brakowało zawodów, nauki gry
w piłkę siatkową czy tenisa ziemnego.
Tu największą frajdą były zabawy
w klasy, które sprawiały trudności. Nie
obyło się również bez seansu
filmowego.

strona

Wakacyjne warsztaty
w Rusinowie

którym bramkarzem była pani
świetliczanka Marzenka. Oczywiście
nie mogło zabraknąć ogniska, na
którym upiekliśmy pyszne kiełbaski.
Mamy nadzieję, że po wakacjach nic

się nie wydarzy i wrócimy do naszych
normalnych zajęć.
M.B

w Chudaczewie

W czerwcu bardzo dużo czasu
spędziliśmy na zabawach w gry
planszowe. Piękna pogoda
pozwalała nam spędzać dużo czasu
przed świetlicą. Poznaliśmy także co
to jest piasek kinetyczny.
Oficjalne otwarcie wakacji
zorganizowaliśmy w lipcu gdzie
głównym punktem była zabawa
wodnymi balonami. Dużo frajdy
sprawiły nam podchody oraz zadania
z nimi związane.
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Dzieci i opiekunowie Świetlic
Środowiskowych twórczo spędziły
czas na wakacyjnych warsztatach
rękodzielniczo – profilaktycznych
w Jarosławcu.
W połowie sierpnia grupa 40
młodych mieszkańców naszej gminy
brała udział w dwudniowych zajęciach
rękodzielniczo – profilaktycznych
w Jarosławcu.
Dzieci nabierały odwagi
w wypowiadaniu własnego zdania,
trenowały emisję głosu. W trakcie
warsztatów rękodzielniczych miały
możliwość stworzenia własnej biżuterii
z koralików, wykonywały makramy,

miseczki z gliny i opracowywały
humorystycznie – zdrowy jadłospis.
Zajęcia kończyły się spotkaniem
z psychologiem. W trakcie zajęć dzieci
otrzymywały posiłek. Był też czas na
zaczerpnięcie morskiej bryzy
i zakupowa odrobina szaleństwa
w okolicznych straganach. Zarówno
dowóz, jak i koszt warsztatów opłacony
został z budżetu gminy.
Dzieciom bardzo podobały się
tego typu zajęcia, szkoda, że warunki
pogodowe (ulewne deszcze i wiatr) nie
pozwoliły na trzeci dzień zajęć.
Teresa Rysztak

Wspomnienia lata:
Strefa Chill z Kulturą
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„Dary natury” z Kanina
na wyprawie etnograficznej

Wspaniałą wyprawę
turystyczno-krajoznawczą
przygotowali mieszkańcom Kanina
i ościennych wiosek państwo
Dominika i Krzysztof Gilowie.
W ramach pozyskanych przez
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich
środków z budżetu Gminy Postomino,
zaplanowany i zrealizowany został
wyjazd do Wdzydz Kiszewskich,
którego celem było poznanie historii,
warunków życia, pracy, mieszkania,
kultury Kaszub.
Pięćdziesięcioosobowa grupa
starszych i młodszych wyruszyła na
wycieczkę komfortowym autokarem.
Wycieczkowicze z ciekawością
i radością udali się na samodzielne
zwiedzanie skansenu; dodatkową
atrakcją były też warsztaty
rękodzielnicze: malowanie na szkle
i tworzenie kwiatów z bibuły. Każdy
uczestnik otrzymał na pamiątkę
artystyczny wytwór własnej pracy.
Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Wdzydzach Kiszewskich założono
w 1906 roku. Zajmuje 22 ha nad
brzegiem jeziora Gołuń. Znajduje się
tu ponad 50 budynków
charakterystycznych dla wiejskiego
krajobrazu Kaszub, Kociewia i Borów
Tucholskich z okresu od XVII do XX
wieku. Muzeum udostępnia
zwiedzającym obiekty dawnej
architektury Pomorza: chałupy, dwory,
szkołę, wiatraki, kościół karczmy,
budynki gospodarcze i warsztaty
rzemieślnicze.
Obiad, zaserwowany
uczestnikom, który przygotowany
został wg lokalnej receptury, śmiało
można nazwać królewskim.
Szczególnie deserek w postaci
racuchów z jabłkiem – palce lizać.
Kolejnym etapem wyprawy był
leśny ogród dendrologiczny (zwany
inaczej arboretum leśne) w Wirtach.
Mimo lekkich opadów deszczu
wszyscy (mali i duzi) uczestnicy
wyruszyli na trasy wytyczone
w pięknej zieleni. Bogactwo darów

