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Remiza oficjalnie otwarta

9 października 2021 roku w
Wilkowicach miała miejsce
uroczystość otwarcia nowej remizy
strażackiej oraz przekazania nowego
pojazdu strażackiego i pralnicy.
W uroczystości uczestniczyli:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnętrznych i Administracji Pan
P a w e ł S z e f e r n a k e r, Z a s t ę p c a
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie st. bryg. Marek
Popławski, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w

Sławnie bryg. Paweł Faryno, Wójt
Gminy Postomino Janusz Bojkowski,
zaproszeni goście oraz strażacy
ochotnicy.
Dowódcą uroczystości był dh
Paweł Radziński, a prowadzącą
Ewelina Ciróg. Przy
akompaniamencie Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Postomina został
odśpiewany Hymn Narodowy. Remizę,

wóz strażacki oraz figurę Floriana
poświęcił Ojciec Rafał Dudka Kapelan
Powiatowy Ochotniczych Straży
Pożarnych.
O obecny stan jednostki od wielu
lat zabiegał Prezes OSP Wilkowice
Daniel Pakos, który był głównym
organizatorem sobotniego
wydarzenia.

Budowa remizy została
sfinansowana ze środków własnych
Gminy Postomino. Wóz strażacki
podobnie jak pralnicę sfinansowano ze
środków MSWiA za pośrednictwem
K o m e n d y G ł ó w n e j P S P,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Szczecinie oraz Gminy
Postomino.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XXXIX Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 20 października
2 0 2 1 r. , r a d n i z a p o z n a l i s i ę
z informacją Wójta z realizacji
uchwał za okres od 29 kwietnia 2021
r. do 17 września 2021 r. oraz
informacją o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino za
I półrocze 2021 roku a także podjęli
14 uchwał w następujących
sprawach:
1) wyrażenia zgody na udzielenie
wyższej dotacji dla niepublicznych
szkół, w których jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki – utrzymano dotację
w wysokości 130 % kwoty
przewidzianej na każdego ucznia
w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy Postomino;
2) w y r a ż e n i a z g o d y n a
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
przedłużenia umowy dzierżawy
działek nr 296/1 i 292 w Jarosławcu
dla dotychczasowego dzierżawcy.
3) wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości - dotyczy
nabycia od KOWR działki nr 231/1

§
o pow. 0,0168 ha stanowiącej
drogę gminną w Łącku;
4) wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości – dotyczy
nabycia od KOWR działki nr 167/3
o pow. 0,03 ha stanowiącej drogę
gminną w Rusinowie;
5) wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Gminę nieruchomości –
dotyczy sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego

działek nr 98/2 o pow. 0,2226 ha, nr
239/3 o pow. 0,1461 ha oraz nr
6 6 1 / 1 o p o w. 0 , 0 2 1 7 h a
w m. Jarosławiec;
6) p r z e j ę c i a o d P o w i a t u
Sławieńskiego zadań z zakresu
utrzymania i ochrony odcinka drogi
powiatowej nr 3741Z – dotyczy
odcinka drogi od ronda
w miejscowości Tyń do ostatnich
zabudowań w tej miejscowości;
7) p r z e j ę c i a o d P o w i a t u
Sławieńskiego zadań z zakresu
utrzymania i ochrony odcinka drogi
powiatowej nr 3729Z dotyczy
odcinka drogi o długości 450 m
w miejscowości Łącko;
8) przyjęcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Postomino na lata
2021-2026"- program dotyczy 53
lokali stanowiących własność
i współwłasność Gminy Postomino
9) zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Łącko na lata 20212028 – plan stanowić będzie
załącznik do wniosku
o dofinansowanie wyposażenia
budynku świetlicowego w Łącku;

10) uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miejscowości
Pieńkowo – dotyczy
przeznaczenia terenu pod główne
funkcje: zabudowy mieszkaniowej
warz z usługami z dopuszczeniem
zabudowy turystycznej;
11) przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu
ewidencyjnego Nacmierz –
„Nacmierz 3” – dotyczy terenu
atrakcyjnego pod względem
turystycznym;
12) przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla dz. nr 2/1
w obrębie ewidencyjnym
Rusinowo – dotyczy działki o pow.
6,80 ha w celu umożliwienia
rozwoju funkcji usługowej, w tym
turystyki, rekreacji, zabudowy
mieszkaniowej, pensjonatowej
i hotelowej czy terenów sportu
wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną;

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”)
13) z m i a n w b u d ż e c i e G m i n y
Postomino na 2021 rok – po
dokonanych zmianach dochody
budżetu wynoszą: 65.091.488,45
zł, wydatki: 74.349.192,45 zł,
przychody: 12.179.888,00 zł,
rozchody: 2.922.184,00 zł;
14) zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Postomino –
zapisy WPF dostosowano do
dokonanych zmian w budżecie
gminy.

Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych

Gmina Postomino otrzymała
wyróżnienie za zajęcie 5 miejsca
w Polsce (wśród 1537 gmin wiejskich)
w rankingu Pisma Samorządu
Te r y t o r i a l n e g o W s p ó l n o t a
podsumowującego wydatki
inwestycyjne samorządów.
Wysokie miejsce Gminy
Postomino w Rankingu Wydatków
Inwestycyjnych jest konsekwencją
dobrego gospodarowania
i zarządzania środkami budżetu gminy
oraz skutecznego pozyskiwania
środków zewnętrznych.
Pod koniec roku 2019 Gminie
Postomino przyznano rekordowe
dofinansowanie w kwocie
10 981 175,29 zł z przeznaczeniem na
realizację projektu pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu

w Gminie Postomino”. We wrześniu
tego roku zwiększono otrzymane przez
gminę dofinansowanie o kolejne
3 869 764,37 zł, rozszerzając
jednocześnie zakres projektu
o budowę sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w okolicach
Jarosławca. Inwestycja istotnie
poprawi jakość gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji
Jarosławiec obejmującej miejscowości
Jarosławiec, Rusinowo, Jezierzany,
Łącko, Nacmierz. Jest to największy
projekt realizowany na terenie Gminy
Postomino. Po podpisaniu aneksu jego
przewidywana wartość wyniesie
28 653 577,73 zł, z czego
14 850 939,66 zł stanowi
dofinansowanie ze środków UE.

W roku 2020 oddano do użytku
odbudowane po pożarze przedszkole
oraz stołówkę szkolną wraz ze
żłobkiem (pierwszy na terenie gminy).
Od 1 września zapewniono dzieciom
bezpieczne i atrakcyjne warunki opieki,
nauki i zabawy, a wszystkim uczniom
szkoły smaczne posiłki. Budowa oraz
wyposażenie żłobka, oddziałów
przedszkolnych i stołówki było
rekordowym przedsięwzięciem - czas
realizacji 2 lata, wartość budowy ponad
8 mln zł, ilość zakupionego
wyposażenia to niemal 5 000
elementów, w tym: zabawki, sprzęt
kuchenny, meble, plac zabaw i wiele
innych gwarantujących bezpieczne
i atrakcyjne warunki pobytu i nauki.
W roku 2021 Gmina Postomino
uzyskała prawie 5 700 000,00 złotych

dofinansowania na budowę budynku
komunalnego wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Pieńkowo. Będzie to
pierwszy budynek komunalny w historii
gminy budowany od podstaw. Znajdą
się w nim 22 mieszkania o powierzchni
od 28 do 64 m2. Wszystkie lokale będą
wyposażone w pełny węzeł sanitarny, a
źródłem ogrzewania będzie instalacja
gazowa. W ramach zagospodarowania
terenu powstaną ścieżki
komunikacyjne z ławeczkami, miejsca
parkingowe, plac zabaw z elementami
siłowni oraz altana. Budynek będzie
usytuowany zaledwie kilkadziesiąt
metrów od drogi wojewódzkiej.
Planowany termin zakończenia
inwestycji to początek roku 2023,
a wartość zadania to 7 095 826,94 zł,

w tym 80% stanowić będą środki
z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach
Rządowego Programu Budownictwa
Komunalnego.
Gmina od lat stara się
przeznaczyć na inwestycje znaczącą
część budżetu. W roku 2018 było to
50,09 %. w roku 2019 – 30,93%,
a w 2020 roku – 37,36 % wydatków
ogółem.
Wysoka wartość wydatków
inwestycyjnych przekłada się na
szybszy rozwój gminy i podniesienie jej
atrakcyjności dla mieszkańców,
inwestorów i turystów.
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Kalendarium
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2021
Gdy w listopadzie liść
na szczytach drzew trzyma,
to w maju na nowe
liście spadnie jeszcze zima.
Grzmot listopada
dużo zboża zapowiada.
Deszcz w początku listopada,
mrozy w styczniu zapowiada.

