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Szczęśliwego Nowego Roku!

Gramy z WOŚP
Zapraszamy do włączenia się w tegoroczny Finał WOŚP
2022. Mamy nadzieję, że wśród naszych mieszkańców są osoby
z gorącymi (hojnymi) sercami.
Już od 10 stycznia 2022 rusza licytacja internetowa fantów.
Te g o r o c z n ą n o w o ś c i ą s ą s t a c j o n a r n e p u s z k i
rozmieszczone po terenie naszej gminy, które można znaleźć
m.in. w Urzędzie, Bibliotece, GPK oraz w sklepach w Postominie,
Pieńkowie, Roninie, Nacmierzu, Rusinowie, Pieszczu, Królewie,
Staniewicach oraz w Jarosławcu w Restauracji i sklepie
„Jackowo”.
Zachęcamy również do wsparcia postomińskiego sztabu
poprzez wpłatę do naszej eSkarbonki:
https://eskarbonka.wosp.org.pl/aq7fzk
Środki trafiają bezpośrednio na konto fundacji WOŚP,
a każda wpłacona kwota zostaje doliczona do rozliczenia
naszego sztabu.
Więcej szczegółów w sprawie Postomińskiego Sztabu
3272 znajduje się na stronie internetowej www.ckis.postomino.pl
oraz u Marii Lech-Szajner - tel. 59-810-89-23
turystyka@postomino.pl.

21, 22 stycznia

Dzie

d ka
ń B ab
ci, Dzień Dzia

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie
z okazji Waszego Święta
życzymy dużo zdrowia, szczęścia.
Niech radość i pomyślność
towarzyszą Wam każdego dnia.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
zagrodową;

Na XLII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 22 grudnia 2021 r.,
radni gminnego samorządu:

§

1) podjęli 3 uchwały dotyczące
planów pracy Rady Gminy
Postomino oraz komisji stałych
Rady Gminy w 2022 roku;
2) przyjęli Sprawozdanie z realizacji
w roku 2020 Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Postomino
na lata 2014-2021;
3) u c h w a l i l i G m i n n y P r o g r a m
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień dla Gminy
Postomino na 2022 rok;
4) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miejscowości
Jezierzany – zmianą objęto obszar

105 hektarów w centralnej części
miejscowości Jezierzany
z przeznaczeniem na zabudowę
turystyczną, usługową, rekreację
indywidualną, mieszkaniową oraz

5) podjęli uchwałę zmieniającą
Uchwałę Nr XV/121/19 w sprawie
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy
Postomino – dostosowano zapisy
regulaminu z dnia 29 listopada
2019 roku do obowiązujących
przepisów prawnych;
6) dokonali zmian w budżecie Gminy
Postomino na 2021 rok - po
dokonanych zmianach dochody
budżetu wynoszą: 68.718.053,11
zł, wydatki: 74.394.275,11 zł,
przychody: 8.598.406,00 zł,
rozchody: 2.922.184,00 zł oraz
dostosowano zapisy wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Postomino do dokonanych zmian
w budżecie gminy,
7) zmienili Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Postomino
ustalając na lata 2022-2038

przepływy finansowe, planowane
do realizacji przedsięwzięcia oraz
założenia do wpf;
8) uchwalili budżet Gminy Postomino
na 2022 rok - dochody
zaplanowano w kwocie:
55.081.028,00 zł, wydatki:
76.786.662,00 zł, deficyt:
21.705.634,00 zł przychody:
24.705.634,00 zł, rozchody:
3.000.000,00 zł;
9) postanowili o pokryciu części
kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi
z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi w związku z tym, że koszty odbioru
odpadów komunalnych są wyższe
niż środki pozyskane z opłat za
gospodarowanie odpadami,

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”)
10) uchwalili zasady przyznawania
nagród za wysokie osiągnięcia
sportowe,
11) przekazali skargę do rozpatrzenia
w toku postępowania
administracyjnego.

Wilkowice w krajowym systemie Gmina Postomino dla szpitala
ratowniczo – gaśniczym

29 grudnia 2021 roku na placu Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie odbył się uroczysty apel z okazji
włączenia 10 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych i Wojskowej Straży Pożarnej do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
oraz wręczenie umów o dofinansowanie ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
„Szczepimy się z OSP”.
Tym samym z przyjemnością informujemy,

że w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilkowicach Decyzję o włączeniu z dniem
6 grudnia 2021 roku OSP w Wilkowicach do
krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z rąk
Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa
Boguckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego
PSP w Szczecinie st. bryg. Jarosława Tomczyka
odebrał Prezes OSP Wilkowice Daniel Pakos
w asyście Komendanta Powiatowego PSP
w Sławnie bryg. mgr. inż. Pawła Faryno.

Narodowy Dzień
Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego
27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy
obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego. Dla uczczenia
nowego Państwowego Święta na budynku
Urzędu Gminy Postomino powiewały flagi.
Projekt ustawy wniósł do Sejmu prezydent
Andrzej Duda, a inicjatywa ustawodawcza była
odpowiedzią na apele lokalnych społeczności
i władz samorządowych z terenu Wielkopolski.
Święto to ma upamiętniać zwycięski zryw
powstańców z Wielkopolski, którzy w latach

1918-1919 walczyli o zwrot terytoriów
znajdujących się pod zaborem pruskim.
Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą
Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej
północnych i południowo-wschodnich obrzeży.
Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku
rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front
powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11
listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

Gmina Postomino wspiera Szpital
Powiatowy w Sławnie, w związku z coraz
większą liczbą zachorowań na COVID-19.
W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się
choroby Wójt Janusz Bojkowski wspólnie
z Przewodniczącym Rady Danielem Pakosem
dnia 10 grudnia 2021 roku przekazali na ręce
Dyrektora Szpitala Tomasza Walaska maseczki
ochronne typu FFP3 w ilości 700 sztuk,
maseczki ochronne typu FFP2 w ilości 2500

sztuk, kombinezony ochronne w ilości 450 sztuk,
dwuczęściowe komplety medyczne w ilości
1000 szt. oraz 80 opakowań rękawiczek
nitrylowych.
Mamy nadzieję, że w wyniku doposażenia
szpitala, w obliczu zmagania się z zakażeniami
koronawirusem choć trochę poprawiliśmy
bezpieczeństwo zdrowotne naszych
mieszkańców.
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Nowe świadczenie
dla gospodarstw domowych
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przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe
otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy
założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę.
* - Kwota dofinansowania
uzależniona będzie od źródła
ogrzewania.
Wniosek o dodatek osłonowy
będzie można składać do 31 stycznia
2022 r, wówczas wypłata dodatków
zostanie realizowana w 2022 r.
w dwóch równych ratach, tj. do 31
marca i do 2 grudnia.

Dodatek
osłonowy

Osoby, które nie złożą wniosku
do końca stycznia, nadal będą mogły
to zrobić, jednak nie później niż do 31
p a ź d z i e r n i k a 2 0 2 2 r. W t y m
przypadku wypłata 100% dodatku
zostanie zrealizowana do 2 grudnia
2022 r.

Wniosek o wypłatę świadczenia
znajduje się na stronie internetowej
www.gops.postomino.pl, można go
również pobrać osobiście w Urzędzie
Gminy. Wniosek należy złożyć w pok.
nr 1 Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Postominie. Więcej
informacji pod nr tel. 59 846 44 69.