natury zachwyciło wszystkich.
Niezwykłe okazy azalii
i r ó ż a n e c z n i k ó w, c y p r y s i k ó w,
żyworodników, cisów, platanów.
Wśród tych niezwykłości rosły gruszki
na wierzbie, brzoza z niespotykanie
dużą naroślą oraz grab – drzewo
o dwóch rodzajach liści.
By dopełnić szczęścia wielu
wycieczkowiczów zakupiło sadzonki
krzewów i drzew (bardzo korzystne
ceny), które ozdobią ich ogrody
i obejścia.
Wyprawa dobiegła końca.
Uczestnicy – zintegrowani
i rozśpiewani – umawiają się już na
następną wycieczkę. Cel
zrealizowany w 150%.
Projekt pn. „Dary natury” jest
współfinansowany ze środków
finansowych Gminy Postomino.
Uczestnicy dziękują organizatorom za
życzliwą atmosferę, za ciekawą ofertę
i wspólnie spędzony czas.
Anna Chmielewska

Nowy Krzyż w Łącku

Przed Kościołem Parafialnym
w Łącku stanął nowy krzyż, który
ufundowali mieszkańcy Jezierzan. Od
momentu przedstawienia inicjatywy,
poprzez zbiórkę pieniędzy, wykonanie
oraz montaż minęły 4 miesiące.
Dębowy krzyż został wykonany przez
lokalnego rzemieślnika. Zdobi go
roślinny ornament wyrzeźbiony
w drewnie u podstawy krzyża oraz
tabliczka z napisem „KRZYŻ JEST
ŚWIADECTWEM CIERPIENIA
I Ż Y W Y M S Y M B O L E M
ZWYCIĘSTWA NAD ŚMIERCIĄ”.

29 sierpnia br. po mszy świętej krzyż
został uroczyście poświęcony
w obecności parafian.
Składamy serdeczne
podziękowania mieszkańcom
Jezierzan za zaangażowanie,
ofiarowane pieniądze oraz pomoc
w montażu nowego krzyża
i demontażu poprzedniego.
Dziękujemy księdzu Andrzejowi
Bagińskiemu za poświęcenie krzyża
i miłe słowa skierowane do
mieszkańców Jezierzan.

Stocznia i Fundacji Akademia
Organizacji Obywatelskich. Celem
Programu jest wzmocnienie
społeczeństwa obywatelskiego,
aktywności obywatelskiej oraz
upodmiotowienie grup zagrożonych
wykluczeniem. W swoim działaniu
Program kieruje się uniwersalnymi
wartościami zapisanymi w Traktacie
Europejskim: poszanowaniem
godności osoby ludzkiej, wolności,
demokracji, równości, rządów prawa,
a także poszanowaniem praw
człowieka, w tym praw osób
należących do mniejszości. Podobne
programy prowadzone są z Funduszy
EOG w 15 krajach unijnych.

Działania, które zaplanowane są
w tymże projekcie pn. „Seniorze,
uwierz w siebie – masz głos” polegać
będą przede wszystkim na
przeciwdziałaniu wykluczeniu
transportowemu w naszej gminie, na
edukacji wolontariuszy oraz seniorów.
Więcej szczegółów w kolejnych
materiałach, albowiem Zarząd
Stowarzyszenia dopracowuje zasady
współpracy z Fundacją Pięknolesie
i Gminą Postomino oraz oczekuje na
podpisanie umów. Jedno jest pewne –
seniorzy będą mieli głos w swoich
działaniach.

Razem lepiej dla mieszkańców
217 organizacji społecznych
działających na rzecz: ochrony praw
człowieka i obywatela, pomocy grupom
i osobom narażonym na wykluczenie
społeczne, włączania obywateli
i obywatelek w życie publiczne
i aktywność społeczną otrzymało
dotacje w wysokości 10,6 mln euro
w II konkursie dotacyjnym programu
Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, finansowanym ze środków
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
W tej grupie znalazło się nasze lokalne
stowarzyszenie „Razem lepiej”, które
dzięki współpracy z Fundacją
Pięknolesie z gm. Żary pozyskało
finanse na zaspokojenie potrzeb
związanych z wykluczeniem
transportowym mieszkańców naszej
gminy.
Dzięki dotacjom (w wysokości od
5 do 87,5 tys. euro) w kilkuset
miejscowościach w całej Polsce przez
najbliższe dwa lata prowadzone będą
projekty dotyczące m.in. edukacji
prawnej i ekologicznej, rozmów ponad
podziałami, aktywizacji seniorów,
przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet, upodmiotowiania osób
z niepełnosprawnościami, integracji
migrantów i uchodźców,
samorzecznictwa, wolontariatu.
W ramach projektów odbywać się
będą warsztaty i szkolenia, zajęcia