15 października odbyły się
uroczyste, pierwsze urodziny Żłobka
Gminnego w Jarosławcu. Była to
możliwość przecięcia wstęgi
symbolizującej otwarcie Żłobka, które
we wrześniu 2020 roku niestety nie
odbyło się, ze względu na
rozszerzającą się pandemię.
Spotkanie otworzył Dyrektor Żłobka
Maciej Hope, który przybliżył
zgromadzonym krótką, ale jakże
ważną historię placówki. Głos zabrała
także Zastępca Wójta Aleksandra
Kurek, która m.in. gratulowała
dotychczasowych osiągnięć
i sukcesów opiekuńczowychowawczych. Wstęgę przecięli:
Zastępca Wójta Aleksandra Kurek,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Danuta Rąpalska, przedstawiciel
rodziców Jakub Karwacki oraz
Dyrektor Maciej Hope.
Na to, że dziś Gmina Postomino
może szczycić się wspaniałym
obiektem i świetnie działającym
żłobkiem oraz przedszkolem wpływ
miało nieszczęście – pożar części
budynku szkolnego. Zniszczenia
dokonane przez ogień nie pozwoliły
na odbudowę dotychczas
istniejącego budynku. Konkretne
działania władz gminnych
zaowocowały powstaniem
kompleksu opiekuńczoedukacyjnego, mieszczącego
w sobie żłobek, przedszkole oraz
stołówkę. Wraz z początkiem 2020
roku Gmina Postomino przystąpiła do
realizacji projektu „Żłobek dla Gminy

Postomino” realizowanego przy
wsparciu środków finansowych
Europejskiego Funduszu
Społecznego. 5 maja 2020 roku Rada
Gminy Postomino podjęła uchwałę
o utworzeniu Żłobka Gminnego
w Jarosławcu i nadała mu statut.
1 lipca 2020 roku powołany został
dyrektor żłobka i od wtedy pojawiały
się już konkretne dokumenty
regulujące pracę żłobka. 30 lipca
2020 roku zatrudniono pierwsze
„ciocie”, czyli opiekunki milusińskich.
1 września 2020 roku oficjalnie
żłobek rozpoczął swoją działalność.
Jako pierwsza próg żłobka
przekroczyła mała Julka, maluchów
było wówczas 17 i 7 osób obsługi.
Dzisiaj do żłobka uczęszcza 29
maluszków w czterech grupach. Nad
milusińskimi czuwają i dbają o nie 4
ciocie, ich pomoc, pielęgniarka oraz
dyrektor.
Żłobek Gminny w Jarosławcu to
dwie świetnie wyposażone sale do
zajęć, plac zabaw, „park maszynowy”
w postaci 4 wielozadaniowych
p o j a z d ó w, m n ó s t w o p o m o c y
dydaktycznych. W żłobku
prowadzone są zajęcia sensoryczne
oraz zajęcia z rytmiki.
Od 1 stycznia 2022 roku żłobek
oficjalnie przyjmie nazwę: Żłobek
Gminny „Morska Kraina”
w Jarosławcu. Kraina w której
zabawa, opieka, rozwój
i bezpieczeństwo idą zawsze
w parze.

1 listopada (poniedziałek)
Wszystkich Świętych
2 listopada (wtorek)
Dzień Zaduszny
3 listopada (środa)
Święto Myśliwych (Dzień Św. Huberta)
6 listopada (sobota)
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Wyzyskowi Środowiska Naturalnego
podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
9 listopada (wtorek)
Światowy Dzień Jakości,
Międzynarodowy Dzień Walki
z Faszyzmem i Antysemityzmem
10 listopada (środa)
Światowy Dzień
Nauki dla Pokoju i Rozwoju
11 listopada (czwartek)
Narodowe święto Niepodległości
14 listopada (niedziela)
Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę
16 listopada (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
17 listopada (środa)
Międzynarodowy Dzień Studenta,
Ogólnopolski Dzień bez Długów
18 listopada (czwartek)
Światowy Dzień Rzucania Palenia
19 listopada (piątek)
Światowy Dzień Przewlekłej
Obturacyjnej Choroby Płuc
20 listopada (sobota)
Dzień Uprzemysłowienia Afryki
21 listopada (niedziela)
Dzień Pracownika Socjalnego,
Dzień Życzliwości,
Światowy Dzień Telewizji,
Międzynarodowy Dzień Pamięci
Ofiar Wypadków Drogowych
22 listopada (poniedziałek)
22-26 listopada Dni Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża
25 listopada (czwartek)
Światowy Dzień Pluszowego Misia,
Światowy Dzień bez Futra,
Międzynarodowy Dzień Eliminacji
Przemocy wobec Kobiet,
Dzień Kolejarza
29 listopada (poniedziałek)
Andrzejki (w nocy z 29 na 30),
Międzynarodowy Dzień Solidarności
z Narodem Palestyńskim,
Dzień podchorążego
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Rozmowa z sołtysem Dzierżęcina
Piotrem Pielochem
Nazywam się Piotr Pieloch, mam
38 lat i jestem emerytowanym oficerem
Marynarki Wojennej. Ukończyłem
studia wojskowe na Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni, a także
studia cywilne na Politechnice
Gdańskiej, na wydziale
Oceanotechniki Okrętownictwa. Wraz
z żoną prowadzimy obecnie
gospodarstwo agroturystyczne
w Dzierżęcinie.
Skąd pomysł na objęcie funkcji
sołtysa?
Do ubiegania się o funkcję
Sołtysa zostałem zachęcony przez
ówczesną Panią sołtys, po rozmowach
z mieszkańcami postanowiłem podjąć
wyzwanie. Było to rok po mojej
przeprowadzce do Dzierżęcina i fakt
wybrania mnie na Sołtysa wsi był dla
mnie dużym wyróżnieniem, ale
jednocześnie też wielkim wyzwaniem.
Czy dobrze się Pan czuje jako
gospodarz Dzierżęcina?
Na początku mojej przygody
z „sołtysowaniem” miałem wielki zapał
i chęci do różnego rodzaju projektów,
sporo pomysłów i planów. Z biegiem
czasu emocje opadły, zacząłem
patrzeć realnie na pewne sprawy,
a także na możliwości ich realizacji. Nie
ukrywam, że miałem „kryzys”

w pełnieniu funkcji gospodarza
sołectwa, ale po rozmowach
z mieszkańcami i wyjaśnieniu różnic w
postrzeganiu funkcji sołtysa jest już
o wiele lepiej.
Jakie są mocne strony
Dzierżęcina?
Do najważniejszych atutów wsi
Dzierżęcin jest jej położenie.
Usytuowanie gospodarstw na uboczu
drogi Ustka-Darłowo, na wzgórzach
Barzowickich powoduje, że panuje
tutaj spokój i cisza. Znajdujemy się na
tyle blisko pasa nadmorskiego, że chcą
nas odwiedzać turyści, ale
jednocześnie na tyle daleko, że nie
zabudowano nas domkami „ściana
w ścianę”. Otoczenie lasów powoduje,
że można delektować się spacerami na
łonie natury.
Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy Dzierżęcina?
Najpoważniejszym problemem
jest niewątpliwie brak infrastruktury
kanalizacji deszczowej oraz brak
perspektyw na podłączenie wsi do
kanalizacji sanitarnej sieci gminnej.
Niedawno ukończony remont drogi
tylko w umiarkowanym stopniu
poprawił sytuację podczas opadów
deszczu. Dodatkowym utrudnieniem
dla mieszkańców jest to co stanowi o

Promesa inwestycyjna
na 5 mln

Dnia 25 października 2021 roku
ogłoszono wyniki pierwszego naboru
realizowanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.
Gmina Postomino otrzymała promesę
inwestycyjną udzieloną przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w łącznej
kwocie 4 999 850 zł na realizację
zadania inwestycyjnego pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną
oczyszczalnią ścieków w m.
Staniewice.
Inwestycja polegała będzie na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej,
przepompowni ścieków i lokalnej
oczyszczalni. Projekt obejmuje swym
zakresem całą miejscowość, ma za
zadanie wyłączyć z eksploatacji
zbiorniki bezodpływowe.
Wybudowana kanalizacja umożliwi
podłączenie się mieszkańców, a
lokalna oczyszczalnia zapewni

racjonalne i przyjazne środowisku
gospodarowanie ściekami
w obszarze miejscowości Staniewice.
Zadanie musi być zrealizowane
do końca 2022 roku w związku z czym
trwają intensywne prace zmierzające
do przygotowania dokumentacji
przetargowej.
Paweł Szefernaker – Poseł na
S e j m R P, S e k r e t a r z S t a n u
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji osobiście przekazał
informację o dotacji podczas
konferencji prasowej, która miała
miejsce w Urzędzie Miasta Sławno.

atrakcyjności Dzierżęcina,
mianowicie jego położenie
z dala od szlaków
komunikacyjnych. Chcąc
dostać się do miasta, nie
mając samochodu, trzeba
przygotować się na spacer
do pobliskiego Karsina.
Czy ma Pan wsparcie
mieszkańców przy
realizacji różnego
rodzaju działań?
Myślę, że przy
odpowiednim projekcie takie wsparcie
jest możliwe. Z różnych przyczyn,
a także przez pandemię, niewiele
projektów udało się zaplanować
a jeszcze mniej zrealizować.
Za co lubi Pan swoją
miejscowość?
Za ciszę i spokój, za śpiewające
o poranku ptaki i możliwość obcowania
z naturą.
Jakie działania były podjęte w
Dzierżęcinie za czasów Pana
„sołtysowania”?
Największym projektem
realizowanym podczas mojej kadencji
była przebudowa drogi gminnej
Karsino – Dzierżęcin. Inwestycja
została zainicjowana za czasów mojej

poprzedniczki, za co należą się jej
słowa podziękowania, ale jej realizacja
przebiegała, gdy byłem już sołtysem.
Przebieg prac był nie lada wyzwaniem
dla mieszkańców i urzędników, trzeba
było sporo rzeczy zgrać i skorelować.
Nie wszystko dało się przewidzieć
i czasami pojawiały się słowa
niezadowolenia. Ale mamy teraz
piękną, nową drogę, która posłuży
mieszkańcom przez kolejne
kilkanaście lat. Ponadto udało się
przeprowadzić jeden projekt z Centrum
Wolontariatu w Darłowie w ramach
funduszy z Działaj Lokalnie, został
wybudowany nowy plac zabaw oraz
powstało nowe ogrodzenie przy
świetlicy wiejskiej.

Jak układa się współpraca
z samorządem gminnym?
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby
nie mogło być lepiej (śmiech ). Co do
zasady urzędnicy starają się pomagać
sołtysowi w rozwiązywaniu problemów
zgłaszanych przez mieszkańców.
Różnie z tym bywa, w niektórych
tematach sami urzędnicy rozkładają
ręce, nawet jak by chcieli pomóc mają
związane ręce przepisami, ale czasami
wystarczy trochę chęci i zrozumienia
i można wszystko zdziałać.
Plany na przyszłość?
Chciałbym dalej rozwijać naszą
wieś, w szczególności pod kątem
ruchu turystycznego i związanej z tym
infrastruktury. Czas pokaże na ile
starczy determinacji i chęci.

