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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i szczęścia.
Niech nadchodzące święta będą dla Wszystkich czasem pełnym uśmiechu, magii i ciepła.
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Łukasz Cichy Wicemistrzem Świata
W trzeci weekend
listopada, tj. 19-20.11.2021
roku w krakowskiej TAURON
Arenie odbyły się Mistrzostwa
Świata Karate Kyokushin.
Udział w tym wielkim
wydarzeniu wzięło blisko 700
zawodników z 32 państw.
Sędzią głównym zawodów był
Shihan Antonio Pinero (9 dan) prezydent Światowej Federacji
Kyokushin. Zawody
rozgrywane były w kategoriach
kumite (walki) oraz kata (formy)
w kategoriach juniorskich oraz
seniorskich.
Polska reprezentacja zdobyła łącznie
32 medale ulegając w klasyfikacji medalowej

jedynie reprezentacji Ukrainy. W kategorii
kata seniorów drugie miejsce zajął sensei
Łukasz Cichy z postomińskiego klubu,

przegrywając jedynie z Jonem
Lamasem z Hiszpanii. Warto
również podkreślić, że
wicemistrzynią świata
w kategorii kumite seniorek
+65kg została Aleksandra
Karpuk, była reprezentantka
naszego klubu, obecnie
trenująca w Świnoujskiej
Akademii Karate Kyokushin.
Obszerną foto- oraz
video-relację można znaleźć
na kanałach "Okiem
Sportowca" - patrona
medialnego Mistrzostw Świata
Karate Kyokushin. Osu!

Background vector created by BiZkettE1

Niech upłyną w radości i spokoju najbliższej rodziny.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XL Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 24 listopada 2021
r., radni zapoznali się z analizą
oświadczeń majątkowych,
informacją o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny
2020/2021 oraz wynikami konsultacji
projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Aktywności
Obywatelskiej mieszkańców Gminy
Postomino. Ponadto podjęli 21
uchwał w następujących sprawach:
1) uchwalenia „Programu współpracy
Gminy Postomino na rok 2022
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Postomino” program określa m.in. zakres
i formę współpracy oraz okres jego
realizacji.
2) z m i a n y
Uchwały
Nr
XXXII/365/2005 Rady Gminy
Postomino z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Postomino – dostosowano
zapisy statutu do zmian w ustawie
o samorządzie gminnym,
3) zmiany Uchwały Nr VIII/78/07
Rady Gminy Postomino z dnia 27
czerwca 2007 r. w sprawie
przyjęcia procedury konsultacji
społecznych na terenie Gminy
Postomino – dostosowano zapisy
uchwały do obowiązującego
prawa,
4) zmiany Uchwały Nr VII/53/19 Rady
Gminy Postomino z dnia 10
kwietnia 2019 r. w sprawie
utworzenia Rady Seniorów Gminy
Postomino – uszczegółowiono
zapisy statutu odnoszące się do
sposobu powoływania członków

§
rady seniorów,
5) ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Postomino – ustalono
wynagrodzenie
wójta
z wyrównaniem od dnia 1 sierpnia
2021 r.
6) zmiany Uchwały Nr VII/64/15 Rady
Gminy Postomino z dnia 2 czerwca
2 0 1 5 r. w s p r a w i e z a s a d
przyznawania
diet
przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy – nowe
wysokości diet dla sołtysów
ustalono od dnia 1 stycznia 2022
roku,

umowy z operatorem na
świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu
zbiorowego o charakterze
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Postomino w roku 2022 –
utworzono linie komunikacyjne na
terenie gminy zabezpieczające
komunikację z miastem Słupsk,
9) ustalenia zasad i trybu udzielania
dotacji celowych osobom
fizycznym na dofinansowanie
kosztów budowy przyłączeń
kanalizacyjnych – określono
warunki i sposób przyznawania
i rozliczania dotacji udzielonych
mieszkańcom gminy na budowę
przyłączy kanalizacyjnych,
10) w y r a ż e n i a z g o d y n a
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym na cele rolne
działki nr 13 o pow. 2,28 ha w m.
Pałowo,
11) przyjęcia Programu Wspierania
Aktywności Obywatelskiej
mieszkańców Gminy Postomino –
program określa cele i zasady
realizacji zadań na rzecz
mieszkańców poszczególnych
sołectw.

współfinansowanie zadania pod
nazwą "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3738Z na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3741Z w miejscowości
Staniewice do końca miejscowości
Wrześnica” - ze środków budżetu
gminy na 2021 rok będzie to nie
więcej niż 908.125,00 zł
a z budżetu na 2002 rok nie więcej
niż 1.230.097,00 zł,
14) 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: 65.963.883,52
zł, wydatki: 75.221.587,52 zł,
przychody: 12.179.888,00 zł,
rozchody: 2.922.184,00 zł.
15) zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Postomino zapisy WPF dostosowano do
dokonanych zmian w budżecie
gminy.
16) określenia opłaty miejscowej oraz
zasad jej poboru – od 1 stycznia
2022 r. wyniesie 2,50 zł.
17) określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2022
rok – nowe stawki obowiązywać
będą od 1 stycznia 2022 roku,
18) określenia wysokości stawek
podatku od środków
transportowych na 2022 r. nowe
stawki obowiązywać będą od
1 stycznia 2022 roku,

7) zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady
Gminy Postomino z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
wysokości diet przysługujących
radnym Gminy Postomino - nowe
wysokości diet dla radnych
ustalono od dnia 1 listopada 2021
roku,

12) ustalenia wysokości opłaty za
pobyt dziecka oraz maksymalnej
opłaty za wyżywienie w żłobku
prowadzonym przez Gminę
Postomino – opłatę za pobyt
ustalono w wysokości 14%
minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz ustalono maksymalną
dzienną wysokość opłaty za
wyżywienie w kwocie 9,00 zł,

8) utworzenia linii komunikacyjnych
i wyrażenia zgody na zawarcie

13) udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sławieńskiemu na

19) ustalenia ryczałtowanej stawki
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której znajduje
się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjnowypoczynkowe - od 1 stycznia
2022 roku stawka opłaty od domku

o najkorzystniejszych rozwiązaniach,
o możliwościach finansowych, muszą
współgrać z możliwościami
potencjalnych przewoźników. Żadna
firma nie podejmie się realizacji
przewozów, jeśli nie jest w posiadaniu
dostatecznej liczby autobusów,
a autobus nie pojedzie, jeśli nie będzie
kierowców z odpowiednimi
uprawnieniami. Oczywiście pełna
synchronizacja wszystkich
powyższych elementów potrzebuje
jeszcze środków finansowych. Ale
nawet najlepiej zorganizowany
transport publiczny nie będzie dobrze
funkcjonował, jeśli nie będzie przewoził
pasażerów.
W dniu 1 grudnia został

ogłoszony nabór wniosków do
Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych, który umożliwia
uzyskanie dopłaty do każdego
przejechanego kilometra w ramach
pasażerskiego transportu publicznego.
Gmina Postomino zgłosiła do
Starostwa Powiatowego w Sławnie
projekt uruchomienia nowych linii
komunikacyjnych zapewniających
możliwość dojazdu do Sławna
i Słupska, gdyż tylko starostwo może
wystąpić z wnioskiem o dopłatę, gdy
linia komunikacyjna przebiega przez
kilka gmin na terenie danego powiatu.
Jednocześnie Gmina Postomino
samodzielnie przygotowuje
uruchomienie linii komunikacyjnych do

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”)
letniskowego na nieruchomości
wyniesie 191,90 zł, bądź 767,60 zł
w przypadku nie zbierania
odpadów w sposób selektywny,
20) zmiany Uchwały Nr XVI/142/19
w sprawie wyboru metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty - od 1 stycznia 2022
roku miesięczna stawka opłaty
wyniesie 22,00 zł od 1 osoby lub
88,00 zł w przypadku nie zbierania
odpadów w sposób selektywny,
21) zmiany Uchwały nr XV/126/19
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na
których znajduje się domek
letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe –
nowy wzór deklaracji będzie
obowiązał od 1 stycznia 2022 roku.

Co z tymi autobusami?
Te r e n g m i n y P o s t o m i n o
obsługują trzy firmy zajmujące się
przewozami pasażerskimi. Są to PKS
Słupsk, PKS Koszalin oraz DPPDarłowskie Przedsiębiorstwo
Przewozowe.
PKS Słupsk realizuje przewozy
do m. Słupsk i dla południowej części
gminy do Sławna, PKS Koszalin
głównie na północy gminy na trasie
Darłowo- Słupsk, natomiast DPP do
Sławna.
Obecna organizacja przewozów
pasażerskich daje możliwość dojazdu
do Słupska, Sławna i Darłowa uczniom
szkół ponadpodstawowych. Zdarza
się, że konieczna jest przesiadka
pasażerów, a czas przejazdu nie jest
maksymalnie skrócony, autobusy
powrotne są ok. godz.16-17, brakuje
tzw. kursów „środka dnia”.
Jesienią bieżącego roku
w urzędzie gminy rozpoczęły się prace
planistyczne i uzgodnienia dotyczące
zwiększenia ilości linii
komunikacyjnych i częstotliwości
przejazdu autobusów na terenie Gminy
Postomino. Terytorialne położenie
Gminy warunkuje w sposób
bezwzględny konieczność podjęcia

współpracy z kilkoma jednostkami
administracyjnymi (trzema gminami
i dwoma powiatami) w celu m.in.
stworzenia korzystniejszej sieci linii
komunikacyjnych, niż ta, która
funkcjonuje obecnie. Aby dojechać
z terenu gminy do Słupska, Darłowa
czy Sławna trzeba przejechać przez
terytorium co najmniej dwóch
jednostek administracyjnych. Chcąc
dojechać do Sławna, musimy
przejechać przez teren Gminy Sławno
oraz Miasta Sławno, do Darłowa przez
teren Gminy Darłowo i Miasta Darłowo.
Chcąc dojechać do Słupska,
przejeżdżamy nie tylko przez teren
Gminy Ustka, Gminy Słupsk i Miasta
Słupsk, ale też przekraczamy granicę
województwa! Dlaczego to taka istotna
informacja? Dla pasażera autobusu
informacja ta nie jest wiedzą
niezbędną. Pasażer wsiada na
przystanku w jednej miejscowości,
dojeżdża do miasta i nie ma dla niego
większego znaczenia podział
administracyjny.
Jednak warto wziąć pod uwagę
fakt jego istnienia. Rozmowy
samorządowców o potrzebach
k o m u n i k a c y j n y c h ,