10 dodatkowych linii komunikacyjnych
na terenie gminy Postomino
W styczniu zostały uruchomione nowe połączenia autobusowe.
Gmina Postomino jako jedyna
w powiecie sławieńskim pozyskała
w ramach funduszu rozwoju
przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
dopłatę w wysokości niemal 463 000
zł na uruchomienie trzech nowych linii
komunikacyjnych. Dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu oraz
nawiązaniu współpracy ze
Starostwem Słupskim i PKS Słupsk
w styczniu zostaną uruchomione
połączenia autobusowe z miastem
Słupsk:
• z Karsina m.in. przez Postomino,
Złakowo,
• z Nacmierza m.i.n. przez
Rusinowo, Jarosławiec, Łącko,
Marszewo
• i ze Staniewic m.in. przez
Postomino, Pieszcz, Pałówko.
W chwili obecnej trwają ostatnie
uzgodnienia organizacyjne na
poszczególnych liniach
komunikacyjnych, które będzie
obsługiwał PKS Słupsk. Szczegółowy
rozkład jazdy autobusów zostanie
opublikowany na stronie internetowej
Gminy Postomino oraz na stronie

słupskiego przewoźnika.
Jednocześnie Gmina zabiegała
o dodatkowe połączenia ze Sławnem.
Do ich organizacji niezbędny był
udział Starostwa Powiatowego
w Sławnie, które złożyło wniosek
o objęcie dopłatą linii
komunikacyjnych pozwalających
na dojazd do Sławna z różnych stron
powiatu sławieńskiego i otrzymało na
realizację tego zadania
dofinansowanie. Po terenie Gminy
Postomino będzie przejeżdżało aż 7
z 10 dofinansowanych linii
komunikacyjnych.
Z dniem 3 stycznia wystartowały
autobusy do Sławna. Szczegółowy
rozkład zjazdy znajduje się na stronie
przewoźnika DPP Darłowo
http://dpp.pl/rozklad-jazdy/.
Dodatkowych informacji udziela
również biuro przewoźnika pod
numerem telefonu 94 342 77 23
w godz. od 6:30 do 18:00.
Poniżej ramowy rozkład
przejazdów do Sławna:

•
linia Rusinowo-Sławno przez
Nacmierz, Korlino, Królewo,
Chudaczewo, Masłowice, Kanin,
Stary Kraków
Wyjazd z Rusinowa: 6:37
Wyjazd ze Sławna: 16:00
•
linia Sławno-Rusinowo, tzw.
linia środka dnia przez Kanin,
Wszedzień, Korlino, Łącko,
Jezierzany, Jarosławiec, Rusinowo
Wyjazd ze Sławna: 13:40,
Wyjazd z Rusinowo: 14:46
•
linia Rusinowo- Sławno przez
Jarosławiec, Jezierzany, Łącko,
Nacmierz, Kanin, Chudaczewo,
Postomino, Pieńkówko, Staniewice
Wyjazd z Rusinowa- 6.27
Wyjazd ze Sławna: 16:00
•
linia Sławno- MarszewoSławno, tzw. linia środka dnia przez
Staniewice, Postomino, Marszewo,
Królewo, Chudaczewo, Pieńkowo,
Postomino, Staniewice
Wyjazd ze Sławna: 13:40,
Wyjazd z Marszewa: 14:15

•
linia Jarosławiec- Sławno,
t z w. h a n d l o w a p r z e z K a n i n ,
Postomino, Staniewice (o 8:00
i o 12:46 przejazd przez Kanin i Stary
Kraków)
Wyjazd z Jarosławca: 8:34, 12:46,
Wyjazd ze Sławna: 8:00,12:00
Bez zmian pozostaje możliwość
przejazdu na linii ChudaczewkoSławno przez Mazów, Staniewice
Wyjazdy z Chudaczewka: 6:35,
15:00; 17:00
Wyjazdy ze Sławna: 14:00.16:00
Zwiększona ilość i częstotliwość
połączeń autobusowych pozwoli na
sprawniejsze przemieszczanie się
mieszkańców naszej gminy w celu
załatwienia spraw w urzędzie czy
w banku. Mieszkańcom łatwiej będzie
dojechać do lekarza w Jarosławcu,
Postominie czy Pieńkowie. Dojazd do
Sławna i Słupska zabezpieczy także
potrzeby uczniów szkół
ponadpodstawowych w zakresie
dojazdu na zajęcia lekcyjne.

Podsumowano Sportowy Turniej Miast i Gmin
W dniu 3 grudnia 2021 roku
w Międzyzdrojach odbyło się
podsumowanie dwóch edycji
Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
Europejskiego Tygodnia Sportu.
Jesienią roku 2020 ze względu
na czas pandemii na naszym terenie
zorganizowanych zostało niewiele
imprez, jednak gmina włączyła się
w rywalizację turniejową, zresztą jako
jedyna z powiatu sławieńskiego.
W klasyfikacji końcowej gmina
Postomino zajęła 12 miejsce w Polsce
i 8 miejsce w województwie
zachodniopomorskim.
W roku 2021 w okresie od 21 do
27 września, Gmina Postomino
przeprowadziła kilka imprez
sportowych, do rywalizacji włączyły
s i ę r ó w n i e ż s z k o ł y, s o ł e c t w a

Kalendarium
styczeń

Ho

Dodatek osłonowy to specjalne
świadczenie, które ma łagodzić
negatywne skutki rosnących cen
energii elektrycznej, gazu i żywności
dla budżetów domowych.
• Jednoosobowe gospodarstwo
domowe otrzyma 400/500 zł* przy
założeniu że jej dochód nie
przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe
otrzyma 600/750 zł* przy
założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe
otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy
założeniu, że dochód nie
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2022
Gdy w styczniu mrozy i śniegi,
będą stodoły po brzegi,
gdy styczeń mrozów nie daje,
prowadzi nieurodzaje.
Styczeń rok stary z nowym styka,
czasem zimnem do kości przenika,
czasem w błocie utyka.
Gdy styczeń jasny i biały,
w lecie bywają upały.

1 stycznia (sobota)
Nowy Rok,
Światowy Dzień Pokoju,
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (czwartek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie),
Dzień Filatelisty
8 stycznia (sobota)
Dzień Sprzątania Biurka
9 stycznia (niedziela)
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia (wtorek)
Dzień Wegetarian
17 stycznia (poniedziałek)
Dzień Dialogu z Judaizmem
(obchodzony przez Kościół Katolicki)
21 stycznia (piątek)
Dzień Babci
22 stycznia (sobota)
Dzień Dziadka
24 stycznia (poniedziałek)
Światowy Dzień
Środków Masowego Przekaz
25 stycznia (wtorek)
Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia (środa)
Światowy Dzień Transplantacji,
Światowy Dzień Celnictwa
27 stycznia (czwartek)
Dzień Pamięci
Ofiar Reżimu Hitlerowskiego,
Dzień Pamięci Ofiar Nazizm,
Dzień Dialogu z Islamem
28 stycznia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji
przeciwko Wojnie Nuklearnej

„

cytat

„Nigdy nie przestaje mnie
zadziwiać, że kochamy siebie
bardziej niż innych ludzi,
jednak cenimy ich opinie
bardziej niż własne.”