Nowa droga w Pałowie już niebawem

Planowana do realizacji
inwestycja pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 160049Z w miejscowości
Pałowo” trafiła na listę inwestycji, które
otrzymają dofinansowanie w ramach
zeszłorocznego naboru Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres zadania przewiduje
przebudowę ok 870 m drogi w tym
m.in usunięcie starej oraz wykonanie
nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz z kostki brukowej
betonowej, wraz ze zjazdami oraz
chodnikiem, nasadzenie drzew

zastępczych - miododajnych, budowę
10 miejsc postojowych do obsługi
świetlicy. Dodatkowo inwestycja
przewiduje demontaż istniejącego
oświetlenia drogowego oraz montaż
nowego – 31 punktów świetlnych typu
LED.

Przewidywana wartość
inwestycji to 2 134 234,36 zł, z czego
1 067 117,18 zł będą stanowiły środki
z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.
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Podziękowanie
PRZEŁĄCZANIE
NUMERU
ALARMOWEGO
998
NA NUMER
112

I n f o r m u j e m y, i ż d n i a 2 7
października 2021 roku nastąpiło
przełączenie numeru alarmowego 998
na 112 do Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Szczecinie.
Mieszkańcy powiatu
sławieńskiego, dzwoniąc na numer
998, usłyszą komunikat: „Numer

alarmowy 112, proszę czekać na
zgłoszenie się operatora”.
Zmiany, które wprowadzane są w
całym kraju, mają na celu
usprawnienie systemu powiadamiania
ratunkowego.

Dowody osobiste
z odciskiem palca

Za moment listopad, a my
wracamy do początku września.
Dzieje się to za sprawą idealnie
zrealizowanego zadania, które
zostało postawione przed
mieszkańcami Postomina. To oni na
czele z Sołtysem Pawłem Cichym
i Radnym Pawłem Zdrzenieckim oraz
ogromną pomocą pracowników
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie dokonali czegoś
wspaniałego w postaci organizacji

niezapomnianych dożynek.
4 września 2021 roku w Postominie
odbyło się Święto Plonów Gminy
Postomino, które zostanie w pamięci
wielu. Na Sesji Rady Gminy
Postomino (pierwszej po dożynkach),
która odbyła się dnia 20 października
2021 roku Wójt Janusz Bojkowski
chcąc podziękować całej
społeczności Postomina za wysiłek,
poświęcenie, czas, pomysłowość oraz
stworzenie wspaniałej atmosfery

przekazał na ręce przedstawicielki
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rady
Sołeckiej Pani Krystyny Humińskiej,
Sołtysa Pawła Cichego oraz Radnego
Pawła Zdrzenieckiego kosz obfitości.
Był to także wyraz wdzięczności oraz
zadowolenia z doskonałej organizacji
tak dużego przedsięwzięcia.

Nowy „stary” Prezes
Odciski palców i odwzorowanie
podpisu właściciela dowodu
osobistego – to dodatkowe elementy,
które znajdą się w nowych dowodach
osobistych. W nowym dowodzie pojawi
się również oznaczenie państwa
członkowskiego (na tle flagi Unii
Europejskiej). Zmiany te wynikają
z dostosowania prawa polskiego do
wymogów prawa unijnego, a także
pozwalają odpowiednio zabezpieczyć
nasze dokumenty tożsamości.
Wszystkie osoby powyżej 12.
roku życia, chcąc uzyskać dowód
osobisty będą musiały udać się do
urzędu gminy, złożyć odpowiedni
wniosek wraz z własnoręcznym
podpisem oraz odciskiem palca. Nowe

dowody będą wydawane na okres 10
lat.
Natomiast dzieci do 12 roku
życia, nie będą miały pobieranych
o d c i s k ó w, n i e b ę d ą s k ł a d a ł y
własnoręcznego podpisu, a ich dowód
osobisty będzie wydawany na okres 5
lat. Możliwość składania online
wniosku o dowód pozostaje więc
wyłącznie w przypadku dokumentu dla
dzieci do 12. roku życia.
Co ważne, w związku
z wprowadzeniem w Polsce nowych
dowodów nie będzie konieczności
obowiązkowej wymiany ważnych
dokumentów. Z dotychczasowego
dowodu będzie można korzystać do
czasu, aż minie jego ważność.

90 urodziny Pani Łucji

Rada Nadzorcza Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka
z o. o. z siedzibą w Postominie
zakończyła procedurę postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki. Od 01 października 2021
roku stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
ponownie objął Bogdan Szlawski. Wójt
Janusz Bojkowski podczas Sesji Rady
Gminy Postomino dnia 20 października
2021 roku wręczył kwiaty i uroczyście
pogratulował Prezesowi kolejnej
kadencji oraz życzył owocnej pracy.
W imieniu Rady Gminy Postomino
gratulacje oraz kwiaty Bogdanowi
Szlawskiemu wręczyła Radna Helena
Żukowska.

Szczepienie w domu

10 października br. 90 urodziny
obchodziła Łucja Bartnik mieszkanka
Wszedzienia. Z tej okazji moc życzeń
na ręce Dostojnej Jubilatki w imieniu
całej społeczności Wszędzienia złożyli

Maria Lech-Szajner Sołtys Wsi,
Robert Młynarz przedstawiciel Rady
sołeckiej oraz Joanna Młynarz
Zastępca Przewodniczącej KGW
AKSAMITKI.

Uprzejmie informujemy, że Ratownictwo
Medyczne Ustka wykonuje szczepienia przeciw
Covid-19 w miejscu zamieszkania.
Jedynym warunkiem dojazdu mobilnego punktu
szczepień do miejsca zamieszkania jest
zarejestrowanie się telefonicznie pod numerem:
881 254 300
Po zarejestrowaniu się zostanie umówiony termin
wykonania szczepienia.
Ważne!!! Wybór szczepionki należy do osoby
rejestrującej się, to jest:
1) jednodawkowa Johnson&Johnson lub
2) dwudawkowa Phizer
Usługa wykonywana jest bezpłatnie.

Doctor vector created by freepik

Uwaga Mieszkańcy Gminy Postomino!
Teraz nie musicie wychodzić z domu, aby zaszczepić się przeciw COVID-19.
Mobilny Punkt Szczepień dojedzie do Was.
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Srebrne Spotkanie Koszykowe
w ramach programu „Gmina Przyjazna Seniorom”
W niedzielne popołudnie 10
października br. na sali wielofunkcyjnej
w Postominie odbyło się Srebrne
Spotkanie Koszykowe - jeden
z elementów projektu „Gmina
Przyjazna Seniorom". Bal
zorganizowano w ramach realizacji
zadania zgłoszonego do Budżetu
Obywatelskiego Gminy Postomino na
rok 2021.
Imprezę otworzył dyrektor
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
– Marek Leśniewski oraz prezes
Stowarzyszenia „Razem Lepiej" –
Teresa Rysztak, a poprowadziła Maria
Lech- Szajner – specjalista ds. kultury
w CKiS. Bal skierowany był do

mieszkańców gminy Postomino
w wieku 60+. Zabawę rozpoczął
tradycyjny polonez. Na uczestników
wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji
m.in. występ męskiej Kapeli Ludowej
Pieńkowianie, skecze p. Danuty Siwiec
ze Sławna oraz wiele konkursów.
Każdy uczestnik balu przyniósł ze sobą
koszyk smakołyków by wymieniać się
ze znajomymi swoimi specjałami.
Zabawę na parkiecie umilali Maciej
i Krzysztof nadając rytm.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom balu. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku uda nam
się powtórzyć imprezę.

Rewitalizacja szansą
na aktywną integrację

„Gmina Przyjazna Seniorom”
We wrześniu i październiku tego
roku Centrum Kultury i Sportu
w Postominie realizowało projekt
„Gmina Przyjazna Seniorom”
w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Postomino. Zadania
obejmowało przeprowadzenie serii
ciekawych warsztatów skierowanych
do osób powyżej 60 roku życia.
Odbyły się zajęcia teatralne pod
okiem Alicji Balcerzak,
sześcioosobowa grupa uczyła się
zachowania na scenie. Podczas
warsztatów odgrywano scenki
teatralne. Był to owocnie spędzony
czas, pełen pozytywnych wrażeń.
W warsztatach gliniarsko –
ceramicznych w Pieńkowie,
Nacmierzu, Staniewicach udział
wzięło 17 osób. Cudowne dzieła
wykonane w obecności instruktor
Anety Kostka będą jeszcze przez
długi czas cieszyć uczestników zajęć.
Wiele ciekawostek i tajników
z dziedziny zielarstwa dowiedzieli się
uczestnicy warsztatów od
prowadzącej Teresy Pokorskiej.
Piętnastoosobowa grupa seniorów

poznała zastosowanie roślin, które
często możemy znaleźć w naszych
ogrodach i pobliskich łąkach czy też
lasach. Otaczająca nas przyroda jest
źródłem i podstawą życia, o czym
często zapominamy.
Pod okiem fizjoterapeutki
Klaudii można było dać ulgę swoim

kręgosłupom. W zajęciach „Zdrowy
Kręgosłup” w Postominie, Nacmierzu
i Staniewicach udział wzięło 10 osób.
Do zrealizowania w ramach tego
projektu został jeszcze wyjazd do
Sławieńskiego Domu Kul tury.
Dziękujemy za dotychczasowe
uczestnictwo.

30 października w Królewie
i Złakowie odbyły się pikniki, które były
uwieńczeniem projektu „Rewitalizacja
szansą na aktywną integrację”
w Gminie Postomino.
Dla wszystkich uczestników
przygotowano kiełbaski z grilla
i ogniska, słodkie poczęstunki,
popcorn oraz napoje. Z dobrymi
humorami, przy pięknej, słonecznej
pogodzie, wspomnieniach z realizacji
projektu i muzyce miło wszystkim
upłynęło sobotnie popłudnie.
Nadzór nad projektami
prowadziło Koło Gospodyń Wiejskich

„Aksamitki” we Wszedzieniu.
Zadania realizowane przez
Koszalińską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 20142020 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.