Słupska, zapewniających możliwość
d o j a z d u
d o
s z k ó ł
ponadpodstawowych, do pracy, czy do
lekarza. Nowe kursy autobusowe
pozwolą też na skomunikowanie
prawie wszystkich miejscowości
z Postominem.
Informację, o tym czy uzyskamy
i w jakiej wysokości środki finansowe
na uruchomieni nowych linii
komunikacyjnych poznamy do końca
grudnia tego roku.
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Kalendarium
grudzień
To już ostatnie wydanie
„Szeptu Postomina” w 2021 r.
Z b l i ża j ą s i ę Św i ęta B oże go
Narodzenia, nadchodzi Nowy
Rok, przed nami czas
podsumowań ostatnich dokonań
i tworzenia planów na przyszłość.
To był kolejny rok, który
upłynął pod znakiem pandemii
Covid-19. Myślę, że w 2020 r.
wszyscy byliśmy przekonani, że
najgorsze mamy za sobą.
Z nadzieją wyczekiwaliśmy 2021
roku, braku obostrzeń
i „normalności” w codziennym
życiu. Niestety, obecny rok
ponownie spędziliśmy walcząc
z pandemią. Dużą nadzieję
pokładaliśmy w Narodowym
Programie Szczepień przeciw
Covid-19, ale do dnia dzisiejszego
w pełni zaszczepionych jest
niespełna 50 % Polaków. Mamy
do czynienia z kolejną falą
pandemii koronawirusa, która
paraliżuje nasze życie oraz zbiera
śmiertelne żniwo. Trudno patrzeć
optymistycznie w przyszłość,
widząc jak trudno przekonać do
szczepień kolejne osoby. Cieszę
się, że wielu mieszkańców naszej
g m i ny zd e c yd o wa ł o s i ę n a
szczepienie w ostatnim okresie.
To dowód odpowiedzialności
społecznej i troski o własne
zdrowie. Dzięki takiej postawie
nasza gmina zdobyła nagrodę za
zajęcie I miejsca w Powiecie
Sławieńskim w rządowym
konkursie „Rosnąca Odporność”.
Nagroda to 1 milion zł, który
wydamy na łagodzenie skutków
społeczno-gospodarczych
pandemii Covid-19. Wszystkim,
którzy się do tego przyczynili
bardzo dziękuję!
M i m o t e g o , ż e
f u n kc j o n u j e my w t r u d nyc h
warunkach realizujemy kolejne
inwestycje. Począwszy od tych
dużych, wielomilionow ych,
a skończywszy na mniejszych

zadaniach. Mimo trudnej sytuacji
na rynku budowlanym skutecznie
przeprowadziliśmy wszystkie
dotychczasowe przetargi
z n a j d u j ą c w y ko n awcó w d o
realizacji zaplanowanych prac.
Szczegółowe podsumowanie
zrealizowanych w 2021 roku
inwestycji zostanie opublikowane
w następnym wydaniu „Szeptu
Postomina”.
Kończy się kolejny okres
finansowania projektów ze
środków Unii Europejskiej.
Dostępnych dotacji jest coraz
mniej, ale mimo to pozyskujemy
kolejne środki z tego źródła, jak
500 tys. zł na budowę świetlicy
wiejskiej w Tyniu, czy ponad 2 mln
zł na budowę sieci wodnokanalizacyjnej na Nowym Osiedlu
w Jarosławcu. W czasach
kończących się środków unijnych
z pomocą przychodzą programy
rządowe. Dzięki tym programom
pozyskaliśmy środki na
przebudowę stacji uzdatniania
wody w Łącku, budowę
kanalizacji sanitarnej
w Staniewicach, przebudowę
drogi gminnej w Pałowie oraz
drogi Staniewice – Nosalin –
Wrześnica. W przypadku
ostatniego zadania, inwestorem
jest Powiat Sławieński. Zadanie
jest współfinansowane przez
Gminę Postomino oraz Gminę
Sławno.
Dużym problemem naszej
gminy jest jakość transportu
publicznego. Liczba dostępnych
kursów autobusów jest zbyt mała
w stosunku do potrzeb.
Mieszkańcy mają problemy
z dotarciem do okolicznych miast.
Prowadzimy rozmowy
z przewoźnikami na temat
rozszerzenia zakresu ich
działalności na terenie naszej
gminy. W grudniu uruchomione
zostały dwa dodatkowe kursy ze
Słupska, jedyne jakie przewoźnik

2021
W pierwszym tygodniu grudnia,
gdy pogoda stała,
będzie zima długo biała.
Grudzień zimny, śniegiem pokryty,
daje rok w zboże obfity.
Jeśli w grudniu często dmucha,
to w marcu wciąż plucha.

był w stanie zorganizować. Nasz
plan zakłada jednak poprawę
stanu komunikacji publicznej od
początku przyszłego roku. W tym
celu przygotowujemy wniosek
o dofinansowanie do Funduszu
Rozwoju Przewozów
Autobusowych. Wyniki naboru
wniosków powinny być ogłoszone
pod koniec grudnia.
Przez ostatnie miesiące
pracowaliśmy nad nowym
programem, który pozwoliłby
a k t y w i zo w a ć m i e s z ka ń c ó w
poszczególnych miejscowości
naszej gminy. Dotychczasowe
i n s t r u m e n t y n i e d o ko ń c a
spełniały oczekiwania
mieszkańców, co często było
wskazywane przez sołtysów.
Opracowany przez nas „Program
Wspierania Aktywności
Obywatelskiej” jest pionierskim
pomysłem, który zapewni środki
finansowe każdemu sołectwu.
O przeznaczeniu środków, które
s ą d o d y s p o z yc j i s o ł e c t w a
w danym roku będą decydowali

mieszkańcy podejmując decyzję
w drodze uchwały zebrania
wiejskiego. Wdrożenie tego
programu będzie wyzwaniem dla
nas wszystkich. W grudniu
planowaliśmy organizację cyklu
spotkań wiejskich, które miały
przybliżyć mieszkańcom zasady
realizacji programu. Niestety ze
względu na wzrost liczby
zachorowań wśród naszych
mieszkańców oraz pracowników
Urzędu Gminy spotkania się nie
odbędą. Informacje będą
przekazywane za pośrednictwem
sołtysów, „Szeptu Postomina”
oraz podczas indywidualnych
konsultacji z pracownikami
urzędu.
S z a n o w n i Pa ń s t w o, n a
zakończenie proszę przyjąć
życzenia zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku!
Janusz Bojkowski
Wójt Gminy Postomino

Milion złotych dla gminy

Gmina Postomino zajęła pierwsze miejsce
w powiecie sławieńskim w Rządowym konkursie
pn. „Rosnąca odporność”, wygrywając tym
samym nagrodę pieniężną w wysokości
1 000 000,00 zł.
19 listopada 2021 r. w koszalińskiej
delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wójt Janusz Bojkowski odebrał
promesę dla naszej gminy z rąk Piotra Brombera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia
oraz Posła Czesława Hoca.
Konkurs premiował gminy, które osiągnęły
najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich
mieszkańców w okresie od 1 sierpnia do
31 października 2021 r. Wskaźnik zaszczepienia
w naszej gminie wyniósł 10,02%.

1 grudnia (środa)
Światowy Dzień Walki z AIDS
2 grudnia (czwartek)
Światowy Dzień Walki z Uciskiem
3 grudnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień
Niepełnosprawnych
4 grudnia (sobota)
Barbórka
5 grudnia (niedziela)
Dzień Pomocy Cierpiącym,
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
6 grudnia (poniedziałek)
Dzień św. Mikołaja
7 grudnia (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
Cywilnego
8 grudnia (środa)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
9 grudnia (czwartek)
Międzynarodowy Dzień
Przeciwdziałania Korupcji
10 grudnia (piątek)
Dzień Odlewnika,
Dzień Ochrony Praw Dziecka,
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
11 grudnia (sobota)
Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
13 grudnia (poniedziałek)
Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci,
Dzień Księgarza
17 grudnia (piątek)
Dzień bez Przekleństw
18 grudnia (sobota)
Międzynarodowy Dzień Emigrantów
19 grudnia (niedziela)
Dzień Narodów Zjednoczonych dla
Współpracy Południe - Południe
20 grudnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Solidarności
21 grudnia (wtorek)
Początek astronomicznej zimy - najkrótszy
dzień rok
22 grudnia (środa)
Światowy Dzień Wody
24 grudnia (piątek)
Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia (sobota)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (niedziela)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
28 grudnia (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Pocałunku
31 grudnia (piątek)
Sylwester
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Pulsoksymetry dostępne
do użyczenia w Urzędzie Gminy
Heart photo created by DCStudio

Zostań wolontariuszem

POSTOMIŃSKI sztab 3272
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie rozpoczyna
rejestrację wolontariuszy.
Ankietę wolontariusza
i regulamin można pobrać ze strony
internetowej www.ckis.postomino.pl.
Aby zarejestrować się jako
wolontariusz wypełnioną ankietę
i regulamin wraz ze zdjęciem należy
dostarczyć do Centrum Kultury i Sportu
w Postominie do 20 grudnia 2021
w godzinach 9.00 – 15.00.
Zdjęcie do identyfikatora można
dostarczyć w formie elektronicznej
(płyta CD, pendrive itp.) lub w formie
wydruku w rozmiarze co najmniej

800×600 pikseli, ważne jest to, że na
zdjęciu musi być widoczna cała głowa,
twarz nie może być zasłonięta przez
włosy, okulary przeciwsłoneczne
i elementy otoczenia.
W razie jakichkolwiek
wątpliwości prosimy o kontakt pod nr
tel. 607448887 u szefowej sztabu Marii
Lech-Szajner.
Nie czekajcie do ostatniej chwili.
Dostarczenie zgłoszeń po wskazanym
terminie nie gwarantuje rejestracji
wolontariuszy.
Podczas wizyty w sztabie
prosimy pamiętać o bezwzględnym
przestrzeganiu obowiązujących zasad
sanitarnych.

Mieszkańcy Gminy Postomino
mogą bezpłatnie wypożyczyć
pulsoksymetry zakupione przez
Gminę. Dostępnych do użyczenia jest
10 urządzeń do diagnostyki osób
z podejrzeniem zarażenia oraz
zakażonych wirusem COVID-19.
Pulsoksymetr to urządzenie
elektroniczne, które służy do pomiaru
nasycenia krwi tlenem, czyli tak
zwanej saturacji. Obniżenie poziomu
tlenu we krwi może być niebezpieczne

dla zdrowia, a nawet życia.
Sprzęt został zakupiony
z budżetu Gminy Postomino ze
środków zarządzania kryzysowego.
Pulsoksymetr dla chorego na
COVID-19 może wypożyczyć członek
rodziny lub osoba opiekująca się
chorym, nie będąca w izolacji lub na
kwarantannie.
Więcej informacji pod nr tel. (59)
846 44 68.

Jednocześnie informujemy, że
osoby powyżej 55 roku życia
z dodatnim wynikiem na COVID-19 są
automatycznie kwalifikowane do
programu #Domowa Opieka
Medyczna realizowanego przez
Ministerstwo Zdrowia. Do tych osób
zostanie wysłana paczka
z pulsoksymetrem, a dostarczy ją
w jak najkrótszym czasie Poczta
Polska.

XII zjazd oddziału Gminnego Związku OSP RP w Postominie
W piątek 19 listopada 2021 r.
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbył się Zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Postominie.
Otwarcia obrad Zjazdu dokonał
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP druh Janusz Bojkowski,
następnie powierzono przewodnictwo
obrad druhowi Danielowi Pakosowi,
a sekretarzem Zjazdu został druh
Wojciech Staszak.
Sprawozdanie z działalności
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP za lata 2016-2020 przedstawił
druh Janusz Bojkowski,
a sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej przedstawił druh Zbyszek
Rudnikowski.
Powołane zostały robocze
Komisje zjazdowe, które czuwały nad
prawomocnością oraz właściwym
rezultatem obrad Zjazdu. Gośćmi
Zjazdu byli: Paweł Faryno –
Komendant Powiatowy PSP
w Sławnie, Dorota Bałukonis –

Skarbnik Gminy Postomino, Marek
Leśniewski – Dyrektor CKiS
w Postominie, Bogdan Szlawski –

Prezes GPK w Postominie oraz
Jarosław Kwiatek – Komendant Straży
Gminnej w Postominie.
Delegaci obecni na Zjeździe
przyjęli uchwały, które porządkowały
sprawy wyboru władz Związku oraz
reprezentowania spraw pożarnictwa
na szczeblu powiatu.