„

Marek Aureliusz
i świetlice. Tym razem pandemia
również pokrzyżowała plany
przeprowadzenia większej ilości
wydarzeń sportowych. W klasyfikacji
końcowej Gmina Postomino zajęła

9 miejsce w Polsce i 5
w województwie. Z powiatu
sławieńskiego w tej edycji udział
wzięło również Miasto Darłowo,
zajmując 32 miejsce w Polsce.

Nagrody w imieniu Wójta Gminy
Postomino odebrała Maria LechSzajner - Gminny Koordynator
Turniejów.
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Budżet gminy Postomino 2022
Drodzy Mieszkańcy Gminy,
22 grudnia 2021 roku na XLII sesji
Rada Gminy Postomino przyjęła budż et
na 2022 rok.
To kolejny rok z rekordowym
poziomem wydatkó w inwestycyjnych.
W 2022 roku zaplanowaliś my dochody
na poziomie ponad 55,08 mln zł, wydatki
na poziomie 76,79 mln zł.

Nowoś cią tegorocznego budż etu jest
PROGRAM
AKTYWNOŚCI
OBYWATELSKIEJ (PAO). Mam nadzieję,
ż e p r z yc z y n i s i ę o n d o ro z k w i t u
miejscowoś ci gminnych oraz wzmocni
więzi dzięki Pań stwa zaangaż owaniu
w t w o r z e n i e n o w e j j a k o ś c i ż yc i a
w sołectwie.
Na realizację inwestycji
przeznaczyliś my blisko 32 mln zł (ponad
41% planowanych wydatkó w budż etu)

Budżet 2022 r. - 76 786 662 zł
dochody

środki wolne

(finansują 71,73% wydatków)

55 081 028 zł

PAO – 0,9%
sport
i turystyka
– 1,58%

wydatki 76 786 662 zł
Wydatki
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Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy?

55,08 mln zł – tyle wynoszą łączne dochody Gminy Postomino w 2022 r.
Największe źródła dochodów:
podatki i opłaty lokalne – 46,11%

pozostałe wydatki
– 13,78%
kanalizacja i wodociągi – 19,16%

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
– 1,75%
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
– 7,33%

podatek dochodowy
– 8,79%

14,71 mln – kanalizacja i wodociągi – 19,16%
14,68 mln - tyle kosztować będzie budowa
nowych kanalizacji i sieci wodociągowych oraz ich
utrzymanie,
0,03 mln – przekazanie środków na rzecz Izby
Rolniczej
5,91 mln – drogi – 7,69%
Tyle gmina planuje wydać na bieżące utrzymanie,
remonty, modernizację i budowę dróg.

dotacje z budżetu
Unii Europejskiej
– 6,37%

subwencja
– 10,66%
dotacje – 22,93%

podatki i opłaty lokalne – 25,40 mln – 46,11%
Największym źródłem dochodów budżetu gminy
są podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od
środków transportowych, a także opłaty:
skarbowa, targowa, miejscowa, planistyczna, za
zajęcie pasa drogowego, opłata za wyżywienie
w przedszkolach.
podatek dochodowy – 4,84 mln – 8,79% (PIT
i CIT)
Do budżetu gminy wpływa także część podatku
PIT (38,34%) płacona przez mieszkańców gminy
Postomino: 4,48 mln. Do budżetu trafia także
część podatku dochodowego płaconego przez
firmy (6,71%): 0,36 mln.
subwencja – 5,87 mln – 10,66%
Pieniądze z budżetu państwa przeznaczone na
dofinansowanie działalności oświatowej
w gminie: przede wszystkim szkół podstawowych.
dotacje – 12,63mln – 22,93%
Pieniądze z budżetu państwa przeznacza się na
dofinansowanie działalności opieki społecznej
i wychowania przedszkolnego (7,63 mln) oraz na
inwestycje gminne (5 mln).

dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 3,51
mln – 6,37%
Lwia część pieniędzy pochodzących z dotacji 3,07
mln przeznaczona jest na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych. 0,44 mln to
dotacje na realizację projektów: aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy oraz
cyfryzacja urzędu.
dochody z mienia komunalnego – 1,84 mln –
3,34%
Większość dochodów z mienia komunalnego
pochodzi: ze sprzedaży, opłat na trwały zarząd,
użytkowanie, służebność, opłat z najmu
i dzierżawy oraz wpłat z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.
pozostałe dochody – 0,99 mln – 1,80%
To dochody między innymi z wpłat za wyżywienie
uczniów w szkołach, rozliczenia podatku VAT oraz
odsetek od nieterminowych wpłat.

drogi – 7,69%

gospodarka
mieszkaniowa
– 7,93%

gospodarka
komunalna
i ochrona środowiska
– 6,70%
pomoc społeczna,
ochrona zdrowia,
rodzina, polityka społeczna,
żłobek – 14,06%

pozostałe
dochody – 1,80%
dochody z mienia
komunalnego – 3,34%

– tyle wynoszą ogółem wydatki Gminy Postomino

w 2022 roku (wydatki bieżące – 45,06 mln – 58,68%, wydatki majątkowe – 31,73 mln – 41,32%)

11 505 702 zł

Dochody

(mln zł)

mieszkań komunalnych, budowę dró g
gminnych, odnowienie przestrzeni
p u b l i c z n e j , b u d o w ę ś w i e t l i c ,
infrastrukturę wodociągową
i kanalizacyjną, pomoc społeczną,
program cyberbezpieczeń stwa.
Poniż ej przedstawiamy na co
planujemy wydać pieniądze z budż etu
gminy.
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Na co wydamy nasze pieniądze w 2022 roku?

76,79 mln zł

kredyty

(finansują 13,28% wydatków) (finansują 14,98% wydatków)

10 199 932 zł

z czego blisko 24,5 mln będą stanowić
inwestycje realizowane
z dofinansowaniem z budż etu unii oraz
budż etu pań stwa.
Poczyniliś my starania o pozyskanie
ś rodkó w zewnętrznych (ponad 29,5 mln
zł), któ re pozwoliły nam na kontynuację
j u ż ro z p o c z ę t yc h o ra z re a l i z a c j ę
kolejnych projektó w. Dzięki temu udało
nam się w tegorocznym budż ecie
zwiększyć ś rodki m.in. na budowę

6,09 mln – gospodarka mieszkaniowa – 7,93%
Tyle w budżecie gminy zaplanowano wydatków
na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz
budowę i remonty mieszkań komunalnych
i socjalnych.
14,68 mln – oświata i wychowanie – 19,12%
Tyle kosztować będzie bieżące utrzymanie szkół,
w tym remonty, zakup pomocy dydaktycznych,
dotacja dla szkoły niepublicznej, pomoc
materialna dla uczniów, podnoszenie kwalifikacji
nauczycieli, inwestycje.
10,80 mln – pomoc społeczna, ochrona
zdrowia, rodzina, polityka społeczna, żłobek
– 14,06%
W kwocie tej mieszczą się wydatki na działalność
Żłobka Gminnego oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, zasiłki, pomoc i wspieranie
rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom,
profilaktyka zdrowotna.
5,15 mln – gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 6,70%
Powyższe wydatki przeznaczone są na
zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług
komunalnych, sprzątanie i oświetlenie ulic i dróg
gminnych, utrzymanie zieleni, opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami. Wydatki te obejmują