7

Miesięcznik Gminy Postomino

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

listopad 2021

strona

Aktualności inwestycyjne
Koniec roku kalendarzowego
i budżetowego, to czas finalizowania
wielu gminnych inwestycji i tworzenia
planów na najbliższą przyszłość.
Wiele zadań nabiera już
ostatecznego kształtu:
• zakończono wymianę ogrodzenia
przy cmentarzu w Pałowie
i Pieńkowie. Miejsca spoczynku
naszych bliskich są teraz miejscami
godnymi i estetycznymi. Prace przy
ogrodzeniach cmentarzy były
inicjatywą samych mieszkańców,
którzy propozycję realizacji tych
zadań zgłosili w ramach kolejnych
edycji budżetu obywatelskiego

rozszerzenie zakresu projektu dot.
oczyszczalni o rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie „Nowego
Osiedla”. Dodatkowe kilometry
sieci pozwolą na podłączenie
jeszcze większej liczby osób niż
zakładano w pierwszej fazie
realizacji zadania,
• zakończono roboty budowlane przy
budowie kolektora tłocznego na
odcinku Jarosławiec – Rusinowo,
co rozwiąże dotychczasowe
problemy z odprowadzaniem
ścieków występujące w trakcie
sezonu letniego.

• w miejscowościach Nosalin
i Jezierzany trwają ostatnie prace
związane z budową
i wyposażeniem nowych świetlic.
Zakończenie prac porządkowych
oraz zakup elementów
wyposażenia już niedługo pozwolą
mieszkańcom na spotykanie się
w komfortowych i nowoczesnych
pomieszczeniach sprzyjających
wspólnym działaniom
i inicjatywom.

Jednocześnie zakończenie
procedur przetargowych i podpisanie
kolejnych umów o realizację inwestycji
pozwala na przeprowadzenie prac
przy:

• ul. Spacerowa i Brzozowa
w Jezierzanach zyskały
utwardzone powierzchnie z płyt
żelbetowych, natomiast droga
gminna Nosalin-Pałowo na odcinku
ponad 800 m w ramach remontu
cząstkowego ma odświeżoną
nawierzchnię. Komfort korzystania
z tych dróg znacząco się poprawił,

• SUW- stacji uzdatniania wody
w Łącku, która umiejscowiona jest
w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej.
Stacja zyska nowy wygląd
zewnętrzny i wewnętrzny, zostaną
przebudowane m.in. istniejące
studnie głębinowe, powstaną nowe
zbiorniki retencyjne. Infrastruktura
ta zaopatruje w wodę mieszkańców
Łącka, Jezierzan, Rusinowa,
Nacmierza, Korlina, Łężka i Bylicy,
a jej modernizacja przyczyni się do
zapewnienia ciągłości dostaw
dobrej jakościowo wody,

• trwają prace modernizacyjne na
oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu, a dzięki wieloletnim
staraniom udało się pozyskać
dodatkowe środki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska na

Wykonywanie ław fundamentowych budynku komunalnego w Pieńkowie

• przebudowie świetlicy wiejskiej
w Łącku, która w wyniku prac
rozbiórkowych właściwie przestała
istnieć. W chwili obecnej trwają
prace przygotowawcze do
wykonania fundamentów pod nowy
układ pomieszczeń świetlicy,

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Łącko

• budowie budynku komunalnego
w Pieńkowie. Wyczekiwane nowe
mieszkania powstaną za ok. rok.
W chwili obecnej trwają roboty
ziemne oraz prace przy
fundamentach,
• budowie oświetlenia drogowego na
ulicach Bursztynowej, Wczasowej
i Kapitańskiej i części ul.
Letniskowej w Rusinowie. Nowe
punkty świetlne z oprawą typu led
powstaną jeszcze w tym roku,
Obecny stan świetlicy wiejskiej w miejscowości Łącko

Gmina przystąpiła także do
projektowania:
• przebudowy drogi gminnej na
odcinku Jarosławiec – Jezierzany –
Nacmierz. W myśl koncepcji droga
zyska nową nawierzchnię,
utworzony zostanie ciąg pieszorowerowy wraz z oświetleniem.
Nowa organizacja ruchu na drodze
dojazdowej do Jarosławca wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa jej
użytkowników, zarówno pieszych
jak i kierowców,
• oświetlenia drogowego na ul.
Cichej, Spokojnej, Pogodnej
i Kempingowej w Jarosławcu,
• drogi gminnej w Górsku od drogi
powiatowej w kierunku głównej

przepompowni ścieków. Wstępne
założenia projektu zakładają
utworzenie drogi asfaltowej wraz
z oświetleniem. Zadanie to pozwoli
również na uporządkowanie spraw
związanych z istniejącą
napowietrzną siecią
elektroenergetyczną.
Na terenie gminy prowadzone są
również prace inwestycyjne
realizowane przez Polską Spółkę
Gazownictwa, Oddział Koszalin
polegające na wykonywaniu kolejnych
przyłączy gazowych na terenie
Jarosławca. ASTA-NET w kolejnych
Nowa infrastruktura w Nosalinie

miejscowościach układa linię kablową
telekomunikacyjną, dzięki której już
wkrótce będziemy mogli korzystać
z Internetu światłowodowego.
W południowej części gminy
Starostwo Powiatowe w Sławnie
realizuje zadanie polegające na
przebudowie drogi powiatowej od
Wrześnicy do Staniewic. W związku
z tym wprowadzono tymczasową
organizację ruchu do dnia 18 grudnia
2 0 2 1 r. i w y t y c z o n o o b j a z d
remontowanego odcinka przez
Pieszcz.
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Dzień Edukacji Narodowej

19 października 2021 roku Wójt
Janusz Bojkowski spotkał się
z Dyrektorami szkół funkcjonujących
na naszym terenie. Wizyta dyrektorów
w urzędzie w październiku to już

tradycja związana z obchodami Dnia
Edukacji Narodowej. W spotkaniu
uczestniczyły również Aleksandra
Kurek Zastępca Wójta oraz Paulina
Sowińska – Bodegwin insp. ds.

oświaty.
Wójt przekazał dyrektorom
życzenia dla wszystkich nauczycieli
oraz pracowników oświaty.

Apel z okazji DEN

13 października uczniowie klasy
VIII przygotowali uroczystość z okazji
DEN. Od samego rana udzielał się
wszystkim odświętny nastrój.
Młodzież zaprezentowała się z jak
n a j l e p s z e j s t r o n y. N i e t y l k o
przygotowali się do apelu, ale również

zadbali o stronę wizualną. Nie
zapomnieli też o życzeniach,
skromnych upominkach oraz
słodkościach dla wszystkich
nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi. A na koniec
zaproszono wszystkich na

pamiątkowe zdjęcie, bo to już ostatni
raz, kiedy nasi najstarsi uczniowie
spędzają z nami to święto. Bardzo
dziękujemy wszystkim
zaangażowanym, a w szczególności
wyjątkowej młodzieży i ich rodzicom.
Marzena Juszczyk

Ślubowanie w Staniewicach
14 października w Szkole
Podstawowej w Staniewicach
odbyło się ślubowanie klasy
pierwszej. Uroczystość ta na stałe
wpisała się w kalendarz imprez.
Przybyli goście, rodzice,
nauczyciele i pozostali uczniowie
szkoły.
Pierwszoklasiści, odświętnie
ubrani i bardzo przejęci
zaprezentowali swoje umiejętności.
Zadaniem uczniów było m.in.
zaśpiewanie piosenek, recytacja

wierszy, taniec oraz umiejętność
odpowiedzi na szereg bardzo
ważnych pytań. Aktu pasowania
dokonała Pani Dyrektor Bogumiła
Roman-Struś. Dowodem
pasowania były dyplomy wręczone
dzieciom przez wychowawcę.
Najmłodsi otrzymali wspaniałe
pomoce dydaktyczne ufundowane
przez Radę Rodziców oraz
mnóstwo innych prezentów od
zaproszonych gości – Wójta Gminy
Postomino Janusza Bojkowskiego,

Przewodniczącego Rady Gminy
Daniela Pakosa, Dyrektora
Centrum Kultury i Sportu Marka
Leśniewskiego, Prezesa Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
Bogdana Szlawskiego,
Przewodniczącej Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Teresy Rysztak,
Radnej Rady Gminy Renty Sil,
sołtysa Staniewic Bronisławy
Siwiuk, księdza Andrzeja
Skibińskiego.

***

Wieœci

szkolne

Moje życie i zdrowie
- mój największy skarb

Jednym z priorytetów
wychowawczych naszej szkoły jest
zapewnienie uczniom poczucia
bezpieczeństwa i wdrażania ich
w dorosłość z pakietem informacji,
które pozwolą na właściwe
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Podejmowane działania są też
realizacją szkolnego programu
wychowawczo-profilaktycznego, który
został tak opracowany, aby obejmował
różne sfery naszego życia.
D n i a 1 2 . w r z e ś n i a 2 0 2 1 r.
gościem naszej szkoły był Pan
Jarosław Kwiatek, komendant Straży
Gminnej w Postominie, który omówił
zasady zachowania bezpieczeństwa w
szkole oraz poza jej terenem, w czasie
wolnym od zajęć lekcyjnych.
Na spotkaniach zostały
przypomniane i przybliżone sytuacje,
w których uczniowie są często
narażeni na niebezpieczeństwo, m. in.:

1.Ruch pieszych.
2.Bezpieczeństwo na przystankach
autobusowych.
3.Ruch rowerowy.
4. Zachowanie w szkole i obrębie
szkoły.
5.Osoby obce w obrębie szkoły i poza
szkołą.
6.Mój przyjaciel pies. Zasady
bezpieczeństwa.
Uczniowie klas O-III uzyskali
informacje dotyczące przepisów
prawnych związanych z ich
zachowaniem na terenie szkoły oraz
poza jej obwodem. Mieli możliwość
zadawania pytań, dzięki którym lepiej
orientują się w przepisach drogowych.
Wszyscy mamy świadomość, że
prawo jest po to, aby nas chronić,
żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie
bez względu na to, gdzie się
znajdujemy.