Nowo wybranym Prezesem
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Postominie został druh
Janusz Bojkowski, wiceprezesami
zostali druhowie Wiesław Plopa
i Marcin Stopa, funkcję komendanta
gminnego powierzono druhowi
Danielowi Pakosowi, sekretarzem
zarządu został druh Wojciech Staszak,
skarbnikiem został druh Marek
Domżałowicz, a członkiem prezydium
druh Krzysztof Urbański. Członkami
Zarządu Oddziału zostali druhowie
Anna Marek, Zdzisław Kania, Rafał
Chocianowski, Stanisław Bukowski,
Paweł Jędrzejewski, Kazimierz Ordon,
Sebastian Szostak, Konrad Wal, Paweł
Radziński. Druhowie ci zostali wybrani
na przedstawicieli w czasie kampanii

sprawozdawczo-wyborczej przez
walne zebrania OSP. Skład Komisji
Rewizyjnej: Zbyszek Rudnikowski,
Grzegorz Licnerski, Robert Klimek.
Przedstawicielami Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Postominie w Zarządzie Oddziału
Powiatowego będą: Janusz Bojkowski,
Wiesław Plopa, Marcin Stopa,
Wojciech Staszak, Daniel Pakos,
Kazimierz Ordon, Krzysztof Urbański.
Zjazd przyjął Program Działania
Oddziału Gminnego Związku OSP RP
na lata 2021-2026, który określa
obowiązki członków Związku
w działaniach na rzecz poprawy
bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
dla dobra i pomyślności wszystkich
mieszkańców Gminy Postomino.
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Rozmowa z sołtysem Postomina Pawłem Cichym
Nazywam się Paweł Cichy, mam
42 lata od urodzenia mieszkam
w Postominie. Ukończyłem Technikum
Elektryczne w Słupsku oraz Policealną
Szkołę Informatyczną w Koszalinie.
Miałem również przyjemność
studiować w Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej, na wydziale
muzycznym, lecz praca nie pozwoliła
mi ukończyć tych studiów.
Mam trzech wspaniałych synów:
Jakuba, Antoniego i Aleksandra, oraz
kochającą żonę Monikę.
Pracuje obecnie w Resorcie
Obrony Narodowej oraz prowadzę
własną działalność gospodarczą
związaną z muzyką.
Skąd pomysł na objęcie funkcji
sołtysa?
Funkcji sołtysa podjąłem się, aby
być bliżej społeczności, integrować
mieszkańców Postomina i motywować
ich do wspólnych działań.
Czy dobrze się Pan czuje jako
gospodarz Postomina?
Wbrew pozorom „sołtysowanie”
to nie takie łatwe zadanie. Wszystkie
uwagi pozytywne jak i negatywne
spadają na głowę sołtysa i to on musi
postarać się o to, aby sprostać
wszystkim wyzwaniom. To sołtys jest
łącznikiem między społecznością,
a władzami gminy. Większość spraw
jest na jego głowie i często jest tak, że
nie da się ich tak załatwić jak by się
chciało. Staram się wysłuchać
każdego i pomóc jak tylko potrafię.
Jeżeli rozwikłam problem mieszkańca

to znaczy, że jestem potrzebny
jako gospodarz i daje mi to siły do
dalszego działania.
Jakie są mocne strony
Postomina?
Mocną stroną jest to, że
jesteśmy miejscowością gminną,
a gmina znana jest w całej Polsce
przez różnego rodzaju imprezy,
inwestycje. Dużym atutem jest
położnie Postomina. To, że mamy
wokół jeziora, lasy, ścieżki
rowerowe, często odwiedzane
przez turystów. Pozytywną stroną
naszej miejscowości są obiekty
użyteczności publicznej
znajdujące się na jej terenie,
ułatwia nam to życie.
W Postominie mamy szkołę,
przedszkole, bank, bankomat,
ośrodek zdrowia, aptekę, sklepy
spożywcze i przemysłowy, kościół
parafialny, posterunek policji
i straży gminnej, place zabaw, stadion
sportowy, Centrum Kultury i Sportu,
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne,
paczko maty.
Z jakimi problemami borykają
się mieszkańcy Postomina?
Problemów jest dużo Sołectwo
Postomino to nie tylko Postomino, to
również miejscowość Kłośnik, gdzie
brakuje chodnika i oświetlenia
w kierunku przystanku autobusowego
.To także mała miejscowość Wykroty
gdzie przydałoby się poprawić drogę
dojazdową.

Każdy ma jakieś problemy,
największe obawy związane są jednak
z przebudową drogi krajowej.
Mieszkańcy obawiają się, że będą im
zabierane części swoich posesji ze
względu na poszerzenie drogi.
Czy ma Pan wsparcie
mieszkańców przy realizacji
różnego rodzaju działań?
Staram się organizować zebrania
wiejskie jak najczęściej, po to aby
spotkać się z mieszkańcami podzielić
się problemami i zaplanować wspólne
działania, ale tych mieszkańców jak na
taką dużą miejscowość przychodzi

garstka. Zawsze jednak mogę
liczyć na pomoc Koła Gospodyń
,,Niespodzianka” i grupy
mieszkańców, którzy zawsze są
pomocni i nigdy tej pomocy nie
odmawiają. Chciałbym
integrować, tych ludzi w różnych
działaniach, aby chętnych do
pomocy było o wiele więcej i do
tego będę dożył.
Za co lubi Pan swoją
miejscowość?
Za to, że w razie potrzeby
mieszkańcy potrafią stanąć na
wysokości zadania. Przykładem
tego były tegoroczne Dożynki
Gminne, gdzie w bardzo krótkim
czasie potrafiliśmy wystroić wieś,
plac dożynkowy i pokazać się jak
z najlepszej strony.
Jakie działania były
podjęte w Postominie za
czasów Pana „sołtysowania”?
Na początku swojego
sołtysowania miałem dwa główne cele:
zintegrować jak najwięcej
mieszkańców do wspólnych działań
oraz doczekać remontu sali wiejskiej.
Niestety sali nie dało się uratować, ale
w zamian za to udało się zakupić teren,
na którym powstanie oczekiwana
przez mieszkańców sala. Odrodziło się
również Koło Gospodyń Wiejskich
,,Niespodzianka”, które bardzo prężnie
działa i jest pomocne przy wszystkich
imprezach. Piszemy wnioski do Wójta
w ramach inicjatyw społecznych, za
które udało się zakupić namiot sołecki,

stoły i ławki. Aktualnie kończymy
tegoroczną inicjatywę, czyli montaż
monitoringu przy Centrum Aktywności
Społecznej i placu zabaw. W czasie
mojego sołtysowania został również
zrealizowany projekt oświetlenia
ulicznego na tzw. alei lipowej oraz
ułożenie drogi dojazdowej z płyt
betonowych i montaż oświetlenia przy
nowo wybudowanych posesjach.
Organizowaliśmy również różnego
rodzaju imprezy, takie jak pikniki
rodzinne z okazji Dnia Dziecka,
Batalię o prosię i beczkę piwa itp. Nie
udało się jednak wszystkich
planowanych imprez zorganizować ze
względu na Pandemię.
Jak układa się współpraca
z samorządem gminnym?
Nie jest źle, zawsze można liczyć
na pomoc, ale jako sołtys czy sołtysi
zawsze chcielibyśmy więcej tej
pomocy i życzliwości w rozwiązywaniu
problemów mieszkańców, choć wiem,
że przez różne przepisy i ustawy
wszystkiego nie da się załatwić od ręki.
Mam nadzieje, że dalsza współpraca
będzie się układała jak najlepiej.
Plany na przyszłość.
Mam nadzieje, że uda mi się
spełnić moje cele zaplanowane na
przyszłość, a pandemia nie
przeszkodzi nam w integracyjnych
spotkaniach i planowaniu wspólnych
zadań i ich realizacji.

Otwarcie sezonu 2021/2022
14 listopada 2021 roku Klub
Morsów „Wiking” Postomino 488
kąpielą, od utworzenia klubu morsów,
otworzył kolejny sezon morsowy
2021/2022.
Morsowanie choć znane
i uprawiane od wieków, dopiero
w ostatnich latach stało się modnym
trendem aktywnego i ekstremalnego
spędzania czasu i ma wielu
zwolenników.
Rozpalone ognisko, ciepła
herbata oraz przysmaki dla
pokrzepienia sił czekały na zaproszone
zaprzyjaźnione kluby morsowe.
Paradę rozpoczynającą niedzielne
świętowanie w Jarosławcu
poprowadził Młodzieżowa Orkiestra
Dęta im. Zbigniewa Galka
w Postominie, za nią zaś podążało 11
morsowych klubów: Wiking
Postomino, Moczymorda Słupsk,
Korzybskie Rekiny, Sopel Białogard,

Darłowscy Twardziele, Błękitne Morsy
Łebskie, Łeba Morsy, Bobolickie
Marsjanie, O,KRA Drawsko
Pomorskie, Ustecka Syrenka.

Tradycyjnie podczas korowodu
wszyscy uczestnicy wydarzenia
ustawili się przy pomniku
jarosławieckiego Rybaka do
wspólnego zdjęcia, oddając tym
samym pokłon rybakowi. Następnie
kolorowy morsowy peleton
z powiewającymi klubowymi flagami
ruszył w kierunku jarosławieckiej plaży.
Na miejscu Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Postominie Marek
Leśniewski powitał zebranych.
Rozgrzewkę poprowadziła morświnka
Grażyna Antosik. Grupa ok. 200
morsów wskoczyła do wzburzonego
B a ł t y k u . Wo d a m i a ł a 5 s t o p n i
Celsjusza, natomiast temperatura
powietrza wynosiła 7 stopni.
Muzyczną oprawę uczestnikom
morsowej biesiady zapewnił
potencjalny mors Sebastian Mieźwicki.