oświata
i wychowanie
– 19,12%
także koszty związane z rewitalizacją terenów
gminy.
5,63 mln – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 7,33%
Z pieniędzy tych finansowana jest działalność
Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteka
Publiczna, budowane są oraz remontowane
świetlice wiejskie oraz udzielane jest wsparcie na
utrzymanie zabytków i działalność kulturalną
organizowaną przez stowarzyszenia.
1,34 mln – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa – 1,75%
Zaplanowane w budżecie gminy wydatki pokryją
koszty działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
i Straży Gminnej oraz wsparcie Policji.
1,21 mln - sport i turystyka – 1,58%
Tyle kosztować będzie utrzymanie istniejących
obiektów sportowych i rekreacyjnych,
modernizacja i budowa nowych, organizacja
wydarzeń sportowych wsparcie dla stowarzyszeń
sportowych.
0,69 mln – Program Aktywności
Obywatelskiej – 0,90%
Tyle zamierzamy przeznaczyć na inicjatywy
mieszkańców w zadania infrastrukturalne
i społeczne w ramach PAO.
10,58 mln - pozostałe wydatki – 13,78%
W kwocie tej mieszczą się między innymi wydatki
na obsługę długu, plany zagospodarowania
przestrzennego, utrzymanie cmentarzy,
utrzymanie Urzędu Gminy, funkcjonowanie Rady
Gminy i sołectw, realizację zadań zleconych,
wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowe” oraz
rezerwy na nieprzewidziane wydatki.
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20

2016

2017

18 235 674 zł
(30,93%)*

8 571 083 zł
(20,30%)*

30

9 411 258 zł
(22,60%)*

40

2020

2021

31 727 383 zł - plan
(41,32%)*

50

22 468 527 zł - plan
(30,32%)*

mln zł

25 282 361 zł
(37,30%)*

36 235 596 zł
(49,91%)*

Inwestycje w latach

10

2018

2019

2022

* - procent wydatków ogółem przeznaczonych na inwestycje

31,73
mln zł

Inwestycje 2022
W 2022 roku na GMINNE INWESTYCJE planujemy wydać 31,73 mln – 41,32 % planowanych wydatków z budżetu gminy.
Oznacza to, że blisko co druga złotówka wydana zostanie na inwestycje gminne. Na co wydamy najwięcej pieniędzy
w tym roku?

Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)
– 14 520 085 zł
1) Modernizacja SUW w miejscowości Łącko
– 2 570 000 zł
2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu
w gminie Postomino – 2 493 777 zł
3) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na
terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec
– 3 664 118 zł.
4) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną
oczyszczalnią ścieków w m. Staniewice – 5 291 000 zł
5) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierzany
– 6 500 zł
6) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach
przebudowy ul. Bazyliszka w m. Rusinowo – 494 690 zł

Drogi
- 4 806 675 zł
1) Pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego na
przebudowę drogi powiatowej nr 3738Z na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3741Z w
miejscowości Staniewice do końca miejscowości
Wrześnica – 1 230 097 zł
2) Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec –
Jezierzany - Nacmierz – 260 000 zł - planowane jest
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
3) Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo
– 1 860 068 zł
4) Przebudowa dróg gminnych typu JOMB – 300 000 zł
5) Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo”
– 1 156 510 zł

Turystyka
- 525 800 zł
1)

Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko
– 280 000 zł - dokumentacja projektowa,
2) Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w m.
Jarosławiec – 100 000 zł - dokumentacja projektowa,
3) Budowa platformy widokowej wraz z zejściem na plażę
w Jarosławcu – 145 800 zł - dokumentacja projektowa.

Gospodarka nieruchomościami
i mieszkaniowa - 5 755 000 zł
1) Budowa budynku komunalnego wraz z niezbędną
infrastrukturą w m. Pieńkowo – 5 450 000 zł
2) Wykupy gruntów – 305 000 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 60 000 zł
1) Dotacje dla OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne
– 10 000 zł
2) Modernizacja remizy OSP w Pałówku – 50 000 zł
- dokumentacja projektowa.

Gospodarka komunalna
- zagospodarowanie terenu
– 342 730 zł
1) Zagospodarowanie parku w m. Jarosławcu – 120 730 zł
- kontynuacja zadania z roku 2020. Doposażenie
parku.
2) Zagospodarowanie terenu w m. Postomino – 72 000 zł
3) Zagospodarowanie parku w m. Postomino – 100 000 zł
4) Zagospodarowanie terenów komunalnych w m. Ronino
– 50 000 zł.

Wychowanie – 146 370 zł
1) Budowa przedszkola i żłobka w Postominie
– 146 370 zł – dokumentacja projektowa.

Oświetlenie – 299 167 zł
Świetlice – 3 886 845 zł
1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bylica
– 620 000 zł
2) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko
– 2 248 771 zł
3) Wyposażenie świetlic – 20 000 zł
4) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń
– 998 074 zł.

1) Budowa nowych tradycyjnych punktów świetlnych
– 25 000 zł
2) Budowa oświetlenia w ramach przebudowy drogi
gminnej nr 160049Z w m. Pałowo” – 274 167 zł

Bezpieczeństwo – 137 882 zł

@

Administracja publiczna
– 26 926 zł

1) Budowa monitoringu wizyjnego
w miejscowości Jarosławiec
– 137 882 zł

1) Cyfrowa Gmina - 26 926 zł

$

Rezerwa inwestycyjna – 1 219 903 zł

1) Rezerwa celowa inwestycyjna na inwestycje i zakupy
inwestycyjne - 1 219 903 zł.
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Budżet 2022: Wydatki nieinwestycyjne
- na co jeszcze przeznaczane są nasze pieniądze?
GOSPODARKA ODPADAMI
– 2 580 554 zł

DROGI – 1 021 997 zł

PROGRAM AKTYWNOŚCI
OBYWATELSKIEJ - 690 000 zł

• 445 000 zł - roczne wydatki na remonty dróg,
• 254 000 zł – zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg,
wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym
• 55 000 zł – konserwacja rowów i przepustów,
• 140 000 zł – koszt utrzymania strefy płatnego parkowania
w sezonie letnim w m. Jarosławiec,
• 45 000 zł – roczny koszt remontów przystanków,
• 39 997 zł – zatrudnienie pracowników do pracy przy
drogach i konserwacji rowów i przepustów ora wycince
krzewów,
• 43 000 zł – sieć szerokopasmowa.

• 2 062 554 zł – odbieranie i unieszkodliwianie odpadów od
mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości
wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe
Dochody 1 619 523 zł – finansują 78,52% wydatków.
25 000 – utrzymanie i monitoring nieczynnych składowisk
odpadów i likwidacja dzikich wysypisk
• 65 000 zł – zakup koszy,
• 428 000 zł – roczny koszt oczyszczania gminy
•

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania odpadów z jednego
4-osobowego gospodarstwa domowego
wynosi 1 340 zł, natomiast rodzina płaci 1056 zł?

Wspieranie sołectw w rozwoju oraz realizacji przedsięwzięć
społecznych i infrastrukturalnych

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania odpadów z 1 nieruchomości
wykorzystywanej przez część roku na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 260 zł?

OŚWIETLENIE – 928 000 zł

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
– 1 884 160 zł

•
•
•
•
•
•

Czy wiesz, że roczny koszt odbierania
i unieszkodliwiania m3 odpadów
z terenu gminy wynosi 139 zł?
568 000 zł – roczny koszt konserwacji 1 579 szt. punktów
świetlnych
• 360 000 zł – roczny koszt oświetlenia ulic i dróg gminnych
•

30 000 zł – działania na rzecz rozwoju turystyki
1 304 160 zł - oświata i wychowanie (ZSS Korlino),
20 000 zł – ochotnicze straże pożarne,
60 000 zł – działania na rzecz kultury,
190 000 zł – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
280 000 zł – wspieranie i upowszechnianie sportu.