Wieœci
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Różowy październik
miesiąc świadomości raka piersi

W Polsce rak piersi w ostatnim
stuleciu stał się jednym z największych
zagrożeń przedwczesnej umieralności
kobiet. Rak piersi występuje również
u mężczyzn, choć bardzo rzadko. Szacuje
się, że jeden na sto przypadków

nowotworów złośliwych sutka, to właśnie
rak piersi u mężczyzn.
Decydujące znaczenie w kontekście
profilaktyki i zapobiegania rozwojowi
zaawansowanego nowotworu piersi ma
jego diagnostyka i wczesne wykrycie

(wtórna profilaktyka) oparta na regularnie
przeprowadzanych badaniach
mammograficznych (skrining).
ZACHĘCAMY DO BADAŃ ORAZ DBANIA
O SWOJE ZDROWIE.
Społeczność Szkoły w Pieszczu

W Swołowie

D n i a 2 8 w r z e ś n i a 2 0 2 1 r.
uczniowie klas I-III Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie pojechali do
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie, aby poznać kulturę
naszego regionu.
Podczas pobytu dzieci
uczestniczyły w zajęciach muzyczno ruchowych ,,Fleciki, piszczałki,
klekotki". Atrakcyjna forma przekazu
informacji wzbogaciła młodych ludzi
o wiedzę na temat dawnych
instrumentów pasterskich
wykonywanych przez dzieci
mieszkające na wsi. W trakcie zajeć
uczestnicy samodzielnie wykonali
prosty instrument - ryńczyk. Poznali
dawne tańce ludowe, jak również
aktywnie uczestniczyli w ,,żywej lekcji
muzyki".

Poznajemy nasze zabytki

Kolejnym etapem było
zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej
Pomorza, w tym wystawy ,,Tkactwo na
Pomorzu". Uczniowie zobaczyli
Zagrodę Albrechta wraz ze stodołą,
studnią, kurnikiem, domem
mieszkalnym, ogrodem i pastwiskiem.
Właśnie w urokliwym ogrodzie,
w o t o c z e n i u s t a r y c h d r z e w,
zorganizowane zostało ognisko.
Dzieci miały możliwość skorzystania
z etnoplacu zabaw z drewnianymi
huśtawkami i bujakami.
Obcowanie z przyrodą napełniło
wszystkich dobrymi emocjami:
radością, zachwytem i szczęściem.
Z pewnością powrócimy tutaj
niebawem.
Celem wyjazdu było
kształtowanie właściwych nawyków
zachowania się w środowisku

lokalnym, poszerzenie wiadomości na
temat życia ludzi w dawnych czasach,
integrowanie dzieci z różnych grup
wiekowych oraz kształtowanie
pozytywnych relacji między
uczestnikami wycieczki.
Wyjazd do Swołowa odbył się
w ramach działań związanych
z Programem Wychowawczo Profilaktycznym ZSS w Korlinie na
rok 2021r. wspólfinansowany przez
gminę Postomino w ramach realizacji
zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień w 2021 roku.
Barbara Ansel
Oliwia Sajnok

W ramach realizacji jednego
z priorytetów ministerialnych na rok
szkolny 2021/2022 „Działanie na rzecz
szerszego udostępnienia kanonu
edukacji klasycznej, wprowadzenia
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy,
edukacji patriotycznej, nauczania
historii oraz poznawania polskiej
kultury, w tym osiągnięć duchowych
i materialnych” wychowawczynie klas
IV-VIII Zespołu Szkół Społecznych
w Korlinie postanowiły zorganizować
wycieczkę do Muzeum Kultury
Ludowej Pomorza w Swołowie- jednej
z młodszych instytucji kultury
Województwa Pomorskiego.
Pierwszą atrakcją przygotowaną
dla młodzieży były warsztaty wyrobu
z gliny przeróżnych mis i ozdób oraz
dekorowanie powstałych przedmiotów.
Zarówno młodsi jak i starsi mieli przy
tym wspaniałą zabawę. Niektórzy
uczniowie wykazali się nie lada
kreatywnością i zręcznością
manualną. Inni, traktujący warsztaty
jako nowe i dość wymagające
doświadczenie, również bardzo
dobrze się bawili. I choć ich wyroby nie
należały może do najbardziej
precyzyjnych, to widać było na ich
twarzach triumf z tego, co udało się
stworzyć pracą własnych rąk.
Kolejnym etapem, który miał
przybliżyć życie XIX- wiecznych
chłopów było zwiedzanie Domu
Zagrodnika, Domu chlebowego, Kuźni,
czy Czworobocznej Zagrody
Albrechta. Przewodnik opowiadał

o tym, jak młócono zboże, siekano
słomę, jak wyglądał obrządek zwierząt
oraz przede wszystkim jak żyli ludzie
w dawnej pomorskiej wsi. Uczniowie
dowiedzieli się m.in. czym zajmował
się cieśla a czym stolarz, jaka jest
różnica między kufrem a skrzynią albo
na jakim łożu spała babcia.
Swołowo to bardzo ciekawe
miejsce, w którym przeważają budynki
o charakterystycznej konstrukcji.
Drewniane belki pokryte czarną smołą,
pięknie komponują się z pobielonymi
środkami, tworząc kraciasty wygląd.
W ten sposób kiedyś wznoszono
wiejskie budowle. I choć wiele jest
takich budynków nieopodal nas, to
tylko Swołowo otrzymało nazwę stolicy
„Krainy w kratę” oraz zaszczytny tytuł
Europejskiej Wsi Dziedzictwa
Kulturowego.
Na pewno tu jeszcze wrócimy…
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Kartkę Bożonarodzeniową
Technika wykonania kartki:
forma elektroniczna
przy użyciu dowolnego programu graﬁcznego
Gdzie wysłać?
Gotowy plik graﬁczny (JPG, TIFF, PDF)
prześlij na adres email: promocja@postomino.pl
Termin nadsyłania prac: 19 listopad 2021 r.

Konkurs jest organizowany przez Wójta Gminy Postomino
Szczegółowy regulamin konkursu rodzinnego na "Kartkę Bożonarodzeniową"
jest dostępny na stronie internetowej organizatora - www.postomino.pl

listopad 2021

”Małe, a cieszy”

Tegoroczna realizacja zadania
publicznego w ramach Inicjatywy
Lokalnej w miejscowości Pieńkowo
pn. ”Małe, a cieszy” dobiegła końca.
Naszym zadaniem było
dokonanie nasadzeń krzewów i roślin
wieloletnich oraz uzupełnienie już
istniejącego labiryntu w brakujące tuje,
montaż hoteli dla owadów oraz
ustawienie przy świetlicy wiejskiej
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stojaka na flagi. Zadanie zostało
wykonane w stu procentach za co
dziękuję wszystkim tym, którzy się do
tego przyczynili. Po zakończonych
pracach spotkaliśmy się w budynku
świetlicowym na mały poczęstunek
i pogaduchy. Przy tej okazji narodziły
się nowe pomysły i plany do dalszych
wspólnych działań – sołtys Danuta
Rąpalska.

Ogrodzenie świetlicy
w Królewie

strona

Podróże kształcą i integrują - Malbork

W piękną sobotę 25 września
2021 roku w ramach projektu
„Podróże kształcą i integrują” grupa
pięćdziesięciu mieszkańców naszego
sołectwa i innych miejscowości gminy
Postomino odbyła integracyjną
podróż do Malborka. Projekt został
zainicjowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich Niespodzianka z Postomina
i jako zadanie społeczne został
sfinansowany z Budżetu
Obywatelskiego Gminy Postomino na
rok 2021.
Uczestnicy wycieczki spędzili
dzień na poznawaniu historii jednego
z najpiękniejszych i największego
zamku w Polsce, który jest
najpełniejszym i najbardziej

rozbudowanym przykładem
gotyckiego kompleksu zamkowego
murowanego w charakterystycznym
i niepowtarzalnym stylu zakonu
krzyżackiego.
Grupa była bardzo
zróżnicowana wiekiem, ale wystawy
malborskiego muzeum są tak bogate,
że każdy znalazł coś interesującego
dla siebie. Niesamowita kolekcja
uzbrojenia, broni białej i palnej, która
liczy ponad 1000 obiektów z Europy
oraz Bliskiego i Środkowego wschodu
z okresu od XI do XIX wieku wzbudziła
zachwyt zarówno najmłodszej jaki i tej
starszej męskiej części uczestników.
Wystawa bursztynu zawierająca
ponad 2000 eksponatów z bursztynu

Remontujemy kościoły

Mieszkańcy Królewa
z powodzeniem zakończyli grodzenie
części terenu świetlicy i placu zabaw w
Królewie. Prace te związane były
z realizacją inicjatywy lokalnej pn.
„Ogrodzenie świetlicy w Królewie”,
które współfinansowała Gmina
Postomino. Gmina zakupiła materiały
na potrzeby wymiany ogrodzenia,

a mieszkańcy włożyli swój wkład pracy
społecznej i zapewnili narzędzia.
Królewo cały czas zyskuje na
wyglądzie.
Dziękuję wszystkim
zaangażowanym mieszkańcom
Królewa i liczę na dalszą owocną
współpracę.
Daniela Igras

Staniewicka inicjatywa
Dobiegły końca prace związane
z realizacją zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej pn.
„O zdrowiu pamiętajmy - o duchowości
nie zapominajmy”.
Dzięki temu zadaniu mieszkańcy
Staniewic wzbogacili się
o profesjonalną zmywarko-wyparzarkę
do świetlicy wiejskiej, która będzie
wykorzystywana podczas wszystkich
spotkań i imprez organizowanych na
świetlicy. Również w ramach tego
samego zadania zabezpieczono przed
trudnymi warunkami atmosferycznymi
krzyż na cmentarzu komunalnym.
Dziękuję wszystkim
zaangażowanym mieszkańcom,
którzy wzięli czynny udział
w inicjatywie.
Lider inicjatywy
Bronisława Siwiuk

Zostały zakończone prace remontowe, polegające na
usunięciu wtórnych tynków cementowych z elewacji
Kościoła parafialnego pw. św. Floriana w Postominie
i Kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Pieńkowie. Tynki
zostały zbite w celu osuszenia murów, oraz by poprawić
warunki wilgotnościowe i mikrobiologiczne wewnątrz
kościołów, co przyczyni się do zachowania trwałości
budynków i ochrony przed degradacją.
Oba zadania zostały współfinansowane ze środków
Gminy Postomino.