edukacyjne w szkołach
i przedszkolach, kampanie społeczne
uwrażliwiające na problemy ważne dla
środowisk lokalnych, grup
społecznych, mieszkańców Polski,
Europy i świata. Rozwijane będą
działania strażnicze, poradnicze
i samopomocowe. Podejmowane będą
inicjatywy na rzecz zmiany prawa
i polityk publicznych na poziomie
lokalnym, regionalnym
i ogólnopolskim. Większość
prowadzonych działań (101 projektów)
adresowana jest do społeczności
lokalnych. Projekty o zasięgu
ogólnopolskim realizować będzie 69
organizacji, a działania o zasięgu
regionalnym 47. Część projektów
realizowana będzie we współpracy
z partnerami publicznymi: m.in.
z urzędami miast i gmin, szkołami,
bibliotekami, instytucjami kultury
a także z innymi organizacjami
społecznymi. 20 projektów będzie
prowadzonych w partnerstwie
z podmiotami z Państw-Darczyńców tj.
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
To j u ż o s t a t n i z c z t e r e c h
konkursów w Programie. W trzech
poprzednich przeprowadzonych
w 2020 i 2021 r. dotacje na 15,3 mln
euro otrzymało 261 wnioskodawców.
Organizacje, którym nie udało się
otrzymać wsparcia w naszym
programie, zachęcamy do startu

w konkursach prowadzonych
w programie Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny, w którym
otrzymać można dotacje na takie same
działania, pod warunkiem, że
prowadzone są poza Warszawą. Już
we wrześniu ruszy w nim nabór na
projekty interwencyjne, które będą
odpowiadać na najbardziej aktualne
potrzeby i wyzwania – mówi Sylwia
Sobiepan, dyrektorka programu
Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy.
Program Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy prowadzony jest
przez konsorcjum trzech organizacji –
Fundacji Batorego (lider), Fundacji
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Kącik
poetycki
Lato i bociany
Lato się kończy
wyprowadza bociany
z rodzimych gniazd
gdzieś daleko, na pustynię.
Kwiaty uśmiechem witają słońce
pękają gamą tęczową
ciężkie głowy zawieszone w rosie
stają na baczność w południe.
Słoneczniki te od Van Gogha
kierują złociste tarcze
tam gdzie ciepło i życie
nadzieja na lepsze zbiory.
Jadwiga Michalak
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Zapach lata
Zielone oczy lata
zapatrzyły się
na sierpniowe podorywki
i siwe mgły pod lasem
zwiastujące zmiany
w ogrodzie czasu.
Słońce odrzuciło
słomkowy kapelusz
opalonym wczasowiczom
Neptun nisko się kłania
zaprasza nad łagodne morze
przejażdżki po fali szerokiej.
Zapach lata słoneczny i miodny
miesza się z zapachem świeżej ziemi
zapachem traw i kwiatów
dojrzałych owoców i warzyw
spokojnych dni i nocy
stęsknionej za szczęściem miłości.
Jadwiga Michalak
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Ogłoszenia, życzenia, informacje
PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE
mgr sztuki Marian Lupa
Nauka gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa.
tel.: 59-810-85-62

Sprzedam
Sprzedam dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi.
Rok budowy 1994 w Postominie + działka 2860 m² w Postominie.
Sprzedam działkę budowlaną 3000 m²
częściowo uzbrojoną (woda) w miejscowości Ronino.
Tel. 604-945-544

Jesienna dziewczyna
Latarnia w Jarosławcu
Nadmorskie miasteczko.
Wiatr przesypuje piasek.
Plaża pełna nagości.
Słońce smaga pocałunkami
Zniewala.
Serca młodych łączy obrączka ufności
W kolorze bursztynu.
Nadmorskie miasteczko opustoszało
Leniwie płyną dni babiego lata.
Pensjonaty pełne szeptanych opowieści
Stoją w zadumie.
Gwar dzieci, brzęczenie dzwonka
Ożywia milczącą przestrzeń.
Kutry wypływają w morze.
Rybacy podejmują trud połowu.
Mewy przerywają ciszę
Ucztując na przystani
Czekają na rozładunek.
Latarnia rękawem światła
Obejmuje noc
Dniem roztacza wdzięczną panoramę.
Jadwiga Michalak

"Mimozami jesień się zaczyna..."
A zawsze w sierpniu mimozy kwitną.
Koralami potrząsa jarzębina
i mgły pod lasem nie chcą już zniknąć.
Słońce wciąż świeci, a nawet grzeje
lecz kropel rosy już nie wysuszy,
na babie lato wciąż ma nadzieję
na mnogość grzybów wśród leśnej głuszy.
Jesień wrzosami wita nas w lesie,
piękny wrzosowy kostium zakłada,
pęk słoneczników we włosach niesie
kasztanowymi oczami uśmiecha się rada.