POMOC SPOŁECZNA
i POLITYKA SPOŁECZNA
– 9 857 212 zł

BEZPIECZEŃSTWO – 1 144 415 zł

15 000 zł – wsparcie Policji w sezonie letnim
357 075 zł – roczny koszt utrzymania 13
jednostek OSP na terenie gminy
• 452 082 zł – roczny koszt usług ratownictwa wodnego
w sezonie letnim
• 311 608 zł – roczny koszt utrzymania Straży Gminnej
• 8 650 zł – działania w zakresie obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego
•

•

OŚWIATA – 11 730 889 zł

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania punktu
świetlnego wynosi 588 zł?

917 705 zł – wspieranie osób pozostających bez pracy
wykluczonych społecznie w aktywnym poszukiwaniu
pracy,
• 1 755 036 zł – dziania w ramach pomocy społecznej
• 7 184 471 zł - świadczenia wychowawcze, rodzinne
i wsparcie rodziny.
•

Czy wiesz, że uprawniona rodzina średnio
otrzymuje świadczenie w wysokości 676 zł/m-c?

ZIELEŃ I CMENTARZE
– 411 200 zł
NA NAJMŁODSZYCH
PRZEZNACZAMY - 3 361 966 zł

• 171 200 zł – roczne utrzymanie 9 cmentarzy gminnych

•
•
•
•
•
•

Subwencja oświatowa – 5 870 815 zł finansuje
50,04% kosztów finansowania oświaty.
10 266 582 zł – bieżące utrzymanie szkół podstawowych
- 558 uczniów
590 907 zł – dowożenie uczniów do szkół
32 452 zł - dokształcanie nauczycieli
708 422 zł – roczny koszt utrzymania stołówek dla
uczniów w szkole
107 526 zł – pozostałe zadania oświatowe
25 000 zł – stypendia naukowe i socjalne
Utrzymanie ucznia szkoły podstawowej – 1 752 zł/m-c.
Czy wiesz, że gmina finansuje dodatkowe
zadania oświatowe o wartości 154 435 zł, w tym:

•
•
•
•
•

język niemiecki – 54 600 zł/rok,
etyka – 2 275 zł/rok,
nauka pływania – 72 560 zł/rok,
stypendia socjalne – 5 000 zł/rok,
stypendia naukowe – 20 000 zł/rok.

Średnie stypendium naukowe – 172 zł.
Średnie roczne stypendium socjalne – 450 zł.

Wpływy 43 500 zł finansują 25,41% wydatków.
205 000 zł – roczny koszt utrzymania zieleni koszenie
trawy, nasadzenia, pielęgnacja.
• 35 000 zł – zakup kwiatów i krzewów.
•

Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania 1 m2
zieleni na terenie gminy wynosi 1,30 zł?
Czy wiesz, że roczny koszt utrzymania
jednego cmentarza wynosi 19 022 zł?

2 875 205 zł – bieżące funkcjonowanie przedszkola - 224
dzieci, wpływy 515 363 zł finansują 17,92 % kosztów
• 486 761 zł – bieżące funkcjonowanie żłobka dla 29 dzieci
– dochody 194 046 zł finansują 39,86% kosztów
•

LOKALNY TRANSPORT
– 80 000 zł

Utrzymanie dziecka w przedszkolu – 1070 zł/m-c.
Utrzymanie dziecka w żłobku – 1 399 zł/m-c.

Planowany roczny koszt utrzymania linii autobusowych na
terenie gminy oraz połączeń do Słupska i Sławna.
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Najładniejsza Bożonarodzeniowa
dekoracja posesji

Zwycięska posesja

Po raz drugi Centrum Kultury
i Sportu w Postominie pod Patronatem
Wójta Gminy Postomino ogłosiło
konkurs na najładniejszą
Bożonarodzeniową Dekorację Posesji.
Do konkursu zgłosiło się
9 posesji.
W dniu 29 grudnia 2021 roku
Komisja w składzie Marek Leśniewski
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie, Daniel Pakos –
Przewodniczący Rady Gminy
Postomino, Ewelina Ciróg – inspektor
ds. promocji i współpracy w UG
Postomino i Jerzy Matelak z Łącka
ubiegłoroczny zwycięzca konkursu
w asyście komisarza konkursu Marii
Lech-Szajner specjalisty ds. kultury
w CKiS w Postominie dokonali
oględzin wszystkich zgłoszonych
posesji.
Zgodnie z regulaminem konkursu
daną posesję oceniano pod względem

wystroju świątecznego w obrębie całej
posiadłości, iluminacji świątecznych
rozświetlających ogród/teren posesji,
iluminacji świątecznych oplatających
elewacje budynków, walory estetyczne
w tym odpowiednie utrzymanie

obejścia, oryginalność dekoracji
i pomysł na ozdobienie posesji (własne
rękodzieło, wykonane samodzielnie
z drewna, styropianu itp.)
Po długich i burzliwych obradach
wyłoniono tegorocznych laureatów.

Wyróżnienie

II miejsce

Wyróżnienie

III miejsce

Nagrody w dniu 31 grudnia 2021 roku
wręczył Janusz Bojkowski Wójt Gminy
Postomino oraz Marek Leśniewski –
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
I miejsce zdobyła Posesja -

Klaudii Kaczorek z Wszedzienia
II miejsce Posesja - Pauliny
i Pawła Surmy z Nosalina
III miejsce Posesja – Sylwii
Pasternak z Chudaczewa
Zgodnie z regulaminem
wyróżniono także 2 posesje, choć
Jurorzy mieli ochotę uhonorować ich
więcej.
Wyróżnienia zdobyły posesje:
Grażyny Wagner z Górska oraz
Krzysztofa Szkudlarka z Postomina.
Każda zgłoszona posesja jest
wyjątkowa i na pewno wykonana
z ogromnym zaangażowaniem.
Wyróżniają się one pomysłowością
i zachwycają obserwujących.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom oraz dziękujemy za udział
w konkursie. Mamy nadzieję, iż
w przyszłym roku będziemy mogli
podziwiać jeszcze więcej pięknie
oświetlonych i udekorowanych posesji.
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wraz z terenem rekreacyjnym i boiskiem
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Postomino - miejscowość, w której
zrealizowano inwestycję w 2021
roku
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Postomino - miejscowość, w której
realizowana jest inwestycja
wieloletnia

Królewice

Jarosławiec
j. Wicko
Jezierzany

Górsko
Złakowo

Ustka

Łącko
Królewo

Rusinowo

Naćmierz

Marszewo

Korlino

j. Marszewo

Słupsk
Bylica
Postomino
Wykroty

j. Pieńkowo

Wszędzień

Darłowo
Chudaczewo

Pieńkowo

Masłowice
Karsino

Ronino

Pieńkówko

Kanin

Darłowo

Tyń
Chudaczewko

Wieprza

Pieszcz

Wilkowice

Wieprza

Mazów

Pałowo

Sławno

Staniewice

Nosalin

Pałówko

Słupsk

Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju Gminy są inwestycje. Na inwestycje
samorządowe wydatkowane są środki finansowe w celu powiększenia przyszłych
korzyści materialnych i niematerialnych wspólnoty samorządowej!