Wszyscy przybyli na uroczystość
otwarcia sezonu posilali się
przygotowanymi przez organizatora
potrawami: bigosem, żurkiem

z kiełbaską z grilla i wieloma
smakołykami wikingowych morświnek.
Podziękowania za wspólną
kąpiel klubom wręczył dyrektor Marek
Leśniewski wraz z postomińskim
Neptunem.
W sezonie kąpielowym
2021/2022 zaplanowane są 33 kąpiele
w różnych akwenach, w tym czasie
odbędzie się jubileuszowa 500 kapiel,
a 27 lutego 2022 roku planowane jest
integracyjne spotkanie – „16 lat Wiking
ma”. Postomiński Klub Morsów Wiking
swymi cyklicznymi niedzielnymi
kąpielami wpisał się w jarosławiecki
krajobraz.
Dziękujemy za sprawnie
poprowadzony sekretariat, który
poprowadziły jeszcze nie morświnki
Danusia, Elwira i Karolina.
Zdzisław Ludwikowski
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XX Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy "Powitanie Zimy 2021"
800 m dziewcząt - rocznik 20092010:
1. SZYMAŃSKA JULIA - UKS
TRAPER ZŁOCIENIEC
2. IWANOWSKA MICHALINA - KOS
BNO SZCZECIN
3. JAKIEL ELIZA - POŁCZYN ZDRÓJ
800 m chłopców – rocznik 20092010:
1. KARGUL MATEUSZ - KOBYLNICA
2. KAMELSKI SZYMON - SŁAWNO
3. MIKOŁAJCZAK JAKUB - SŁAWNO
4. MAJCHRZAK MARCIN JAROSŁAWIEC
W sobotę 4 grudnia br. ulicami
Jarosławca przebiegł peleton
Mikołajów, uczestników XX Biegu
Mikołajkowego „Powitanie Zimy 2021".
Temperatura w okolicach zera stopni
Celsjusza nie odstraszyła miłośników
biegania, którzy licznie stawili się na
starcie. We wszystkich biegach tego
dnia wystartowało 279 uczestników (68
- biegi młodzieżowe, 45 - Nordic
Walking, 166 - bieg 10 km).
Wszystkie biegi rozpoczynały
i kończyły się tuż obok pomnika
„Jarosławieckiego Rybaka" przy latarni
morskiej. Biuro zawodów prowadzone
było w nowo wyremontowanej sali
gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Jarosławcu.
W szkolnej stołówce natomiast
biegacze mogli skosztować
przepysznego żurku.
Tego dnia w rolę Mikołajów
wcieliły się: Daniela Igras, Alicja
Kukowska, Krystyna Humińska oraz
Bartłomiej Strzałba którzy wręczali
medale oraz czekolady wszystkim
uczestnikom. Starterami
poszczególnych biegów byli:
Aleksandra Kurek - Zastępca Wójta
Gminy Postomino, Jan Huruk - polski
olimpijczyk, Łukasz Zięba - Radny
Gminy Postomino, Zdzisław
Ludwikowski - pomysłodawca Biegu
Mikołajkowego jak również
i Międzynarodowego Biegu Po Plaży
w Jarosławcu, Maciej Hope - Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu.
Zimowe święto biegania
o godzinie 11.00 rozpoczęły biegi
młodzieżowe. Trasy biegów na
dystansach: 600m, 800m, 1000m,
1200m wytyczone były na „Osiedlu
Południe" za latarnią morską. Łącznie
biegi te zgromadziły 68 uczestników.
Dystanse poszczególnych biegów
dostosowane były do grup wiekowych
zawodników. Rozegrano łącznie
8 biegów na 4 dystansach.

6. KOLAWEK MICHAŁ - MKS
JUNIOR ZŁOCIENIEC
1.200 m chłopców - rocznik 2006:
1. KOCIUBA KAJETAN - KOS BNO
SZCZECIN
2. DUBRO LEW - UKS TRAPER
ZŁOCIENIEC
Wszyscy uczestnicy biegów
młodzieżowych przy zapisach
otrzymali mikołajową czapkę, bon na
ciepły posiłek, a na mecie na każdego
czekał okolicznościowy medal oraz
tabliczka czekolady. Zwycięzcy biegów
podczas ceremonii otrzymali Puchary
Wójta Gminy Postomino, za miejsca

oraz okolicznościowe medale.
Podczas dekoracji pierwsze trójki
w klasyfikacji kobiet i mężczyzn
otrzymały Puchary Wójta Gminy
Postomino oraz bony podarunkowe.
Punktualnie o godzinie 13.00
Aleksandra Kurek, Zastępca Wójta
Gminy Postomino strzałem z pistoletu
dała sygnał biegaczom do startu na
dystansie 10 km. Na linii startu stanęło
166 zawodników w tym 50 kobiet i 116
mężczyzn. Wśród Pań najlepsza
okazała się KATARZYNA POBŁOCKAGŁOGOWSKA z Lęborka przed OLGĄ
ZATOŃ z klubu „Biegaj z Mańkiem
Team". Trzecia na metę dobiegła
MAGDALENA KOŃCZAK z klubu

Zwyciężyli:
600 m dziewcząt – rocznik 2011
i młodsze:
1. KARGUL MILENA - KOBYLNICA
2. CZYŻ NATALIA - SŁAWSKO
3. WALCZAK WIKTORIA POSTOMINO
4. ANTOSIK BARBARA - ŻUKOWO
5. SZCZEPANEK ADA - SŁAWNO
6. PIZIAK MAJA - UKS TRAPER
ZŁOCIENIEC
600 m chłopców – rocznik 2011
i młodsi:
1. BOREK ADAM - UKS TRAPER
ZŁOCIENIEC
2. BENECKI SZYMON -UKS
TRAPER ZŁOCIENIEC
3. SZYMANOWSKI ANATAN - UKS
TRAPER ZŁOCIENIEC
4. WYSZOMIERSKI ALEKSANDER UKS TRAPER ZŁOCIENIEC
5. SZULC ADAM - UKS TRAPER
ZŁOCIENIEC
6. SKONECZNY STANISŁAW DARŁOWO

5. SIKORA ALEKSANDER POSTOMINO
6. WALCZAK IGOR - MKS JUNIOR
ZŁOCIENIEC
1.000 m dziewcząt 2007-2008
1. CHRYPO ALICJA - MKS JUNIOR
ZŁOCIENIEC
2. GRZESZCZUK MAJA - MKS
JUNIOR ZŁOCIENIEC
3. KOSICKA ZOFIA - SŁUPSK AML
4. STEMPNIEWSKA NADIA - UKS
TRAPER ZŁOCIENIEC
1.000 m chłopców – rocznik 20072008:
1. KOSICKI KAJETAN - SŁUPSK
AML
2. JAROSZ ANTONI - MKS JUNIOR
ZŁOCIENIEC
3. BIELIŃSKI MATEUSZ - MKS
JUNIOR ZŁOCIENIEC
4. KOZIAK MICHAŁ - KOS BNO
SZCZECIN
5. SZOPIŃSKI PATRYK - ORLIK
DARŁOWO

I-VI bony podarunkowe na zakup
sprzętu sportowego. Puchar Dyrektora
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
dla najliczniej startującej szkoły
otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3
w Złocieńcu.
O godzinie 12.20 na linii startu
stanęli miłośnicy Nordic Walking. W XII
Mikołajkowych 2 Milach Morskich
Nordic Walking „Powitanie Zimy 2021"
na dystansie 3.704 m udział wzięło 45
zawodników. Pierwszy na mecie zjawił
się PIOTR BRZOZOWSKI z klubu
„Aktywni Postomino", na drugim
miejscu finiszował HENRYK CHUDY
ze Sławska. Najlepszą trójkę uzupełnił
CEZARY DZIK ze Sławna. Wśród
kobiet zwyciężyła SATURNINA
WILKOŁEK-SZUDARSKA
reprezentująca klub „Dwa Kije Słupsk",
następne pozycje zajęły:
S Z E R E M E N T K ATA R Z Y N A
i RODZIEWICZ WIOLETTA z Ustki.
Wszyscy zawodnicy startujący
w zawodach Nordic Walking oprócz
pakietów sponsorskich otrzymali
również mikołajowe czapki, koszulki

„Szczecineccy Biegacze".
W kategorii mężczyzn zwyciężył
LIPIŃSKI MATEUSZ z AML Słupsk
wyprzedzając drugiego PAWŁA
PIOTRASCHKE z AML Słupsk i Szkoły
Policji w Słupsku oraz trzeciego
RYSZARDA SOKOLOWSKIEGO
Z LKB BRACI PETK.
Najlepszą zawodniczką Powiatu
Sławieńskiego została KATARZYNA
KULCZYK, a zawodnikiem ADRIAN
KĘPKA. Wśród mieszkańców gminy
Postomino najszybsza była URSZULA
CENTRANOWICZ, a wśród mężczyzn
TOMASZ SZOPIŃSKI. Najwcześniej
urodzoną zawodniczką tego dnia była
LUCYNA BOGACKA, a najwcześniej
urodzonym zawodnikiem EDWARD
POKORNY.
Pierwszych trzech zawodników
w kategorii open kobiet i mężczyzn
otrzymało puchary Wójta Gminy
Postomino oraz nagrody finansowe,
ponadto zajmujący miejsca IV-X
otrzymali wartościowe bony
podarunkowe.
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medyczną sprawowali ratownicy
z grupy „BusMed". Pracę
w sekretariacie sprawnie
przeprowadzili pracownicy Urzędu
Gminy Postomino i Centrum Kultury
i Sportu w Postominie, natomiast
z mikrofonem nie rozstawał się znany
w całej Polsce speaker Roman Toboła.
Imprezę udało się przeprowadzić
dzięki pomocy Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Postominie. Nieoceniony jest też
wkład i pomoc Pana Macieja Hope –
Dyrektora oraz pracowników
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu,
w tym pań sprzątaczek oraz
konserwatorów, którzy od początku do
Pucharami nagrodzono również
najlepsze trójki kobiet i mężczyzn
w poszczególnych kategoriach
wiekowych (19-16, 20-29, 30-39, 4049, 50-59, 60-69, 70+).
Obsługę sędziowską zawodów
zapewnili sędziowie Postomińskiego
Kolegium Sędziowskiego Lekkiej
Atletyki: Marek Domżałowicz, Mariusz
Wilawer oraz wysokiej klasy sędziowie
z Białogardu. Trasę biegu przygotowali
pracownicy CKiS i GPK w Postominie,
a zabezpieczali funkcjonariusze Straży
Gminnej z Postomina wraz ze
strażakami PSP w Sławnie i OSP
z terenu gminy Postomino. Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji
w Sławnie zadbali o newralgiczne
skrzyżowania w Jarosławcu. Obsługę

końca byli w gotowości do jakiejkolwiek
pomocy. Tego dnia pomagało nam
r ó w n i e ż w i e l u w o l o n t a r i u s z y.
Wszystkim Wam serdecznie
dziękujemy.
SPONSORZY I PARTNERZY XX
OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU
MIKOŁAJKOWEGO „POWITANIE
ZIMY 2021":
• Gminy Postomino
• Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
• Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie
• Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o. o.
w Postominie

• Jackowo Jarosławiec – Katarzyna,
Mieczysław Zawada
• KRÓL PLAZA SPA & WELLNESS
- Jarosławiec
• LAMINOPOL Sp. z o. o. - Słupsk
• Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Sławno
• OSHEE Kraków
• Radny Rady Gminy Postomino –
Łukasz Zięba
• Przewodniczący Rady Gminy
Postomino – Daniel Pakos
• Prezes GPK w Postominie Bogdan Szlawski
A. Pawłowski

Co słychać w inwestycjach?
Trwają intensywne prace przy realizacji gminnych inwestycji:

„Budowa budynku komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Pieńkowo”
Aktualnie Wykonawca realizuje budowę ścian fundamentowych. W przypadku poprawy warunków atmosferycznych
do końca roku planowane jest również wykonanie stropu nad piwnicami.