Usługi Wielobranżowe
sprzedaż opału
wycinka krzewów, drobnych drzew i zrąbkowanie
Adam Ostrowski
tel.: 781-297-990
email: uslugi.ostrowski@poczta.fm

Jarzębinowe usta rozchyla gdy śpiewa
na twarzy róż pąsów swą dłonią dotyka,
to słońce jej świeci, to deszcz i ulewa
to wiatr z mgłą siną na wskroś ją przenika.

Sołtys, Rada Sołecka Sołectwa Marszewo i KGW Marszewo
składają serdeczne podziękowania Dyrektorowi CKiS
w Postominie, Panu Markowi Leśniewskiemu za sfinansowanie
kosztów pracy animatora zabaw dla dzieci podczas Festynu
Rodzinnego, który odbył się 19 lipca bieżącego roku.

Jesienna dziewczyna jest piękna, dojrzała
i posag zbiorów zebrała niemały,
astrów kolorowych bukiet dziś dostała,
wieniec dożynkowy kłania jej się cały.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

Jesienna dziewczyna śmieje się do słońca
czasem zadumana mgłami się oplata,
barwami się mieni, złota jest, gorąca,
ulotna jak powiew, nić babiego lata.
Jadwiga Michalak

śp. Zdzisławy Zając
Dziękujemy za okazane wsparcie, wieńce, kwiaty.
Pogrążona w smutku rodzina
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Program
Aktywności Lokalnej

W ramach projektu „Zróbmy to
razem – aktywizacja społecznozawodowa osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z terenu Gminy
Postomino” , który realizowany jest
w Domu Sąsiedzkim w Pałowie
uczestnicy, aktywnie spędzili czas na
zajęciach ruchowych, tańczyli
poloneza, oraz na rękodziele wykonali
własnoręcznie biżuterię koralikową
oraz makramę. Na zajęciach dla kobiet
wymienili poglądy dotyczące
problemów życiowych i ich
rozwiązywania. Przed nami jesień
a wraz z nią ciekawe zajęcia na, które
serdecznie zapraszam.
Wciąż trwa rekrutacja do projektu
zapraszam osoby bezrobotne,
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Czym ogrzewasz swój dom?
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca
budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Celem stworzenia centralnej
bazy jest poprawa jakości powietrza likwidacja głównej przyczyny
zanieczyszczeń - emisji substancji
powodujących smog. CEEB będzie
ważnym narzędziem wspierającym
wymianę starych kotłów grzewczych,
będzie również miejscem gdzie
dostępne będą informacje na temat
wszystkich programów finansowania
wymiany pieców. Dzięki
szczegółowym danym o budynkach
będziemy wiedzieć o wiele więcej na
temat sytuacji w mieszkalnictwie.
CEEB stanowić będzie również
narzędzie dla organów administracji
centralnej i samorządowej do
realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla
obywateli zostaną uruchomione
usługi, które przyczynią się do
poprawy stanu technicznego
budynków w zakresie
bezpieczeństwa, np. zamówienie
przeglądu kominiarskiego czy
inwentaryzacji budynku.

Jak można będzie złożyć
deklaracje do CEEB?
Deklaracje będzie można
składać:
1. w formie elektronicznej, czyli przez
internet – jest to najszybszy
i najwygodniejszy sposób. Oprócz
tego, że umożliwia to oszczędność
czasu i pieniędzy, niewątpliwą
zaletą jest to, że deklarację można
złożyć nie wychodząc z domu.
Zachęcamy wszystkich do
korzystania z elektronicznego
sposobu składania deklaracji.
2. w formie papierowej - wypełniony
dokument można będzie wysłać
listem albo złożyć osobiście we
właściwym Urzędzie (zgodnie
z lokalizacją budynku).
Jakie informacje będzie
zawierała deklaracja?
Zgodnie z ustawą
o termomodernizacji deklaracja
zawiera takie informacje jak:

1. imię i nazwisko albo nazwę
właściciela lub zarządcy budynku
lub lokalu oraz adres miejsca
zamieszkania lub siedziby;
2. adres nieruchomości, w obrębie
której eksploatowane jest źródło
ciepła lub źródło spalania paliw;
3. informacje o liczbie i rodzaju
eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła lub
źródeł spalania paliw oraz
o ich przeznaczeniu
i wykorzystywanych w nich
paliwach;
4. numer telefonu właściciela lub
zarządcy (opcjonalnie);
5. adres e-mail (opcjonalnie).
Druk deklaracji jest dostępny na
stronie BIP pod adresem:
www.postomino.bip.net.pl/?a=12744

Pieszczanki znowu występują…
zrejestrowane w Urzędzie pracy oraz
osoby w wieku emerytalnym.
Animator Społeczności Lokalnej

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

Iza Miszczak
- traktorzystka roku
Dnia 14 sierpnia 2021 roku na
zaproszenie Pani Sołtys Wrześnicy
i Zespołu „Wrześniczanki”
śpiewaliśmy na festynie rodzinnym.
Festyn zorganizowany był pod hasłem
„Szczepimy się”. Przybyło wielu ludzi,
było miło i wesoło.

Brawo! Wielkie gratulacje.
Mieszkanka naszej gminy,
Staniewiczanka zdobyła tytuł
traktorzystki roku podczas XIX
Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn
Rolniczych im. Jerzego Samelczaka
w Wilkowicach w woj. Wielkopolskim
przyznany przez tygodnik „Poradnik
Rolniczy”.
Państwo Iza i Piotr Miszczakowie
to zwykli, niezwykli pasjonaci, którzy
od wielu lat kolekcjonują stare
maszyny rolnicze, ale szczególnym
sentymentem darzą stare ciągniki.
Mają już 7 egzemplarzy. Co roku też
uczestniczą w sztandarowej imprezie

pasjonatów – w Festiwalu Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych w
Wilkowicach.
W tym roku rodzina Miszczaków
została doceniona mnóstwem nagród.
I tak:
1. I miejsce w wyścigu
traktorzystek
2. Tytuł Traktorzystki roku 2021 r.
przyznany przez tygodnik „Poradnik
Rolniczy”.
Przyjaciele i znajomi serdecznie
gratulują tych osiągnięć, bo przy okazji
była to też promocja gminy Postomino.
Teresa Rysztak

Pod koniec sierpnia na
zaproszenie zespołu „Złoty Kłos”
z Bytowa Pieszczanki występowały na
Festiwalu Pomorskich Chórów
i Z e s p o ł ó w S e n i o r ó w. J e s t t o
wspaniały festiwal organizowany już
piąty raz. Szkoda tylko, że padał

deszcz i musieliśmy wystąpić
w Centrum Kultury, a nie na pięknym
bytowskim placu.
Atmosfera była wspaniała,
wszyscy śpiewali i bawili się
doskonale.
Pieszczanki
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Harmonogram wywozu odpadów
Wrzesień 2021
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Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz
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Górsko, Korlino, Królewo,
Marszewo, Postomino, Złakowo
Wykroty, Królewko
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Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane: 14, 28 i odpady biodegradowalne: 1, 15, 29.

1

Odpady budowlane: 12, 26 i odpady biodegradowalne: 13, 27.

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

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.

Dekoracje dożynkowe
upiększające miejscowość
Postomino

Rejestracja

na szczepienia przeciwko COVID-19
Na terenie Gminy Postomino funkcjonują trzy punkty szczepień –
w Pieńkowie, Jarosławcu i w Postominie. Aby zarejestrować się na szczepienie
wystarczy skorzystać z jednej z czterech możliwości umówienia wizyty:
ź zadzwonić w wybrane miejsce i ustalić termin wizyty
◦ Panorama Morska Haratyk Leszek, Pieńkowo 73,
tel. 506 477 647 (w m. Pieńkowo i Jarosławiec)
◦ Postomino, NZOZ "Ars Medica", Postomino 6A, tel. 59 810 85 11
ź zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
ź zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na
pacjent.gov.pl, z użyciem lub bez proﬁlu zaufanego
ź wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści:
SzczepimySie
Istnieje możliwość zorganizowania wsparcia dla osób wymagających
transportu do punktu szczepień. Więcej informacji związanych z zasadami
organizacji transportu pod nr tel. 59 846 44 61 lub 570 770 196.
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