Sławno
Każdego roku Gmina Postomino
przeznacza znaczne środki na
poprawę już istniejącej lub budowę
nowej infrastruktury. I tak w 2021 roku
na gminne inwestycje wydaliśmy 22
468 527, co stanowi 30,32% wydatków
z budżetu gminy.
Staramy się dbać o wszystkich
mieszkańców i inwestować w każdym
zakątku gminy co widać na załączonej
mapce. I tak dla przypomnienia:
• w Staniewicach zrealizowano
projekt „Dzieci naszą przyszłością”,
który zakładał modernizację

•
•
•
•

i doposażenie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w zabawki dla
dzieci w wieku od 2 do 6 lat ,
w Nosalinie wykonano
zagospodarowanie terenu wraz
z budową świetlicy wiejskiej,
w Pałowie wyremontowano
ogrodzenie cmentarza,
w Pieńkówku wybudowano
pomieszczenia gospodarcze przy
budynku komunalnym,
w Pieńkowie częściowo ogrodzono
teren rekreacyjny oraz zakupiono
meble ogrodowe i ławki, dodatkowo

•
•
•
•

•

dokończono ogrodzenie
cmentarza,
w Postominie rozbudowano sieć
wodno – kanalizacyjną,
w Marszewie przeprowadzono
modernizację świetlicy wiejskiej,
w Korlinie przebudowano drogę
gminną,
w Rusinowie pojawiło się nowe
oświetlenie drogowe na ulicy
Letniskowej, Bursztynowej,
Wczasowej i Kapitańskiej,
w Jezierzanach wybudowano
budynek usługowy obsługi ruchu

•
•
•
•

turystycznego wraz z zapleczem
sportowo – rekreacyjnym,
w Chudaczewie i Pieszczu
wyremontowano kaplice
cmentarne,
w Marszewie, Masłowicach,
Pieńkówku i Roninie powstały
nowe place zabaw,
wybudowano odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej na
odcinku Jarosławiec - Rusinowo
w Jarosławcu powstały dodatkowe
miejsca parkingowe oraz zejście
z parkingu „na górce”, trwa

modernizacja oczyszczalni
ścieków,
• w Łącku rozpoczęto przebudowę
świetlicy wiejskiej oraz
modernizację Stacji Uzdatniania
Wody,
• w Pieńkowie trwa budowa budynku
komunalnego wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą.

Nowa droga w miejscowości Korlino
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Budynek obsługi ruchu turystycznego wraz z zapleczem
sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Jezierzany

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jarosławiec
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Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Staniewicach

Kaplica w Pieszczu

Place zabaw
w Marszewie i Pieńkówku

Podsumowanie Sportowo-Rekreacyjnego XVII Bieg Noworoczny
Parku Wodnego "JAN"
Współzawodnictwa Sołectw 2021

Ostatniego dnia 2021 roku
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie podsumowano
Sportowo-Rekreacyjne
Współzawodnictwo Sołectw. Ze
względu na sytuację pandemiczną
zaproszono jedynie przedstawicieli
tych sołectw, które uplasowały się na
nagradzanych miejscach. W 2021
rywalizowano w 6 konkurencjach tj.:
piłka nożna, przekładaniec
lekkoatletyczny, usportowione dwa
ognie kobiet, tenis stołowy, piłka
siatkowa. Była to już 24 edycja
gminnego współzawodnictwa.

W tegorocznej edycji zwyciężyło
sołectwo JAROSŁAWIEC, które o 6
pkt. wyprzedziło NOSALIN. Na
trzecim miejsca uplasowało się
sołectwo RUSINOWO. Nagrody
finansowe otrzymało pierwsze sześć
sołectw oraz sołectwa, które
zanotowały 100% frekwencję i nie
załapały się na premiowane miejsce,
w tym roku nagroda ta przypadła
sołectwu PIEŃKOWO.
1. JAROSŁAWIEC - 68 pkt.
2. NOSALIN - 62 pkt.
3. RUSINOWO - 50 pkt.
4. WSZEDZIEŃ - 49 pkt.
5. PIEŃKÓWKO - 45 pkt.

6. PIESZCZ - 44 pkt.
7. PIEŃKOWO - 43 pkt.
8. POSTOMINO - 41 pkt.
9. WILKOWICE - 25 pkt.
10. NACMIERZ - 24 pkt.
11. KARSINO - 21 pkt.
12. PAŁOWO - 8 pkt.
Serdecznie gratulujemy
wszystkim sołectwom oraz
zapraszamy do rozgrywek w roku
2022.
"Impreza zorganizowana dzięki
dofinansowaniu i współpracy
z Gminą Postomino"

W niedzielę 2 stycznia 2022
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
wraz z Parkiem Wodnym "JAN"
w Darłówku oraz Klubem Biegacza
"Bryza" przeprowadziło XVII
Integracyjny Bieg Noworoczny
z Jarosławca do Darłówka. Udział
w biegu wzięło 51 osób w tym 11
kobiet. Trasa biegu o długości ok. 15
km prowadziła pasem nadmorskim
(nowo wybudowaną ścieżką rowerową
oraz nadgranicznym pasem
nadmorskim).
Najszybciej ten dystans pokonał
ADRIAN KĘPKA – 57:56 min., drugim
zawodnikiem był PIOTR GAWRON –
1:00:31 godz., a trzecim JACEK
CZAPLIŃSKI - 01:01:02 godz. Wśród
kobiet z czasem 1:10:24 godz.
zwyciężyła SPOLSKA WERONIKA,
przed MOTYKOWSKĄ KSENIĄ–
1:12:00 godz. Trzecią zawodniczką
była MARTYNA CHODOR – 1:13:15
godz.
Najlepszy mężczyzna otrzymał
puchar Dyrektora Parku Wodnego

"JAN" w Darłówku, natomiast
najszybsza Pani puchar Wójta Gminy
Postomino. Po biegu każdy uczestnik
dzięki gościnności Parku Wodnego
"JAN" mógł skorzystać z dwugodzinnej
kąpieli w Darłowskim Aquaparku,
podczas której tradycyjnie rozegrano
zawody pływackie stylem dowolnym
na dystansie 50 m. Najszybciej
dystans ten przepłynęły w kategorii
kobiet: MARTYNA CHODOR przed
KULCZYK KATARZYNĄ i trzecią
KRZEWIŃSKĄ MAŁGORZATĄ. Wśród
mężczyzn zwyciężył MAREK
LUDWIKOWSKI przed TOMASZEM
KOSICKIM i trzecim ANDRZEJEM
GAJEWSKIM. Po dekoracji
nagradzania wzniesiono toast
noworoczny.
Serdecznie gratulujemy
i zapraszamy na kolejne imprezy
biegowe organizowane przez Centrum
Kultury i Sportu w Postominie.
"Impreza zorganizowana dzięki
dofinansowaniu i współpracy z Gminą
Postomino"