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łącko”
Aktualnie trwają roboty demontażowe i ogólnobudowlane wewnątrz budynku.
Wykonano fundamenty oraz zamontowano zbiorniki retencyjne na wodę uzdatnioną.
Zakończenie robót planowane jest na lipiec 2022 r.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko”
Wykonano roboty rozbiórkowe oraz fundamenty pod nowe elementy konstrukcyjne budynku świetlicowego.
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Wieœci

szkolne

Obchody 11 listopada w szkole

W dniu 10 listopada Szkoła
Podstawowa w Pieszczu uczciła
Święto Odzyskania Niepodległości.
Na korytarzach i w klasach pojawiły
się gazetki okolicznościowe związane
z tym świętem. O godzinie 11.11 cała
szkoła zebrała się aby zaśpiewać
hymn Polski w corocznej akcji ,,Szkoła
do hymnu”.
Żadne słowa nie oddadzą
poświęcenia i odwagi, jaką mieli nasi
przodkowie. Niech jednak wiersze

i pieśni przygotowane na uroczysty
apel przez klasę 7 wraz
z wychowawcą będą hołdem
i wyrazem pamięci o wyzwolicielach
naszej ojczyzny z niewoli trwającej
123 lata. Wolność nie jest dana raz na
zawsze, więc pamiętajmy o ofierze
naszych rodaków sprzed 100 lat,
byśmy i my dbali o tę wolność, którą
oni wywalczyli. Niech piękna historia
naszej Ojczyzny będzie naszym
drogowskazem, byśmy i my mogli

p o w i e d z i e ć , j a k o P o l a c y, ż e
„zachowaliśmy się tak, jak trzeba”.
W życiu codziennym pielęgnujmy
naszą Ojczyznę, by była tak piękna,
jak wymarzyli ją sobie Polacy, którym
nie było dane zobaczyć wolnej
Ojczyzny.
Ten dzień był dla wszystkich
lekcją historii.
Agnieszka Dyrcz

Siła sportu zakończona... Victorią

***

Wieœci

szkolne

Wielki sukces
Lilianki, Zuzi i Natalki

Miło mi jest poinformować
o wielkim sukcesie uczennic kl. II a SP
w Postominie w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym - „POLSKA –
MOJA OJCZYZNA”. Liliana Sikora,
Zuzanna Skóra i Natalia Stokowska
otrzymały w wyżej wymienionym
konkursie wyróżnienia. Celem

konkursu było przede wszystkim
wspieranie wychowania
patriotycznego dzieci i młodzieży
poprzez formy aktywności artystycznej
oraz kształtowanie świadomości
narodowej. Wielkie gratulacje i życzę
dalszych sukcesów !!!!
Ewa Leśniewska

Nowy Klub Sportowy w naszej gminie!

Od czerwca 2021, tuż po
powrocie dzieci do szkół, wystartował
nowy projekt sportowy pod nazwą;
„Siła sportu z Piłą Ręczną”. Celem
zajęć była aktywizacja dzieci po
okresie przymusowej bezczynności
ruchowej, a także organizowanie im
różnych aktywnych form pracy
i odpoczynku. Dzięki uczestnictwu
w zajęciach sportowych dzieci mogły
ponownie nawiązywać relacje
koleżeńskie oraz uczyć się
współpracy w grupie.
Zajęcia odbywały się na
świeżym powietrzu na boisku Orlik,
w tym czasie zorganizowano też
pierwszy Gminny Turniej Piłki Ręcznej
pn. „Ręczna na Orliku". W zawodach
wzięło udział około 40 uczniów.
Zawody miały charakter otwarty
i u chłopców zwyciężył zespół z ZSS
Korlino, a u dziewcząt najlepsze były
dziewczynki z Postomina. Dzięki temu
udało się tuż przed wakacjami
pojechać na turniej Powiatowy do
Sławna. Dla naszych uczestników był
to pierwszy start w zawodach
sportowych i pierwsze przywiezione
do domu puchary sportowe. Nasze
drużyny SP Postomino dziewcząt

i chłopców zdobyły III miejsca, ale
dzięki sukcesowi w Postominie
uzyskały prawo startu w zawodach
wojewódzkich w Barlinku na początku
września.
W okresie wakacyjnym
kontynuowano treningi piłki ręcznej,
a dodatkowo w działania bardzo
włączyli się rodzice.
Współorganizacją zajęć i transportem
zajęła się Pani Sylwia Pasternak.
Pomimo że, był okres wakacyjny to
dzieci chętnie uczestniczyły
w zajęciach sportowych. Treningi
odbywały się na hali sportowej, boisku
Orlik, oraz na plaży, gdzie młodzi
szczypiorniści mogli poznać odmianę
piłki ręcznej rozgrywanej na piasku.
Po powrocie dzieci do szkół
zajęcia odbywają się już w cykliczny
sposób. We wrześniu
wystartowaliśmy w pierwszym turnieju
wojewódzkim w Barlinku (turniej był
silnie obsadzony i zajęliśmy
w debiucie 5 miejsce), dziewczynki
zdobyły pierwsze doświadczenie
i rzuciły pierwsze bramki. Pełne
wrażeń i emocji prezentowały swoje
medale po powrocie do szkoły. Udało
się też zorganizować sympatyczny

wyjazd integracyjny dla
zawodniczek i rodziców do
Koszalina na mecz Superligi
Kobiet (Młyny Stoisław
Koszalin- KPR Kobierzyce).
Uczennice wcieliły się po raz
pierwszy w rolę kibiców sportowych,
swoim głośnym dopingiem wsparły
zespół gospodyń, który zwyciężył
jedną bramką w ostatnich sekundach
meczu. W tym dniu otrzymały od
Władz Klubu Młyny Koszalin
kibicowskie koszulki. Dodatkowo
dzięki zaangażowaniu rodziców
każda otrzymała już własną koszulkę
treningową z imieniem oraz dres
sportowy.
Ponieważ (niezwykle udany)
projekt edukacyjny niedługo skończy
się, podjęto decyzję o utworzeniu
nowego klubu sportowego na terenie
Gminy Postomino, który zrzeszać
będzie dzieci z terenu całej gminy.
Tutaj na wysokości zadania stanęli
zaangażowani rodzice którzy,
utworzyli Stowarzyszenie Piłki
R ę c z n e j „ Vi c t o r i a ” P o s t o m i n o
działające przy Szkole Podstawowej
w Postominie. Klub prowadzi już
szereg działań mających na celu
popularyzację piłki ręcznej wśród
dzieci i młodzieży, a także tworzy
warunki do rywalizacji sportowej
i umożliwia rozwijanie pasji i talentów
sportowych. Wkrótce odbędą się
Mikołajki sportowe z piłką ręczną,
dziewczynki odbyły też pierwsze
badania sportowe u lekarza medycyny
sportowej. Nawiązano współpracę
z klubami UKS Lider Sławno
i Szczypiorniak Ustka i raz w miesiącu
będą odbywały się turnieje
towarzyskie. Aktualnie rozważamy
utworzenie nowej grupy dziecięcej
oraz przygotowujemy się do
wojewódzkich zawodów klas
czwartych w czerwcu 2022
w Szczecinie.
M. Pominkiewicz

Rozstrzygnięcie
konkursów w kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł”

Gmina Postomino przystąpiła do
realizacji XXI jubileuszowej
ogólnopolskiej kampanii
profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy
umysł – w poszukiwaniu szczęścia”.
Celem kampanii było kształtowanie
wśród dzieci i młodzieży
prozdrowotnych zachowań oraz
wzmacnianie zasobów i umiejętności
pozwalających minimalizować ryzyko
sięgania po substancje
psychoaktywne.
W ramach kampanii
zorganizowane zostały dwa konkursy
plastyczno-literackie pt. „Rozwiąż
krzyżówkę” oraz „Szczęśliwa chwila,
szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”.
Miło nam poinformować, że nagrodę

główną w konkursie „Szczęśliwa
chwila…” zdobyła Nadia Rąpalska,
wyróżnienia natomiast otrzymali:
Damian Łągiewczyk, Natalia
Stokowska, Filip Matelak, Wojciech
Przybył uczniowie klasy II a, Michalina
Wielińska, Mikołaj Szczot, Julia
Miśkiewicz uczniowie klasy IV a.
Wszyscy uczestnicy konkursów to
wychowankowie Szkoły Podstawowej
w Postominie. Serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za zaangażowanie
i wsparcie w realizację działań
profilaktycznych.
Nagrody sfinansowane zostały
przez organizatorów kampanii, czyli
Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.
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Nowy krzyż
w Mazowie

Inicjatywa
w Bylicy
W ramach inicjatywy lokalnej
w naszej miejscowości mieszkańcy
postanowili wyremontować
przydrożną kapliczkę. Dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Gminy
Postomino zakupiliśmy potrzebny
materiał i w lipcu sami przystąpiliśmy
do pracy. Na dzień dzisiejszy nasza
kapliczka prezentuje się wspaniale.
Serdecznie dziękuję wszystkim
zaangażowanym, którzy poświęcili
swój czas dla uzyskania tego efektu.
Sołtys Bylicy

W Mazowie zakończono realizację inicjatywy
lokalnej pn. „Odbudowa krzyża” – zadanie polegało na
postawieniu nowego krzyża na miejscu starego oraz
usypanie ozdobnymi kamykami terenu dookoła.
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich
zaangażowanych.
Sołtys Mazowa

Inicjatywa w Chudaczewie

Bezpieczniej w Postominie
W Postominie od jakiegoś
czasu mieszkańcy uskarżali się na
brak porządku i bezpieczeństwa na
placu zabaw przy Centrum
Aktywności Społecznej. Postanowili
więc napisać wniosek do Urzędu
Gminy w Postominie w ramach
inicjatyw lokalnych pn.
„Bezpieczeństwo mieszkańców
Postomina – monitoring”. Głównym
celem inicjatywy było zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom

W październiku br.
w Chudaczewie zakończono realizację
dwóch projektów w ramach „Inicjatywy
Lokalnej” współfinansowanych ze
środków budżetu Gminy Postomino.
Dzięki niezawodnej EKIPIE
mieszkańców Chudaczewo z roku na
rok staje się piękniejsze. W tym roku
zrealizowano projekty pn.
„Chudaczewo pachnące, pszczołom
sprzyjające” oraz „Nie śmiecimy,
sprzątamy - Wspólnie Chudaczewo
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Postomina poprzez zakup systemu
monitoringu. Wniosek otrzymał
pozytywną rekomendację, w związku
z czym przyznano na realizację
zadania z budżetu gminy 4 500,00 zł.
W listopadzie zakończono realizację
inicjatywy lokalnej.
Serdecznie dziękuję za pomoc
przy realizacji zadania wszystkim
mieszkańcom.
Sołtys Paweł Cichy

upiększamy”. W miejscowości
ustawiono donice gabionowe,
w których wykonano nasadzenia
roślin miododajnych oraz posadzono
drzewka ozdobne wzdłuż drogi
gminnej.
Wielkie podziękowania dla
wszystkich zaangażowanych
mieszkańców, którzy dołożyli swoją
„cegiełkę” i przy wspólnej pracy
spędzili miło czas.

Po hiszpańsku
na świetlicy
w Pałowie

Nowe tabliczki w Łącku
W Łącku zakończyła się realizacja
zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.
„Trasa szachulca i legend śladami nowych
tabliczek”.
Przedmiotem inicjatywy był zakup
i montaż 10 tabliczek kierunkowych oraz
doposażenie jednej z tablic już istniejących
w miejscowości Łącko. Tablice zostały
zakupione i ustawione. Realizacja
przedsięwzięcia sprawiła, że Łącko stało się
atrakcyjniejsze dla turystów, a także dla samej
społeczności lokalnej. Realizacja inicjatywy
pomaga nam w utrzymaniu certyfikatu Sieci
Najciekawszych Wsi oraz zwiększyła udział
społeczności lokalnej we wdrażaniu inicjatyw
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 15:00 do 19:00 w Pałowie prowadzone są
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.
Oprócz doskonalenia umiejętności
plastycznych i manualnych uczestnicy mogą
również nauczyć się języka hiszpańskiego.
Zajęcia prowadzi Pani Marietta Kowal,
mieszkanka Pałowa, która 12 lat spędziła
w Hiszpanii i z przyjemnością dwa razy
w tygodniu (poniedziałki i środy) przekazuje
dzieciom podstawy tego pięknego języka.