Kapela „Pieńkowianie”
Kapela gościła na Dniu Seniora
w Ostrowcu. Było bardzo uroczyście,
spotkanie przypomniało nie
przyjęcie, a huczne wesele.
Dziękujemy za zaproszenie naszego
zespołu.
K.B.

naturalnego, wyroby artystyczne od
neolitu po okres międzywojenny oraz
wykorzystanie bursztynu
w przykładach sztuki współczesnej
bardzo spodobała się Paniom
uczestniczącym w wycieczce.
Wspólny obiad dał chwilę
wytchnienia i czas na regenerację sił
dla najbardziej zmęczonych
zwiedzaniem Zamku uczestników
wycieczki. Spacer po uliczkach
Malborka i kawa w miłym towarzystwie
były zwieńczeniem tej, jak to określiła
jedna z Pań w drodze powrotnej
„…innej niż zwykle i bardzo fajnej
soboty”.
Azet.
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Program Aktywności Lokalnej Połączyli przyjemne z pożytecznym

W ramach projektu „ Program
Aktywności Lokalnej '' uczestnicy
wzięli udział w konkursie na
najładniejszy sukulent- las w szkle.
Wszyscy stworzyli piękne sukulenty,
spośród uczestników wyłoniono
3 osoby, które wykonały najładniejszy
las w szkle. Z okazji Dnia Wszystkich
Świętych zrobiliśmy własnoręcznie
stroiki, które złożone zostały na
opuszczonych grobach na
cmentarzach w Pieszczu, Pałowie,
Staniewicach i Postominie. Uczestnicy

wraz z mieszkańcami Gminy
Postomino wzięli udział w zajęciach
gliniarskich, które odbyły się
w Staniewicach na sali wiejskiej.
Stworzyliśmy z gliny miseczki i aniołki,
wszystkim się spodobały te kreatywne
zajęcia.
Przed nami sporo atrakcyjnych
zajęć ,zapraszam do udziału w naszym
projekcie, który realizowany jest
w Pałowie w Domu Sąsiedzkim.
Animator Społeczności Lokalnej

Warsztaty, teatr, spotkania

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” współpracuje
z Fundacją „Pięknolesie” z gm. Żary,
woj. lubuskie.
W pierwszy weekend
październikowy seniorzy z południa
Polski – 50 osobowa grupa – w trakcie
wizyty studyjnej spotkali się
z przedstawicielami naszej organizacji
oraz członkami samorządowymi.
To było piękne, mądre i dobre
spotkanie. Nasi goście przybyli na
uroczysty obiad do Ośrodka
Wypoczynkowego „Barka”, tam
postomińscy seniorzy pięknie
przystroili stoły, zastawili mnóstwo
ciast i owoców. Zarówno gospodarz
obiektu, jak i obsługa dołożyli
wszelakich starań, by spotkanie było
smaczne, uroczyste i przyjazne.
Ze strony gości byli
przedstawiciele Urzędu Gminy Żary,
tamtejszego GOPS-u oraz radni
i sołtysi. Naszą gminę reprezentowała
przewodnicząca Gminnej Rady
Seniorów Teresa Rysztak, radni:
Zenon Morka i Renata Sil, sołtys
i członek GRS Bronisława Siwiuk.
Po uroczystym obiedzie
i wręczeniu okazjonalnych,
symbolicznych upominków zebrani
wysłuchali prezentacji
o Postomińskim Stowarzyszeniu
„Razem lepiej”, a następnie zgłębiali
wiedzę na temat możliwości
powołania rady seniorów w gminie
Żary.
Członkowie naszej rady dzielili
się doświadczeniami, wskazywali
plusy i minusy tegoż organu doradczo-

konsultacyjno-inicjującego.
Był czas na pytania, dzielenie się
doświadczeniami, wystąpienia
reprezentantów dwóch odległych, ale
bliskich sobie organizacji. Prezes
Fundacji „Pięknolesie” Krystyna
Adamenko zaprezentowała swoją
gminę i Fundację „Pięknolesie” oraz
pozytywy płynące z uczestnictwa
w ogólnopolskiej akcji Masz Głos pod
egidą Fundacji Stefana Batorego.
Goście z gm. Żary byli
zadowoleni zarówno z pobytu
w Jarosławcu, gdzie przebywali
w Ośrodku Wypoczynkowym „Tina”,
jak i ze spotkania z przedstawicielami
Stowarzyszenia „Razem lepiej”.
Po burzliwej debacie
wspaniałym finałem był spacer po
Jarosławcu i po plaży.
Wieczór seniorzy spędzili przy
ognisku, na kontynuacji dyskusji

o senioralnej aktywności, które
również wyraziła się we wspólnych
tańcach i śpiewaniu. Wyjazd seniorów
z gm. Żary dofinansowany został
z Urzędu Marszałkowskiego.
Wkrótce reprezentacja naszych
seniorów pojedzie do gm. Żary, by
poznać Ich tradycje i zwyczaje, ale już
teraz możemy się pochwalić, że
owocem tej współpracy jest projekt
„Seniorze uwierz w siebie – masz
głos”, pozyskany z Funduszu
Krajowego Aktywni Obywatele. Celem
tego projektu będzie przeciwdziałanie
wykluczeniu transportowemu osób
starszych w gminie Postomino oraz
w gminie Żary.
I to jest ten wielki pozytyw
działań organizacji pozarządowych.
Teresa Rysztak

Stop pijanym kierowcom
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” aktywnie uczestniczy
w projekcie złożonym w budżecie
obywatelskim pn. „Gmina przyjazna
seniorom”, zachęcając znajomych,
sąsiadów i innych seniorów, ponieważ
proponowane zajęcia skierowane są
do wszystkich osób w wieku „młodych
bez przesady”, czyli dla seniorów
i mimo, że działania „rozrzucone” są po
kilku miejscowościach, to jednak
uczestnictwo w nich jest nad wyraz
skromne. Co dziwne, na spotkaniach
wiejskich, często słyszane są
stwierdzenia – „u nas się nic nie dzieje”,
„nikt nic nie oferuje osobom starszym”.
No cóż, gadanie i narzekalnictwo
mamy opanowane do perfekcji,
natomiast do roboty, lub choćby do
uczestnictwa – to jakby „ja nie mam
czasu”. A jest to być może ostatni czas,
by coś fajnego zrobić dla siebie, dla
innych, wyjść z domu, pośmiać się,
zatańczyć.
Wielkie brawo i podziękowanie
dla p. Alicji Balcerzak, która
przeprowadziła warsztaty teatralne dla
6-osobowej grupy pań. Nie została
stworzona wprawdzie żadna scenka,
ale ile frajdy miały „aktorki”, odkrywając
swe talenty aktorskie. Bo przecież
każdy z nas aktorem jest przez całe
życie, trzeba tylko odpowiednio
nakierować ów talent. Wspaniałym
zwieńczeniem znajomości z p. Alicją
był udział licznej grupy seniorów
w spektaklu przez nią
wyreżyserowanym, zaprezentowanym
przez darłowski teatr w sztuce „Wariat

i zakonnica”. Prezentacja odbyła się
w piątkowy wieczór w CKiS
w Postominie przy licznej widowni.
Alicja Balcerzak jest też autorką
książki pt. „Niewymazane z pamięci”
pokazującą historię ludzi i miejsc nam
bliskich. Warto pamiętać o trudnych
czasach wojennych i powojennych, by
– chociażby – cenić to, co mamy teraz
i nie dopuścić, by zostało to
zniszczone. Uczestniczyliśmy
w spotkaniu autorskim p. Alicji
w Bibliotece Miejskiej w Sławnie,
a wszyscy uczestnicy warsztatów
i spotkania otrzymali w prezencie tę
książkę z dedykacją.
Wa ż n y m i d z i a ł a n i a m i d l a
seniorów były zajęcia pn. „Zdrowy
kręgosłup”. Fizjoterapeutka z należytą
troską starała się nauczyć
u c z e s t n i k ó w, j a k d b a ć o s w ó j
kręgosłup, by służył - bez bólu – jak
najdłużej.
Zajęcia z gliniarstwa,
prowadzone przez profesjonalistkę,
pokazały, że potrafimy stworzyć małe
arcydzieła z szarej kupki gliny.
W dodatku owe dziełka stanowią miłą
osobistą pamiątkę po działaniach.
Przed nami długa zima, czas
błogiego lenistwa lub – kto wie –
przymusowego zamknięcia,
postarajmy się, by chociaż było co
wspominać i cieszyć się „że się było
i się mogło”.
Teresa Rysztak

Dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej „Razem lepiej”
w Staniewicach - wspólnie
z wychowawcami oraz policjantami
z Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Sławnie - wzięły
udział w kampanii społecznej
skierowanej przeciw pijanym
kierowcom.
Na wcześniejszych spotkaniach
dzieci rozmawiały o tym, jakie szkody
przynosi nadużywanie alkoholu i jazda
pod jego wpływem. Nauczyły się, jak
reagować, gdy pijany/a kierowca chce
wsiąść za kierownicę, gdzie szukać
pomocy, gdy wśród bliskich występuje
problem alkoholowy. Ciągle jeszcze
ten temat jest bardzo drażliwy
i uznawany za temat tabu.