12

Miesięcznik Gminy Postomino

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

styczeń 2022

strona

Mikołajki we Wszedzieniu

Wsparcie Hospicjum
Sołectwo Wszedzień w grudniu
ogłosiło akcję „Świąteczna zbiórka dla
Hospicjum w Darłowie”. W Wigilię dla
podopiecznych Hospicjum
przekazano artykuły spożywcze,
chemiczne, przetwory domowe
w słoikach, maseczki, żywe drzewko –
choinkę oraz pierniki wykonane przez
dzieci z Wszedzienia.
Ponadto na konto Domu
Hospicyjno – Opiekuńczego
w Darłowie wpłacono 1 000,00 zł,

które uzyskano ze
sprzedaży ozdób
bożonarodzeniowy
ch wykonanych
p r z e K G W
AKSAMITKI. Do
akcji włączyli się
mieszkańcy
Wszedzienia oraz
Masłowic.
Dziękujemy serdecznie
wszystkim, którzy otworzyli swoje

serca i przyczynili się do wsparcia
Hospicjum.
Maria Lech-Szajner
19 grudnia 2021 o zmroku, wśród
dębów we Wszedzieniu, dzieci
wspólnie z rodzicami podczas
symbolicznego odliczania zapaliły
światełka na choince. Na tą
okoliczność przybył także Mikołaj,
który obdarował wszystkie dzieci

Turniej Piłki Siatkowej

słodkimi upominkami ufundowanymi
przez CKiS, GKRPA w Postominie
i Panią Sołtys, za co serdecznie
dziękujemy. Za wspaniałą choinkę
natomiast dziękujemy Panom
Robertowi Młynarz i Mirosławowi
Giemza.

Szlachetna Paczka

W piękną śnieżną sobotę 11
grudnia 2021r. w Szkole Podstawowej
w Pieszczu klub UKS „Czarni”
Pieszcz, we współpracy z drużyną
„Laguna” Ustka zorganizowali
V Turniej Piłki Siatkowej poświęcony
pamięci Pawła Wojciechowskiego
„Pucka”, wieloletniego reprezentanta
obu klubów. W turnieju wzięły udział
cztery drużyny – gospodarze UKS
„Czarni” Pieszcz, „Laguna” Ustka,
Team Sławno oraz „Ustka II”. Podczas
otwarcia turnieju Artur Struś prezes
klubu z Pieszcza przywitał przybyłych

zawodników oraz rodzinę Pawła, jak
zawsze ciepło i humorystycznie
wspominał zmarłego kolegę. Zawody
przebiegały w przyjaznej atmosferze,
sportowej rywalizacji, zgodnie
z zasadą fair play. Wyniki rozegranego
turnieju przedstawiają się
następująco: 1 miejsce drużyna
„Ustka II”, 2 miejsce „Laguna” Ustka,
3 miejsce Team Sławno i 4 miejsce
UKS „Czarni” Pieszcz. Nagrodzono
również najlepszego rozgrywającego
– Weronikę Kruszczyńską, najlepiej
zagrywającego – Macieja Siacha oraz

najlepszego atakującego – Marcina
Piętosa. Po zakończeniu rozgrywek
i uczczeniu pamięci Pawła minutą
ciszy, wszystkie drużyny oraz
wyróżnieni zawodnicy otrzymali
pamiątkowe puchary i dyplomy.
Zawodników zaproszono na
wspaniały poczęstunek przygotowany
przez niezawodną Panią Grażynę
Pietrzyk, rodzinę Pawła oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Czarni”
Pieszcz.

Paczka ze słodyczami
Miesiąc grudzień to
magiczny czas, z tej okazji Rada
Sołecka w Pieszczu postanowiła
obdarować wszystkie dzieci
naszej miejscowości paczką ze
słodyczami. Podarunki wywołały

radość i uśmiech na twarzach
dzieci, który daje siłę do
bezinteresownego działania
wobec drugiej osoby i to jest
piękne.
Rada Sołecka Pieszcz

Ogólnopolska akcja Szlachetnej
Paczki to wspaniałe działanie
człowieka dla człowieka.. Daje
wsparcie materialne i mentalne
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej.
Akcja ta na stałe wpisała się
w harmonogram pracy Szkoły
Podstawowej w Pieszczu. W tym roku
organizację zainicjowała
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Danuta Mielewczyk, osoba o wielkim
sercu i ogromnej wrażliwości na

potrzeby drugiego człowieka.
W działanie włączyli się uczniowie,
rodzice, nauczyciele, pracownicy
szkoły i sponsor. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu rodziców prezenty
zostały pięknie zapakowane i dnia 11
grudnia zawiezione do punktu odbioru.
Mamy nadzieję, że te podarunki
skierowane dla Rodziny z Gminy
Sławno „ociepliły” Święta Bożego
Narodzenia i były gwiazdką nadziei na
lepsze jutro.

Spotkanie opłatkowe

Mikołajki w SPR VICTORIA

Pierwszy Mikołajkowy turniej za
nami...
Pełen emocji, zabawy, śmiechu
i przyjaznej atmosfery.
Rozpoczął się zabawą,
dziewczynki musiały odnaleźć
i rozszyfrować zagadkowe prezenty
od Mikołaja, później nastąpiła chwila
relaksu i słodkiego poczęstunku
(bardzo dziękujemy rodzicom za

upieczone ciasta, słodkości i soki).
Kolejno przyszedł czas na
pojedynek rodzice kontra dzieci.
Rywalizacja była bardzo zacięta,
mecz zakończył się remisem,
a ostatecznie dziewczynki zwyciężyły
w rzutach karnych.
Na zakończenie odbył się krótki
mecz w świątecznych skarpetkach,
którymi wzajemnie obdarowały się

zawodniczki. Na mały prezencik
w formie skarpetek załapali się
również trener oraz prezes Klubu.
Bardzo dziękuję za udział
rodziców w turnieju i zaangażowanie
przy jego organizacji. Bardzo nam
miło, że pojawili się również goście,
którzy obserwowali całe wydarzenie.
Pasternak S.

„Nasza przyszłość”
zorganizowała w dn. 14 grudnia 2021
roku z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia spotkanie
podopiecznych i ich przyjaciół.
Przybyło 15 osób, które wspólnie
podzieliły się opłatkiem i śpiewały
kolędy. Szybko minął czas przy suto
zastawionych stołach, choince
z ręcznie robionymi ozdobami
i ustawionym na sianku żłóbku.
Członkowie Stowarzyszenia otrzymali
mnóstwo prezentów z Urzędu Gminy,

z GOPS od Pana Marka z CKiS ze
Stowarzyszenia oraz opłatki od
Księdza Proboszcza. Zaproszeni
goście zostali obdarowani drobnymi
upominkami (świecami ręcznie
robionymi oraz kartkami świątecznymi
wyszywanymi przez Pana Bogumiła).
Dziękujemy gościom za
przybycie.
Życzymy wszystkim pomyślnego
Nowego 2022 roku.
„Nasza Przyszłość”

styczeń 2022

Nowy Rok i nowe
nadzieje

Kącik
poetycki
Czas
Zasłuchana
w białą ciszę
Baśniowe królestwo
otulone białym futrem
śpi spokojnie.
Idę śnieżną aleją.
Po obu stronach drzewa otulone
szadzią
jak strażnicy, co bronią dostępu
do swej królowej.
Odpoczywa w śnieżnym pałacu.
Wypuściła na wiatr
lekkie srebrne tancerki
co gęsto ukośnie wirując
zastygają na włosach, ubraniach
idących akurat wędrowców.
Zaczarowane królestwo
zasłuchane w białą ciszę
żyje rytmem zimowego dnia.
Jadwiga Michalak
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Najmądrzejszy jest Czas.
Biegnie wolno, rytmicznie
zawsze do przodu.
Nie przystaje ani na chwilę
w swym dążeniu do celu.
Zna dokładnie swą drogę
i biegnie po niej,
mijając losy ludzkie
wpisane w historię dziejów.
Czy się kiedyś zatrzyma
i spojrzy za siebie,
żeby wzrokiem ogarnąć przeszłość
tę daleką i zupełnie bliską?
Czy też zatrzyma się w miejscu i powie
"Stań chwilo, jesteś piękna!"
I wzruszy się widokiem
rajskiego krajobrazu?
A może widzi coś doskonalszego
w tej nieznanej przyszłości
i do niej tak niestrudzenie dąży?
Jadwiga Michalak