Konkurs
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym
konkursie promującym szczepienia przeciw COVID– 19.
Więcej szczegółów na stronie internetowej gminy Postomino:
https://postomino.pl/wiadomosci/36576/kolejny-konkurspromujacy-szczepienia-przeciw-covid-19

10

Miesięcznik Gminy Postomino

Akcja "Moje drzewko"
w Górsku

Andrzejki w Pałowie

25. listopada w świetlicy
w Pałowie odbyła się zabawa
Andrzejkowa. Z tej okazji dzieci
przygotowały wróżby i rozmaite
konkurencje. Wszyscy bawiliśmy się
przy pięknie udekorowanej sali, a na
stołach czekały pyszne przysmaki. Za
które chciałabym serdecznie
podziękować naszemu sołtysowi
Damianowi Szczepańskiemu.

Dnia 31.10.2021 w miejscowości
Górsko odbyła się akcja sadzenia
drzew dla dzieci. Każde drzewko
otrzymało tabliczkę z imieniem i datą
urodzenia dziecka. Dzieci brały
aktywny udział w akcji.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Członkowie rodzin będą mogli
przychodzić na spacery do alei drzew,
by wspólnie podziwiać, podlewać
i pielęgnować swoje drzewka.
Nadleśnictwo Sławno dziekujemy za przekazanie sadzonek
drzew dla Naszej wsi.

Również chcę podziękować moim
wspaniałym dziewczynom Małgosi
i Amelce Kowal za przygotowanie
konkursów i pokazów tanecznych.

Andrzejki
we
Wszedzieniu

Andrzejki we Wszędzieniu
zorganizowane w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień.
MLSZ

Złakowo w Gdańsku
Dotacja dla biblioteki

7 listopada mieszkańcy Złakowa
wyruszyli w godzinach porannych do
Gdańska. Zwiedziliśmy Europejskie
Centrum Solidarności, Westerplatte
oraz zabytki Starego Miasta. Dla
dzieci i młodzieży, była to solidna
lekcja historii, a dla dorosłych
wspomnienie minionej epoki oraz
relaks w urokliwym Gdańsku. Choć
pogoda płatała figle, dobre humory
wszystkim dopisywały. Wycieczka
mogła się odbyć dzięki uprzejmości
i hojności KGW w Złakowie.
Katarzyna Nieradka

Nasadzenia

Dobre wiadomości dla wszystkich
miłośników książek korzystających z Biblioteki
Publicznej w Postominie.
Informujemy, że Biblioteka Publiczna
w Postominie pozyskała dotację w kwocie 2 500 zł
na zakup i zdalny dostęp do nowości
wydawniczych w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025.

Na fali realizacji projektu "Rewitalizacja
szansą na lepszą integrację" z inicjatywy
mieszkańców w Złakowie przybyły nowe krzewy.
Mieszkańcy sami wykonali nasadzenia wzdłuż
dróg gminnych na terenie miejscowości. Tuje,
hortensje i inne krzewy zakupione zostały ze
środków KGW w Złakowie. Dodatkowo
pomalowano istniejącą już wiatę rowerową.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym
w prace mieszkańcom a szczególnie : Państwu
Basi i Andrzejowi Nowak, Józef Kłos, Przemysław
Penk, Bogusława i Ireneusz Majbroda, Ela
Karpowicz, Ola i Kamil Zawada, Mateusz i Judyta
Rąpalscy, Iwona Nowak. Panom: Józef Kłos,
Mateusz Rąpalski oraz Kamil Nowak bardzo
dziękuję za wykaszanie poboczy i terenów
zielonych w okresie letnim. Dziękuję wszystkim
mieszkańcom, którzy w ostatnim czasie
zaangażowani byli w poprawę estetyki naszego
Złakowa i zachęcam do dalszych działań.
Katarzyna Nieradka

Dziękuję wszystkim za przybycie
Marjeta Kowal
Opiekun świetlicy w Pałowie

grudzień 2021

Dzień ziemniaka

Dzięki wsparciu CKiS Postomino
i Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na placu
zabaw w Pieńkówku odbył się Dzień
Ziemniaka. Dzieci miały możliwość
miło spędzić czas na wspólnych
zabawach, wykorzystać swoją
kreatywność tworząc kartofelkowe
ludziki i pieczątki. Po ocenie
profesjonalnego jury w składzietatusiowie, ciocie, babcie,
rozstrzygnięto konkurs na
największego ziemniaka i ludzika
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kartofelkowego, gdzie wszyscy zajęli
1 miejsce i otrzymali nagrody. Dzieci
wykazały ogromne zaangażowanie.
Prace naszych artystów można
podziwiać pod wiatą w Pieńkówku.
Dzień zakończył się pieczeniem
kiełbasek i ziemniaczków w ognisku.
Dziękuję mieszkańcom za pomoc
w zorganizowaniu imprezy i pyszne
ciasta.
Elżbieta Bosak
sołtys Pieńkówka

strona

Dietetyczka radzi…
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” zorganizowało otwarte
spotkanie dla mieszkańców naszej
gminy z dietetyczką ze Sławna.
Spotkanie odbyło się w sali
wiejskiej w Pieńkowie
w sympatycznym gronie.
Pani Kamila rozpoczęła
spotkanie od dokonania
komputerowej analizy organizmu
poszczególnych uczestników. Takie
badanie w gabinecie kosztuje 100 zł,
a na spotkaniu była to kwota wręcz
symboliczna. Różnie wyglądały miny
uczestników, bo też i wiek senioralny
swoje prawa (i grzechy młodości) ma.
Po objaśnieniach kto? co? ma za dużo
lub za mało nastąpiła część
zmierzająca do zachęcenia do
zdrowego odżywiania, wymiana
dobrych doświadczeń i rad.
Warto zapamiętać kilka złotych
rad, które pewnie są znane, ale tak dla
przypomnienia i utrwalenia
i pokazania pani dietetyczce, że
„studenci” uważnie słuchali:
• dużo pić (0,3 l na 1 kg ciała,
wskazana pokrzywa, zielona
herbata, woda z cytryną, alkohol

•
•
•
•

nie wskazany – bardzo
kaloryczny),
nie podjadać słodkości, raczej
owoce, warzywa (wystarczą
3 posiłki, diabetycy 5),
pieczywo pełne, pełnoziarniste,
nie przesadzać z solą (odmierzyć
1 łyżeczkę na dzień i jej nie
przekraczać)
no i ruszać się. Nie wstydzić się
kijków, zaprzyjaźnić się z polnymi
dróżkami.

Uczestnicy skorzystali również
z indywidualnych porad i wskazówek,
ale także sami wymieniali się dobrymi
doświadczeniami.
Ta k i e s p o t k a n i a –
z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa – niosą dużą dawkę
wiedzy o tym, co jest bardzo ważne –
o możliwościach zadbania o własne
zdrowie. Dziękuję wszystkim, którzy
z tego skorzystali.
Teresa Rysztak

Świetlice środowiskowe wystartowały

Rusinowo
- grant zakończony
Z przyjemnością informujemy, że
w październiku zakończyliśmy prace
związane z projektem "Bliżej siebie"
realizowanym w ramach Konkursu
Marszałka Zachodniopomorskiego
"Granty Sołeckie 2021".
Dziękuję wszystkim za ich
bezinteresowną pomoc w wykonaniu
ogrodzenia na naszym placu
rekreacyjnym (za stara szkołą). Dzięki
projektowi powstało 300 mb
ogrodzenia.
W związku z tym mieszkańcy
wraz z Sołtysem Mateuszem Chruszcz
i radnym Krzysztofem Dydyną pragną
gorąco podziękować Gminie
Postomino oraz Wójtowi Januszowi
Bojkowskiemu za wsparcie

i współfinansowanie naszego projektu.
Dziękujemy również
Stowarzyszeniu Działkowców "Nasze
Ogrody" za pomoc w realizacji
zadania.
Sołtys
Mateusz Chruszcz

Wydarzenia w PAL

W ramach projektu „Zróbmy to
razem…..” uczestnicy z okazji Dnia
Wszystkich Świętych wysprzątali
opuszczone groby w Staniewicach,
Pieszczu, Postominie i Pałowie.
Zorganizowali spotkanie andrzejkowe
we własnym gronie. Wykonali ozdoby
świąteczne na wystrój sali oraz na
choinkę, którą będą dekorować dzieci
z panią świetliczanką. W tym miesiącu

organizujemy konkurs na
najsmaczniejszy tort, oraz spotkanie
wigilijne.
Zapraszam osoby chętne
zarejestrowane w urzędzie pracy oraz
osoby w wieku emerytalnym do
udziału w naszym projekcie
realizowanym w Domu Sąsiedzkim
w Pałowie.
Animator Społeczności Lokalnej

Od listopada tego roku Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
uruchomił świetlice środowiskowe,
które funkcjonują w ramach Placówki
Wsparcia Dziennego
w miejscowościach Pieszcz,
Staniewice, Postomino, Korlino
i Królewo. Listopadowe zajęcia były
różnorodne, począwszy od tematyki
jesiennej, profilaktycznej,
patriotycznej po zdrowotną.
Organizowano zajęcia plastyczne
grupowe i indywidualne. Jest to
przede wszystkim czas dla dzieci, na
wspólną zabawę, gry, ale przede
wszystkim wychowawcy pomagają
dzieciom w odrabianiu lekcji.
Najważniejszym dniem w tym
miesiącu były warsztaty kulinarne, na
których dzieci z pomocą
wychowawców sporządziły pyszną
sałatkę owocową.
Posiadamy wolne miejsca
i serdecznie zapraszamy
zainteresowanych na ciekawe
zajęcia.
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
• w Szkole Podstawowej w Korlinie
– w wtorki i czwartki godzina
13:30-15:30
• w Świetlicy wiejskiej w Królewie
- w poniedziałki i środy godzina
16:00-18:00
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I etap remontu kościoła
w Rusinowie
Miło nam poinformować, że
udało nam się zrealizować zadanie
mające na celu konserwację elewacji
ceglanej zewnętrznej wieży kościoła
w Rusinowie, był to I etap - elewacja
północna i zachodnia.
Środki na remont pochodziły
z budżetu Gminy Postomino,
a pozyskaliśmy je w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Halloween w Rusinowie

Dziękujemy wykonawcy firmie
"Gotyk" za sprawne przeprowadzenie
prac, Wójtowi Gminy Postomino oraz
wszystkim pracownikom urzędu za
pomoc i wsparcie przy tym
przedsięwzięciu.
Pragniemy również
poinformować, że ruszyły prace
wewnątrz wieży Kościoła a fundusze
pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Sołtys
Mateusz Chruszcz

Ping pong w Sianowie

7 listopada 2021, na świetlicę
w Rusinowie przybyły wszystkie
słodkie straszydła z najbliższej
okolicy, aby wspólnie świętować
spóźnione Halloween.
Jest nam bardzo miło, że tak
licznie nas odwiedziły dzieciaczki
razem z rodzicami.
Wśród fantastycznie bawiących
się dzieci można było spotkać
wiedźmy, wampiry, duchy i wiele
innych przebierańców, które świetnie
wcieliły się w swoje role.

Całą imprezę poprowadził
animator Hrabia Smarkula, który
przygotował dla dzieci moc atrakcji,
więc o nudzie nie było mowy m.in. był
pokaz iluzji, tańce, bańki mydlane,
brokatowe tatuaże, balonowe figurki,
wata cukrowa, a przede wszystkim
masa dobrej energii,śmiechu i zabawy
za co serdecznie dziękujemy.
Panie z NKGW zadbały o słodki
poczęstunek jakim były gofry z bitą
śmietaną i pyszne domowe ciasto.
Dla wszystkich dzieci
przygotowano smakołyki

(chipsy,paluszki,popcorn,soki)
i oczywiście czekoladowe cukierki.
Impreza halloweenowa mogła
odbyć się dzięki dofinansowaniu
z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Postominie i Ckis Postomino.
Dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację tej
zabawy, w szczególności paniom
z Nadmorskiego Koła Gospodyń
Wiejskich w Rusinowie, Radzie
Sołeckiej i naszym mieszkankom,
które upiekły ciasto.