W dniu zaplanowanej akcji
grupa dzieci stanęła w bezpiecznym
miejscu w Staniewicach
i obserwowała działania policyjne,
które polegały na sprawdzeniu
trzeźwości kierowców oraz kontroli ich
dokumentów. Dzieci wręczały
trzeźwym kontrolowanym „order
uśmiechu” oraz czerwone jabłko,
a także komplet materiałów
edukacyjnych, zakupionych przez
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Na szczęście na kilkunastu
sprawdzonych kierowców nikt nie
jechał po spożyciu alkoholu. Dwoje
dzieci ucharakteryzowanych na
rannych prezentowało scenkę na
temat nieszczęśliwego wypadku,
spowodowanego przez pijanego

kierowcę. Zapamiętaj: Jedziesz – Nie
pij!
O problemie alkoholowym
w rodzinie możesz porozmawiać
z terapeutą (dyżury p. Doroty Pol
w świetlicy wiejskiej w Pieńkowie, we
wtorki 1000 – 12.00, najlepiej po
uprzednim umówieniu się
telefonicznie: 692 463 607);
z psycholog p. Ewą Troć w środy, tel.
519 103 703 (godz. 16.00 – 18.00).
Możesz zgłosić się również do GOPS
lub do koordynatora Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Urzędzie Gminy
w Postominie. (tel. 59 846 44 46).
Pamiętaj: Nigdy nie siadaj za
kierownicą po spożyciu alkoholu.
Teresa Rysztak
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Sołecki Turniej Tenisa Stołowego
W niedzielę, 24 października br.
na sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Pieszczu odbył się
Sołecki Turniej Tenisa Stołowego
w ramach XXIV Współzawodnictwa
Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw
Gminy Postomino w roku 2021.
Opiekę sędziowską na zawodach
sprawował Artur Struś (Prezes UKS
Czarni Pieszcz i nauczyciel WF) oraz
Adrian Pawłowski (specjalista ds.
sportu w CKiS w Postominie).
Do rywalizacji przystąpiło 10
reprezentacji. Każda drużyna składała
się z 5 zawodników, a wśród nich
musiała znajdować się przynajmniej
1 kobieta i 1 zawodnik powyżej 22 roku
życia. Pojedynki rozgrywano
systemem pucharowym „do dwóch
przegranych".
Jedyną niepokonaną drużyną
tego dnia była reprezentacja
PIESZCZA, która została
niekwestionowanym zwycięzcą
tegorocznego turnieju. Skład drużyny
zwycięskiej: WRZESIEŃ ANNA,
SPYCHAŁA MICHAŁ, SPYCHAŁA
BARTEK, MUCA PAWEŁ, SKROCKI
KAMIL.
Ostateczna klasyfikacja Turnieju
Tenisa Stołowego Sołectw prezentuje
się następująco:
1. PIESZCZ
2. JAROSŁAWIEC
3. NACMIERZ
4. NOSALIN
5. WILKOWICE
6. RUSINOWO
7. POSTOMINO
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8. PIEŃKOWO
9. PIEŃKÓWKO
10. WSZEDZIEŃ
Miejsca I – IV nagrodzone
zostały Pucharami Wójta Gminy
Postomino. Wyróżniono również
niepokonanych zawodników
tegorocznego turnieju, a byli nimi:
Anna Wrzesień (Pieszcz), Emilia
Rzeczkowska (Nacmierz), Paweł
Muca (Pieszcz).
K l a s y f i k a c j a
WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW
2021 po 4 konkurencjach:
1. JAROSŁAWIEC - 55 pkt
2. NOSALIN - 48 pkt
3. WSZEDZIEŃ - 40 pkt
4. RUSINOWO - 38 pkt
5. PIEŃKÓWKO - 35 pkt
PIEŃKOWO - 35 pkt

Sekcja
tenisa ziemnego
dla dzieci
i młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy CZARNI Pieszcz zaprasza
dzieci i młodzież z terenu gminy Postomino do uczestnictwa
w zajęciach TENISA ZIEMNEGO prowadzonych przez
instruktora Adriana Pawłowskiego. Bezpłatne treningi
odbywają się we wtorki w godz. 16:00-17:30 (w Pieszczu)
i w czwartki w godz. 15:30-17:00 (w Staniewicach).
Więcej informacji można uzyskać u instruktora pod nr
tel. 514 009 680.

7. POSTOMINO - 30 pkt
8. PIESZCZ - 29 pkt
9. WILKOWICE - 25 pkt
10. NACMIERZ - 24 pkt
11. KARSINO - 21 pkt
12. PAŁOWO - 8 pkt
Gratulujemy zwycięzcom
i zapraszamy na ostatni turniej XXIV
Współzawodnictwa SportowoRekreacyjnego Sołectw Gminy
Postomino, który odbędzie się już
7 listopada 2021 roku. Będzie to
Tu r n i e j P i ł k i S i a t k o w e j , k t ó r y
rozegrany zostanie na sali sportowej
przy SP w Postominie. Szczegółowe
informacje rozesłane zostały do
sołtysów wszystkich sołectw gminy
Postomino. Serdecznie zapraszamy!
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Turniej młodzików

Pierwszy Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny młodzików w sezonie
2020/2021 pingpongiści UKS Czarni
Pieszcz zagrali w Sianowie. Były to
bardzo udane zawody dla naszych
zawodników. Trzecie miejsce zajęła

Hania Gastół, piąte Marysia Pieniążek,
a szóste Michasia Stępień. Czwarty
wśród chłopców był Maciek Pieniążek.
Inwestycja w rozwój młodzieży
w naszej gminie przynosi jak się
okazuje wymierne efekty.

Turniej żaczków

Pierwszy Wojewódzki Turniej
klasyfikacyjny żaczek rozegrano
w Sianowie pod koniec września.
Znakomicie w tych zawodach zagrała
nasza aktualnie jedyna żaczka
Michasia Stępień wygrywając

wszystkie pojedynki zajmując
pierwsze miejsce i awans do turnieju
ogólnopolskiego w Zielonej Górze.
Andrzej Ugorski

Karate

W sobotę 23 października 2021
w Bydgoszczy odbyła się szósta
edycja międzynarodowego turnieju
karate kyokushin Young Oyama's Cup.
Wśród 290 zawodników z 28 klubów
z Polski i Łotwy nie zabrakło
oczywiście postomińskich karateka.
Nasi reprezentanci spisali się

znakomicie zdobywając srebrny i dwa
brązowe medale:
• Fabian Jakubek - 2 miejsce kumite
juniorów młodszych -65kg
3 miejsce kata juniorów młodszych
• Jakub Świstek - 3 miejsce kumite
m ł o d z i k ó w
- 4 5 k g
Gratulujemy, Osu!
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Listopadowe rozterki

Kącik
poetycki

Z listopadem idę pod rękę.
Założył na siebie płaszcz
utkany z szarej gęstej mgły
zimnej do odrętwienia.

Zapisane w pamięci

Co po nas zostanie

w labiryncie codzienności
poszarpane strzępy zdarzeń
zalegają obszary pamięci
gorzkawo słone cierpkie słowa
powracają jak bumerang
ustawiają się w szeregu
na płaszczyźnie życia

Kiedy już żyć przestaniemy
niech zostanie tu na ziemi
Miłość wiecznie zielona.

wydobyte z otchłani wspomnień
przeglądają się w blasku dnia
zachłannie patrząc na teraźniejszość
karmią się emocjami
które straciły barwę i świeżość
w tonacji czarno-białej
czekają na przyszłość
wróżbita czas rozkłada ręce
słowa zamknięte w szufladach
na kartach pamięci
czekają na otwarcie
w innej rzeczywistości
Jadwiga Michalak
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Szum topoli w słońca blasku
i plusk deszczu bryzg kałuży
świergot ptaka rżenie konia
zapach polnej koniczyny.
Sprawiedliwość niech zostanie
i przepaskę z oczu zdejmie
niech nie kłania się bogaczom
co mamoną silni są.
Czemu Panie pozwoliłeś
by wierzono w wielu Bogów?
Przez to wojny Zło na świecie.

Płaszcz zszyty deszczem i śniegiem
lepią się do niego szeleszczące
wirujące na wietrze kolorowe liście.
- Dobrze ci w tym płaszczu listopadzie!
Potańczyłeś sobie z wichrami
wiejącymi z zimnej północy
skłóciłeś morskie bałwany
co bijąc się ze sobą
zburzyły spokój Neptuna.
Rozgniewany przepędził wiatry
na cztery świata strony.
Hulały sobie wiatry nad polami lasami
z listopadem pod rękę
aż zatrzymały się w górach.
-Wziąłeś wiatr halny za przewodnika
co hulał z tobą jak wierny kompan
aż dumny osiadł na Giewoncie.