Kulinarne warsztaty we Wszędzieniu
W Sianowie pingpongiści UKS
Czarni Pieszcz wystąpili w II
Wojewódzkim Turnieju
Klasyfikacyjnym Młodzików. Były to dla
naszych zawodników bardzo udane
zawody. Wśród dziewcząt pierwsze
miejsce zajęła Marysia Pieniążek
pokonując, po bardzo zaciętym
pojedynku stosunkiem setów 3 - 2,
Judytę Chodyniecką z Zalewu

Stepnica. Wygrana w turnieju promuje
Marysię do występu w zawodach
ogólnopolskich w Brzegu Dolnym.
Trzecie miejsce, również po
bardzo dobrej grze, przypadło Hani
Gastół. Dziewiąte miejsce zajęła
żaczka Michasia Stępień.
Wśród chłopców piąte miejsce
wywalczył Maciek Pieniążek.
Andrzej Ugorski

Drugi Wojewódzki Turniej

W Sianowie rozegrano także
drugi Wojewódzki Turniej
klasyfikacyjny juniorek i juniorów.
Znakomicie zaprezentowały się w tych
zawodach zawodniczki UKS Czarni
Pieszcz. Drugie miejsce powtarzając
wynik z pierwszych zawodów
w sezonie zajęła Samanta Muca.
Znakomicie w turnieju zagrała jeszcze

żaczka Michalina Stępień zajmując
szóste miejsca. Ósma była młodziczka
Hania Gastół a dziesiąta Marysia
Pieniążek.
Osiągnięcie takich wyników
możliwe jest oczywiście dzięki
wsparciu Urzędu Gminy w Postominie.
Andrzej Ugorski

KGW „Aksamitki” w ramach
projektu „Słoneczny Wszędzień"
współfinasowanego przez Gminę
Postomino zrealizowało kolejne
warsztaty kulinarne. Dekorowanie
potraw poprowadziła członkini koła
Pani Halina Grzelak Szefowa
kuchni
jednego z ośrodków
wczasowych w Jarosławcu.
Nauczyliśmy się wykonywać
niesamowite dekoracje, proste,
a zarazem efektowne.
Warsztaty kiszenia warzyw
i owoców normalne, ale jednak
pokazane z innej perspektywy,

z a s k o c z y ł y u c z e s t n i k ó w.
W kiszonkach znalazły się nawet
kwiaty, w tym nasze Aksamitki.
Tajne informacje uczestniczkom
warsztatów przekazał Marcin
Kisielewicz – szef „KISICIELI”
z Mechanika Słupsk (Zespołu
Szkół Mechanicznych
i Logistycznych).
Dziękujemy prowadzącym
za super warsztaty.
MLSZ

Nabór na wolne stanowisko pracy
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Postominie w związku
z realizacją zadania z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień - „Realizacja
programów profilaktycznych oraz
opiekuńczo - wychowawczych
w Placówce Wsparcia Dziennego
działającej jako świetlice
środowiskowe” ogłasza nabór na
świadczenie usług, jako opiekun

Placówek Wsparcia Dziennego.
Szczegóły można znaleźć na
stronie internetowej
https://bip.gops.postomino.pl/wiadom
osci/dzial/5113, w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Postominie, bądź pod numerem
telefonu 59 846 44 61 u koordynatora
Placówek Wsparcia Dziennego Pani
Pauliny Paź.

GOPS
Postomino

Kącik
poetycki
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Ogłoszenia
PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE

Znak Dzieciątka

mgr sztuki Marian Lupa

Magia Świąt

Ziemia przykryta welonem
drzewa przyprószone szadzią
śnieżne gipiury okryły falochrony
oddech Neptuna grozi sztormami.

na saniach jadą Mikołaje
ciągną je na obłokach renifery
magiczny grudniowy wieczór przez wieki
Gerda wciąż szuka swego Kaja
przesłania śle wierzącym i niewierzącym
czy swą miłością rozpali serce
zmieniają się stoły obrusy ucztujący
Królowej Śniegu i Mrozu...
różni wiekiem zwyczajami

W stajence czasu
Magiczny wieczór grudniowy
na srebrnych strunach dźwięczą kolędy
chaty zapadły w śnieżnobiałą ciszę
dymy z kominów wzlatują w niebo
wieszcząc światu nowinę
Jezus się rodzi w stajence czasu
zwierzęta przed nim cicho klękają.

dziewczynka z braćmi rodzicami
siada do stołu
znalazła betlejemską gwiazdę

bezdomni i bezradni razem
czekają na znak
magicznej nocy grudniowej
z przyzwoleniem świętego Alberta

gospodyni z uśmiechem łamie
pachnący sianem
opłatek dzieli się z rodziną
potrafi łączyć serca oczy ręce
niczego nam nie brakuje

w chatach spokojnie
lata gniewu przekreślono
łamanym opłatkiem miłości
ojca i syna bez słów

magia świąt miłości i pojednania
zostawia ślad w pamięci
dla porównania
w innym czasowymiarze
Jadwiga Michalak

zburzono lody nieporozumień
ludzka chciwość obłuda pycha
Płomień Miłosierdzia rozdziela chleb
stopniały na znak Dzieciątka
powszedni
zrodzonego w lichej stajence
- Bo Jezus tak nakazał.
wypełnionej po brzegi miłością...
Jadwiga Michalak
Jadwiga Michalak

Morsy w Jarosławcu
Chociaż mróz nad morzem i śnieg leży wkoło
Morsów to nie zraża do zimnej kąpieli,
w Jarosławcu przecież radośnie, wesoło,
jedni już się kąpią, a inni by chcieli.

Mirra, kadzidło i zloto
na białym tradycji obrusie
świętym spojrzeniem Dzieciątko
przenika mędrców.
W rękach spracowanych łamie się
opłatek
drżą głosy na fali wzruszeń
wypowiadanych życzeń
w rytmie prawdomówności serca.

Dla Mariusza...

:)

Nie mają jednak aż takiej odwagi,
aby nagie ciała hartować w Bałtyku,
żeby się rozebrać-nie trzeba powagi,
ileż tu radości i śmiechu i krzyku!

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

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.

Morsy i Morsiczki- wszyscy się wspierają
i coraz ich więcej jest każdego roku,
nie można powiedzieć- o swe zdrowie dbają
sąsiad sąsiadowi dotrzymuje kroku!
I moi sąsiedzi dbają o swe zdrowie
i do Klubu Wiking należą oboje.
Zapisz się koniecznie!-mój sąsiad odpowie,
-bo jak już się kąpać- to tylko we dwoje!
Rozgrzewka na plaży to ten cud sprawiła,
że rozgrzali ciała, ale również dusze,
lodowatą kąpiel grupa polubiła.
Coś ich tutaj ciągnie!- szczerze wyznać muszę.
Jadwiga Michalak

Usługi Wielobranżowe
Uważnych oczu, które dostrzegą sprawy życia codziennego,
uszu, które wyłowią wszelkie przemilczenia, rąk, które będą
zawsze chętne do pomocy, mądrych słów wypowiedzianych we
właściwym momencie, kochającego serca, któremu pozwolisz
poprowadzić się przez życie, aby tam, gdzie Ty, zawsze była też
miłość.
Wielu cudownych lat w zdrowiu Mariuszku życzą Tobie
najbliżsi!

Od sołtysa...
Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie dziękują za pomoc i za zaangażowanie wszystkim
osobom biorącym udział w realizacji zadań, imprez oraz inicjatyw realizowanych w roku 2021,
a wszystkim mieszkańcom Sołectwa Postomino życzymy Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku.
Sołtys Paweł Cichy

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

Życzenia

Najszczersze wyrazy współczucia
Dorocie Sieradzkiej
z powodu śmierci

MAMY
składa Wójt Gminy Postomino
Rada Gminy Postomino
oraz koleżanki i koledzy z pracy

Zdrowych i Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
Kolędy – Wśród Nocnej Ciszy.
Dla wszystkich ulubieńców naszej muzyki
życzy Kapela „Pieńkowianie”
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Drewniana wiata

W Marszewie, obok remizy OSP
stanęła drewniana wiata.
Została wybudowana ze środków
finansowych uzyskanych w konkursie
granatowym "Działaj lokalnie" oraz
dzięki społecznej pracy wielu
mieszkańców naszej wsi.
Koordynatorem prac był Pan
Marcin Plytta, sołtys Sołectwa
Marszewo.
P o w y b u d o w a n i u w i a t y,
zwróciliśmy się do Wójta Gminy
Postomino Janusza Bojkowskiego

www.postomino.pl
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o stoły, ławy i polbruk do utwardzenia
podłoża wiaty. Otrzymaliśmy to, o co
wnioskowaliśmy. Dziękujemy.
Wielkie podziękowania
kierujemy do tych mężczyzn
Marszewa, którzy dostarczyli
bezpłatnie materiały (piasek,cement)
użyczyli bezpłatnie własny sprzęt,
maszyny, poświęcili wiele godzin
społecznej pracy, aby przygotować
podłoże,a następnie fachowo położyć
krawężniki i polbruk.

Zatrzymaj przemoc
PRZEMOC W RODZINIE zwana także potocznie przemocą
domową to jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie
lub zaniechanie działań koniecznych
do ochrony zdrowia i życia,
naruszające prawa lub dobra osobiste
osób najbliższych, a także innych
osób wspólnie zamieszkujących lub
gospodarujących, narażające te
osoby w szczególności na
niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym
seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia
i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.
1493 z późn. zm.).
OFIARA PRZEMOCY - osoba
doznająca przemocy w rodzinie.
S P R AW C A P R Z E M O C Y osoba stosująca przemoc.
ŚWIADEK PRZEMOCY osoba, która w sposób bezpośredni
lub pośredni uczestniczy w sytuacji
występowania przemocy - widzi,
słyszy lub wie czy podejrzewa, że
w rodzinie dochodzi do przemocy.
RODZAJE PRZEMOCY
W RODZINIE:
• Przemoc fizyczna
• Przemoc psychiczna
• Przemoc seksualna
• Przemoc ekonomiczna
• Zaniedbanie

GDZIE SZUKAC POMOCY?
Prawny obowiązek pomocy
w zatrzymaniu przemocy w rodzinie
mają:
• Sąd Rodzinny
• Policja,
• Prokuratura,
• Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej i Miejskie Ośrodki
Pomocy Społecznej,
• Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie,
• Gminne i Miejskie Komisje
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA), jeśli
przemoc związana jest
z problemem alkoholowym;
Procedurą szczególną
w sytuacjach przemocy w rodzinie jest
procedura „Niebieskiej Karty", która
została uregulowana
w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty" oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta"
wydanym jako akt wykonawczy na

podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
WAŻNE TELEFONY
• Telefon Alarmowy - 112
• Policja - 997
• Niebieska Linia - Ogólnopolski
Telefon dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie - 801 12 00 02
• Policja Sławno - 477 843 511
• Zespół Dzielnicowych
w Postominie - 477 843 576
• Komisariat Policji w Darłowie 477 843 311
• Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie Ratunkowe w Sławnie
– 59 8107410
• GOPS w Postominie - 59 846 44
61, 59 846 44 62, 59 846 44 64
• Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sławnie - 59 810 64
01
• Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sławnie - 59 810 71 35

Owocna wizyta studyjna
„Razem lepiej” świętują
Dzień Niepodległości

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” tradycyjnie włącza się
w nurt obchodów odzyskania
niepodległości przez Polskę.
W tym roku wspólnie z sołtysem
Pieńkowa Danutą Rąpalską i radą
sołecką zaproszono mieszkańców tej
wioski na wieczornicę patriotyczną
przy kawie i cieście.
W świetlicy wiejskiej zebrani
odśpiewali hymn narodowy, oddali
cześć tym wszystkim, którzy ginąc na
różnych frontach oddali swe życie, by

Polska wróciła na mapy świata. Było
wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych, był okazjonalny
montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez członków
stowarzyszenia, no i była radość
z wolności i degustacja pysznych
wypieków.
Tak też można świętować święto
narodowe i okazywać swój patriotyzm.
Bo wolność to wybór i radość.
Teresa Rysztak

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” współpracuje
z Fundacją „Pięknolesie” z Sieniawy
Żarskiej (woj. lubuskie) w działaniach
wspierających rozwój aktywności
senioralnej.
Współpraca polega na wspólnym
inicjowaniu i organizowaniu działań
skierowanych do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, ze
szczególnym akcentem na osoby
starsze i samotne, mające problemy
z komunikacją samochodową.
Zarówno zarząd Fundacji, jak
i stowarzyszenia „Razem lepiej” mają
wiele sukcesów, godnych dalszego
przekazania, ale są też bardzo otwarci
na nowe pomysły i chętnie uczą się od
siebie.
Na początku października
Fundacja Pięknolesie zespół
Gościeszanki zorganizowało wyjazd
50 osobowej grupy seniorów do
Jarosławca, tam nastąpiła integracja
i wstępna wymiana doświadczeń.
Postomińscy seniorzy z wielkim
zainteresowaniem przyjęli
zaproszenie, by poznać piękne,
historyczne ziemie lubuskie, a przede
wszystkim ludzi i Ich dobre praktyki.
Dzięki dofinansowaniu z budżetu
gminy Postomino w ramach trybu
pozakonkursowego – grupa 8 osób
pojechała do Żar i tam zetknęła się
z niezwykłą życzliwością, sympatią
i doświadczeniem projektowym
Fundacji Pięknolesie. Uczestnicy
poznali zasady funkcjonowania
przedsiębiorstwa społecznego,

dopracowywali dokumenty projektu
„Seniorze uwierz w siebie – masz
głos”, a także nawiązywali kontakty
z osobami, z którymi znaleźli wspólny
język i cel. Odbyło się też szkolenie nt.
możliwości stworzenia Rady Seniorów.
Dodatkowym atutem wyjazdu była też
możliwość zwiedzenia historycznych
Żar. Przewodnikiem społecznym był
lokalny regionalista i nauczyciel historii
doktor Rafał Szymczak, punktem
programu było także Muzeum
Pogranicza Śląsko-Łużyckiego.
Ogromne wrażenie wywarł na
„turystach” kompleks dawnego
opactwa Augustianów w Żaganiu
(pierwsze wzmianki z 1284e), gdzie
znajduje się przepiękny kościół
parafialny i wspaniała biblioteka
licząca obecnie ok. 2000 starodruków
z pięknymi freskami i szafami z XVIII w.
Zwieńczeniem wyjazdu
studyjnego było spotkanie
zorganizowane przez Fundację
Pięknolesie w ramach obchodów
Żarskiego Tygodnia Seniora. Ten
wspaniały wieczór rozpoczął się od
mszy św. w kościele w Sieniawie
Żarskiej, a następnie uczestnicy
spotkali się w pięknie ustrojonej
świetlicy wiejskiej.
Miejscowe panie z KGW i chóru
Pięknolesie wspólnie z sołtysem
Krzysztofem Stefanowiczem pokazały
wielki smak i gościnność. Wśród
zaproszonych i obecnych był wójt
Gminy Niegosławice Pan Jan Kosiński,
kierownik GOPSu Maria Nowak
i Radna Gminy Żary Barbara Litewka

oraz Proboszcz lokalnej Parafii ks.
Ziemowit Katulski i zespół śpiewaczy
Gościeszanki.
Po gorącym posiłku
i serdecznych przywitaniach przez
gospodynię wieczoru Krystynę
Adamenko – prezeski Fundacji
Pięknolesie - wystąpiły gwiazdy
wieczoru: Beata Kozidrak, Wioletta
Willas, Danuta Rin, Teresa Werner
i inni wielcy artyści, którzy przy
owacjach zebranych zaprezentowali
k a b a r e t o w y s h o w, n a s t ę p n i e
oficjalnego otwarcia balu dokonali
członkowie z „Razem lepiej”
zapraszając wszystkich do wspólnego
poloneza. A potem zabawa, radość,
uśmiech i życzliwość trwała do…
zmęczenia seniorów. Wielki aplauz
wzbudził ogromny tort ufundowany
przez Wójta Gminy Żary Leszka
Mrożka i kierownik GOPSu p. Marię
Nowak.
Członkowie Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”
dziękują wszystkim tym, którzy
przyczynili się do nawiązania bliższych
kontaktów z partnerską gminą Żary
i Fundacją Pięknolesie. Szczególne
słowa podziękowań dla Wójta Gminy
Postomino Janusza Bojkowskiego za
dofinansowanie wizyty studyjnej.
Wyjazd ten zaowocuje nie tylko
wymianą doświadczeń, ale przede
wszystkim – już w niedługim czasie –
działaniem na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem transportowym.
Teresa Rysztak
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Bożonarodzeniowa
Dekoracja Posesji
Udekoruj posesję i zdobądź nagrodę!

Termin zgłoszenia :
do 20 grudnia 2021
do godz. 15.00

Centrum Kultury i Sportu w Postominie pod patronatem Wójta Gminy Postomino ogłasza
konkurs na najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji w Gminie Postomino.
Wyślij zgłoszenie oraz zdjęcia udekorowanej posesji na turystyka@postomino.pl
Szczegóły i regulamin na stronie www.ckis.postomino.pl
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Harmonogram wywozu odpadów
Styczeń 2022

Grudzień 2021
MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

szkło

MIEJSCOWOŚCI

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

6

13

20

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

papier

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

i DZIEŃ TYGODNIA

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

WTOREK

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

5
(środa)

13

20

27

7

14

21

28
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Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz

ŚRODA
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: 7, 21 i odpady biodegradowalne: 8, 22.

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

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.

Segregacja odpadów jest ważna i się opłaca Wyniki konkursu
utrudnia proces recyklingu. Ceramikę
czy szkło stołowe klasyfikujemy jako
odpady „zmieszane”.
Słoik po majonezie, butelka szklana
po oliwie w pojemniku na odpady
zmieszane
Odpady te stanowią szkło
opakowaniowe i nadają się do
recyklingu, ich miejsce jest w zielonym
worku.

Od lat jesteśmy zobowiązani do
segregacji odpadów według
odrębnych frakcji. Osobno
gromadzimy szkło, papier, odpady bio,
plastik z metalem oraz odpady
zmieszane. Ciągle i niezmiennie
popełniamy jednak podstawowe błędy
podczas sortowania odpadów, co
powoduje zwiększone koszty
zagospodarowania i uniemożliwiają
efektywny odzysk surowców.
Poniżej przypominamy
najczęściej popełniane błędy
w segregacji:
Stłuczona zastawa, szyby
Ceramiki, stłuczonych szklanek
i kieliszków, naczyń żaroodpornych,
żarówek tradycyjnych, zniczy nie
wyrzucamy do zielonych worków.
Część z nich (np. żarówki LED)
stanowi odpad niebezpieczny, który
można oddać np. w PSZOK-u.
Pozostałe mają inną temperaturę
topnienia niż słoiki, szklane butelki, co

Resztki mięsne oraz żwirek
w pojemniku na odpady „Bio”
Tylko surowe resztki roślinne:
obierki, trawę, liście, drobne gałęzie,
surowe drewno czy trociny możemy
wyrzucać do pojemnika na odpady
biodegradowalne.
Pozostałości mięsne, kości,
odchody zwierząt, żwirek z kociej
kuwety klasyfikujemy jako odpady
„zmieszane”. Do „BIO” nie wrzucamy
także chleba, ciast, nabiału.
Segregacja odpadów to nie
tylko chronienie środowiska
naturalnego, ale także sposób na
oszczędności. Śmieci produkowane
przez nas to doskonałe źródło tzw.
surowców wtórnych, czyli takich, które
można wykorzystać ponownie.
Opakowania wykonane z metalu,
szkła, tektury, tworzyw sztucznych
można stosunkowo łatwo i tanio
przetworzyć. Co ważne,
przetwarzanie surowców jest
znacznie tańsze niż proces
pozyskiwania surowca i produkcja
różnych przedmiotów zupełnie od
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podstaw. Przykładowo wytapianie
stali ze złomu oznacza oszczędność
energii sięgającą nawet 95%.
Segregacja odpadów
przekłada się na wymierne korzyści
dla wszystkich. Wrzucając do
niebieskiego kosza na śmieci papier
i tekturę, przyczyniamy się do
ratowania lasów przed wycinką.
Jedna tona zgromadzonej makulatury
dostarcza tyle surowca, co 17 drzew.
Z surowca pozyskiwanego w wyniku
recyklingu makulatury produkowane
są kartony, teczki, zeszyty szkolne itd.
Nie tylko zbieranie makulatury
pozwala nam na wyraźne
oszczędności. Tona szkła dostarcza
surowca do wytworzenia ponad 3000
butelek półlitrowych, tona butelek typu
PET w zupełności wystarcza, aby
wyprodukować około 100 polarów,
z kolei tona zużytej folii pozwoli na
wyprodukowanie aż 55 550 toreb na
z a k u p y. W y k o r z y s t y w a n i e
posegregowanych odpadów to
również duże oszczędności
energetyczne. Przetworzenie jednej
puszki z aluminium oznacza
oszczędność energii, która
z powodzeniem wystarczy do
zasilania telewizora nawet przez trzy
godziny. Recykling jednej torby
z plastiku pozwala na zaoszczędzenie
energii umożliwiającej świecenie
żarówki (60W) przez mniej więcej 10
minut.
Liczby mówią same za siebie.
Segregacja odpadów naprawdę się
opłaca.

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

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

I edycja konkursu rodzinnego na
„Kartkę Bożonarodzeniową”
rozstrzygnięta.
Kierując się regulaminem
konkursu, komisja przyznała jedną
nagrodę główną i trzy wyróżnienia oraz
nagrodę dodatkową.
Zwycięską pracę wykonała
rodzina Pani Marty Kwiatkowskiej.
Wyróżnienia otrzymują rodziny:
•
Pani Sylwii Pasternak,
•
Pani Anny Ruchniak,
•
Pani Anny Zdrzenieckiej.
Dodatkowo komisja przyznała
nagrodę rodzinie Pani Anny
Radowskiej.

Dnia 7 grudnia 2021 roku
uczestnikom konkursu Wójt Gminy
Postomino - Janusz Bojkowski wręczył
nagrody.
Wszystkim biorącym udział
w konkursie serdecznie dziękujemy za
udział, mamy nadzieję, że przy
p r o j e k t o w a n i u Wa s z y c h d z i e ł
spędziliście wspólnie miło czas.
Święta Bożego Narodzenia niosą
za sobą radość oraz sprawiają, że czas
biegnie wolniej. Otoczcie miłością
wszystkich najbliższych i świętujcie
przy blasku choinki.
Komisja konkursowa