A ty rozłożyłeś nade mną parasol
z ciepłym kominkiem
Spraw by znowu uwierzono
lampą i grubym kocem.
że jest jeden Bóg na niebie
Zostawiłeś dni krótkie
bo ten Świat jest tylko jeden...
Jadwiga Michalak i noce długie jak wieczność
pełne snów kolorowych
o harcach z wichrami
zimnego pana listopada.
Jadwiga Michalak
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Ogłoszenia
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

Kupię
Kupię działkę budowlaną w Postominie lub okolicy
z możliwością zabudowy jedno- lub wielorodzinnej.
Tel.: 660-430-073

Sprzedam lub wynajmę

„Moja wioska ukochana”

Dom rodzinny pełen śmiechu
Pełen wrzasku i oddechu,
Kogut budził głośnym pianiem
Czas do szkoły i na śniadanie.
Tak się w swoja rolę wcielał
Nie budź! Przecież jest niedziela!
Dzieci swoje mają sprawy
Czy pamiętać będą chciały,
Że pochodzą z małej wioski
Tam gdzie stoi domek mały.
Kiedy przyjadą do domu
W psinie budzi się natura,
Szczeka piszczy skacze w górę
Aż się z sierści sypią pióra.
Na spacer nie pójdę z tobą,
Nie mam czasu, praca czeka,
Pies ze smutkiem w oczy spojrzał
Nie rozumie już człowieka.
Już nie słychać stukot konia
Mysza w kącie piskiem zdradza,
Krowy nie ma też w oborze
Zła że jej tu ktoś przeszkadza.
Nie będą wiedziały wnuki
Co to żniwa czy kopanie
Nie poczują jak przyjemnie
Śpi się na swieżutkim sianie.
Pies cichutko drzemie w budzie,
Kogut przestał drzeć się z rana,
Czy powiedzą kiedyś w życiu
„moja wioska ukochana”.
Wsi spokojna coraz cichsza
Aż nie mieści mi się w głowie,
Wszystko co się w życiu dzieje
Nikt nie psuje tylko człowiek.
Daniela Igras

Podziękowania
Serdeczne podziękowania kieruję
do wszystkich osób zaangażowanych
w organizację uroczystości otwarcia
remizy strażackiej w Wilkowicach.
W szczególności dziękuję niezastąpionym Paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich „Wilczanki”
za przygotowanie poczęstunku dla przybyłych gości.
Sołtys Daniel Pakos

Halloween w Pałowie
W czwartek dnia 28 października
w świetlicy w Pałowie odbyła się zabawa
o tematyce Halloween'owej. Uczestnicy
imprezy bardzo miło spędzili to jesienne
popołudnie, aktywnie uczestnicząc w licznych
grach i konkursach.
Składam serdeczne podziękowanie
rodzicom dzieci z Pałowa i Pałówka za pomoc
w przygotowaniu pysznego poczęstunku
Marietta Kowal
opiekun świetlicy w Pałowie

***

Podziękowanie
dla
Pana Bogdana Szlawskiego
– Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Pani Bronisławy Siwiuk
– Sołtysa Sołectwa Staniewice
za osobiste zaangażowanie się w zakończenie
konfliktu, który powstał z różnych przyczyn na
cmentarzu w Staniewicach.
Wdzięczna rodzina zmarłej Marzeny i Sylwii

Do wynajęcia bądź kupna budynek handlowo-usługowy
w Marszewie, w którym prowadzony był dobrze prosperujący
całoroczny sklep ogólnospożywczy.
Budynek odświeżony, wyposażony w klimatyzację oraz
zabezpieczony instalacją alarmową wraz z monitoringiem,
zamontowane ma także okna oraz drzwi antywłamaniowe.
Sklep jest częściowo wyposażony- pozostają regały, lodówki,
lada, dzięki czemu można z powodzeniem od razu rozpocząć
działalność, bez większych nakładów finansowych.
Zapraszam do kontaktu 694 403 987.

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

Zapraszamy
dzieci
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie zaprasza
dzieci do Świetlic Środowiskowych
funkcjonujących w ramach Placówki
Wsparcia Dziennego. Zapraszamy
dzieci i młodzież od 6 do 15 lat.
Godziny funkcjonowania
Świetlic Środowiskowych:
• w Szkole Podstawowej
w Postominie – w poniedziałki
i środy godzina 16:00-18:00
• w Szkole Podstawowej
w Staniewicach – w poniedziałki
i środy godzina 13:45-15:45
• w Szkole Podstawowej w Pieszczu
– w poniedziałki i środy godzina
16:00-18:00

GOPS
Postomino
• w Zespole Szkół Społecznych
w Korlinie – w wtorki i czwartki
godzina 13:30-15:30
• na świetlicy wiejskiej w Królewie w poniedziałki i środy godzina
16:00-18:00
Karty zgłoszenia dziecka można
pobrać na miejscu w świetlicy oraz
u realizatora tj. w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Postominie
oraz ze strony internetowej
www.gops.postomino.pl. Więcej
informacji u koordynatora placówek
pod numerem telefonu: 598464461
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Harmonogram wywozu odpadów
Grudzień 2021

Listopad 2021
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metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

odpady
wielkogabarytowe
oraz
elektrośmieci

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

WTOREK

Obo
wią
segr zkowa
eg
odpa acja
dów
!

WTOREK

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane: 9, 23 i odpady biodegradowalne: 10, 24.

Odpady budowlane: 7, 21 i odpady biodegradowalne: 8, 22.

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.

Kulinarnie we Wszedzieniu
W sierpniu i wrześniu 2021 na
świetlicy wiejskiej we Wszedzieniu
zorganizowano warsztaty kulinarne,
gdzie młodsze i starsze mieszkanki
Wszedzienia doskonaliły swoje
umiejętności kucharskie. Podczas
zajęć wypracowano przepis na
przepyszne ciasteczka, które
wszystkim smakowały, w związku
z tym około 1000 sztuk tych pyszności
przygotowano na Państwowe
Dożynki w Bobolicach, gdzie Koło
Gospodyń Wiejskich AKSMITKI
promowało swoje sołectwo oraz
Gminę Postomino. Stoisko osobiście
odwiedził Premier Polski oraz
ministrowie uczestniczący w tym
wydarzeniu. Panie z Wszedzienia
promowały polską żywność, między
innymi pasztet warzywny Barbary
Kołodziejskiej oraz pasztet mięsny
i drożdżowe wypieki Joanny Lech
oraz przetwory wykonane przez
członkinie KGW.
Kolejną partię smakowitych
ciasteczek - kwiatuszków, tym razem

Gabaryty i elektrośmieci
Listopad jest miesiącem,
w którym Gminne Przedsiębiorstwo
K o m u n a l n e z g o d n i e
z harmonogramem przeprowadza
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
oraz elektrośmieci.
Przypominamy mieszkańcom
naszej Gminy dokładne daty odbioru
wskazanych frakcji oraz
przedstawiamy wykaz, który ułatwi ich
prawidłowe wysegregowanie.

1500 szt. wykonano na Dożynki
Gminne, przed którymi
zorganizowano warsztaty lepienia
pierogów z farszem ziemniaczanym
„bo Wszędzień słynie z przepysznych
ziemniaków” .

Warsztaty zostały zrealizowane
w ramach projektu „Słoneczny
Wszędzień” i były współfinansowane
przez Gminę Postomino.

Skierowanie na zabiegi
rehabilitacyjne można pobrać
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Postominie.
Wszelkie niezbędne informacje
można uzyskać w siedzibie GOPS
w Postominie lub pod numerem
telefonu 59 846 44 (61-64)

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: 94 340 35 98
Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel.: 59 810 85 93
e-mail: szept@postomino.pl

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

1 6 . 11 . 2 0 2 1 r ( w t o r e k ) o d b i ó r
z miejscowości: Chudaczewko,
Mazów, Wilkowice, Staniewice,
Nosalin, Pałowo, Pałówko, Pieszcz.

18.11.2021r (czwartek): Bylica,
J e z i e r z a n y, Ł ą c k o , N a c m i e r z ,
Rusinowo

GOPS
Postomino
oddano do druku dnia: 04.11.2021 r.

Druk:

15.11.2021r (poniedziałek) odbiór
z miejscowości: Dzierżęcin, Karsino,
Kanin, Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo.

1 7 . 11 . 2 0 2 1 r ( ś r o d a ) o d b i ó r
z miejscowości: Górsko, Korlino,
Królewo, Marszewo, Postomino,
Złakowo, Nacmierz, Królewko

Bezpłatna rehabilitacja
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie w ramach
nawiązania współpracy z Centrum
Rehabilitacji AVENIR w Słupsku
zaprasza mieszkańców Gminy
Postomino do skorzystania
z bezpłatnej rehabilitacji
w warunkach domowych.

Kącik Komunalny

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

19.11.2021r (piątek): Wszędzień,
Jarosławiec, Tyń, Kłośnik, Pieńkówko
Do odpadów wielkogabarytowych należą:
•
stoły, krzesła, tapczany, fotele,
łóżka, szafy
•
dywany, wykładziny, materace
•
r o w e r y, w ó z k i d z i e c i ę c e ,
hulajnogi
•
zabawki dużych rozmiarów,
krzesełka i stoły plastikowe
•
opony samochodowe
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą :

•

wszelkiego rodzaju odpady
budowlane i sanitarne
•
deski, belki, gruz, panele, ramy
okienne, drzwi, płoty
•
w a n n y, u m y w a l k i , m u s z l e
klozetowe, kabiny prysznicowe
•
części pojazdów
P a m i ę t a j m y, ż e o d p a d y
wielkogabarytowe należy oddawać
sukcesywnie.
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny to m.in.:
•
komputery, laptopy, tablety,
konsole
•
kable, przewody, radia, głośniki
słuchawki, wieże H-Fi
•
t e l e w i z o r y, z e s t a w y k i n a
domowego
•
kuchenki, mikrofalówki, lodówki
z a m r a ż a r k i , p r a l k i o k a p y,
zmywarki
•
d r o b n e A G D t j . : t o s t e r y,
sokowirówki, frytkownice,
ekspresy do kawy, frytkownice
•
odkurzacze, żelazka, maszyny
do szycia
Uwaga!
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny powinien być
kompletny, tzn. niedopuszczalne jest
demontowanie podzespołów (np.:
agregatów z lodówek)
Prosimy o wystawianie przed
posesję w/w odpadów w przeddzień
przeprowadzanej akcji ich odbiorów.
Pragniemy nadmienić, że odpady
wielkogabarytowe i elektrośmieci są
przyjmowane również do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów przy
siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego.