Czasopochłaniacz zamknął przeszłość.
Połyka sekundy teraźniejszości
odsłania okna dniem i zamyka nocą
w dobowych wymiarach.
Pomimo narosłej patyny jest ciągle młody
zakochany w teraźniejszości
z uśmiechem patrzy w przyszłość,
która mu depcze po piętach.

strona

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

Na całym świecie raz do roku o północy
witają go szampanem
wystrzałem z kolorowych petard.
Patrzą w niebo i cieszą się
że przyszedł nowy czasopochłaniacz
który winien jest śmierci
przejścia z życia po życiu
winien jest wielu narodzin
rozkrzyczanych gardeł
jak Eos różanopalca ciał.
Winien jest temu co w proch się obraca
bo Mojry przędą jego nić.
To On-pan życia i śmierci
stawia rękami murarzy
klocki zręcznej układanki domów
w których trwa życie homo sapiens
zawieszonych w czasoprzestrzeni
na planecie Ziemia.
Jadwiga Michalak

Rozstrzygnięcie konkursu
– najciekawszy film…

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.

Życzenia
"Najciekawszy film promujący
miejscowości Gminy Postomino" to
film Marty Paź, Mateusza Szutty oraz
Jakuba Kosmalskiego mieszkańców
Marszewa, którzy według komisji
konkursowej najlepiej zaprezentowali
swoją miejscowość. Nagrodą główną
w konkursie była ozdoba
bożonarodzeniowa - iluminacja

świąteczna w postaci świecącej
fontanny, którą 22 grudnia 2021 na
placu przed kościołem w Marszewie
wręczył Wójt Janusz Bojkowski.
Dodatkowo w ramach wyróżnienia
Sołtys Staniewic Bronisława Siwiuk
odebrała z rąk Wójta kurtyny świetlne.
Zwycięski film prezentowaliśmy
15 grudnia na stronie internetowej

gminy www.postomino.pl oraz na
gminnym Facebooku. Łącznie do
konkursu zgłoszonych zostało 6
filmów.
Raz jeszcze serdecznie
gratulujemy i dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
filmów oraz zachęcamy do udziału
w naszych konkursach.

Program Aktywności Lokalnej
W ramach projektu „Program
Aktywności Lokalnej” uczestnicy
zorganizowali spotkanie andrzejkowe
we własnym gronie. Przygotowali
poczęstunek i wróżby. Oprócz
andrzejek zorganizowali również
konkurs tortów. Spośród czterech
tortów wygrał najlepszy czyli
najsmaczniejszy i najładniejszy.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali Mikołajkowe nagrody.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia uczestnicy wykonali
skrzaty i stroiki świąteczne.
Na Nowy 2022 Rok życzę
wszystkim uczestnikom projektu
„Zróbmy to razem – aktywizacja
społeczno-zawodowa osób i rodzin

Najlepsze życzenia noworoczne dla wszystkich sympatyków Kapeli
„Pieńkowianie”, dużo zdrowia i optymizmu w Nowym 2022 Roku
życzą
„Pieńkowianie”

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

śp. Jana Twarowskiego
Najbliższym składają
Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Tynia

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Jana Twarowskiego
zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym z terenu
Gminy Postomino” pomyślności,
potęgi miłości, siły młodości, samych

spokojnych, pogodnych dni i mnóstwa
cudownych i wzniosłych chwil.
Animator Społeczności
Lokalnej

sołtysa sołectwa Tyń w latach 2011-2015.
Rodzinie i najbliższym wyrazy najszczerszego współczucia
składają
Wójt, Rada i Sołtysi Gminy Postomino
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Ceramiczne cudeńka
w Staniewicach

Sołtyska Staniewic zaprosiła
mieszkańców na ceramiczne
warsztaty w wiejskiej świetlicy.
Ileż było radości, ile skupienia
i pomysłów przy tworzeniu krasnali,
miseczek, glinianych pierników. Potem
był proces szkliwienia, suszenia i…
podziwiania.
- To naprawdę ja to zrobiłem? Nie
wiedziałam, że tak cudnie potrafię to
zrobić. – Takie komentarze były na
zakończenie prac.
Wszyscy poczęstowani zostali
gorącą herbatą, frytkami i kiełbasą,
albowiem sił trzeba wiele, by tworzyć
dzieła (choćby malutkie).
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W zajęciach wzięły też udział
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
„Razem lepiej” Placówki Wsparcia
Dziennego w Staniewicach.
Na zakończenie jeszcze trochę
relaksującej zabawy, konkursy
związane z profilaktyką i piękne
spotkanie dobiegło końca.
Uczestnicy dziękują p. Sołtys
Broni Siwiuk oraz instruktorce
p. Anecie Kostka za fantastyczne
doznania estetyczne, a Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za dofinansowanie tej
fantastycznej imprezy.
Teresa Rysztak

Wszystkie kolory świata

Zimowy podsumowań czas
Członkowie Postomińskiego
Stowarzyszenia „Razem lepiej”
spotkali się w świetlicy wiejskiej
w Pieńkowie, by wspólnie dokonać
małego podsumowania mijającego
roku oraz zacząć przygotowania do
gali uczczenia 15-lecia istnienia
stowarzyszenia.
Dodatkowym argumentem, by
podjąć to działanie była wizyta
dziennikarki ogólnopolskiego
Tygodnika Rolniczego z Poznania
p. Karoliny Kasperek, która specjalnie
przyjechała, by poznać wiejskie
klimaty działań postomińskich
seniorów.
Fatalne warunki pogodowe
(zamieć, połamane drzewa na trasie)
nie zniechęciły ani uczestników
spotkania, ani pani redaktor
i spotkanie odbyło się w życzliwej,
nostalgicznej atmosferze.
Przygotowana wystawa
własnych rękodzieł oraz kronik,
książek, kalendarzy wyzwoliła
w zebranych falę wspomnień.
Mijający rok dla członków
stowarzyszenia okazał się łaskawy, na
szczęście nikt nie odszedł, większość
się zaszczepiła, dużą uwagę
poświęciliśmy dbaniu o zdrowie –
chociażby poprzez organizację
2 spotkań z fizjoterapeutką oraz
dietetyczką. Był to też czas
intensywnej nauki. 20 osób ukończyło
140 godzinny kurs obsługi komputera
oraz 10 osób uczestniczyło w 120
godzinnym kursie języka
angielskiego. To był duży wysiłek
zarówno umysłowy, jak i logistyczny.
Była też możliwość skorzystania –
zajęcia otwarte – z atrakcyjnej oferty
skierowanej do wszystkich w ramach
realizacji ubiegłorocznego budżetu
obywatelskiego projektu pt. „Gmina
przyjazna seniorom”. A więc były to
warsztaty teatralne, ceramiczne,

zdrowy kręgosłup. Zajęcia odbywały
się w kilku wioskach, organizatorem
był CKiS.
Członkowie stowarzyszenia
gościli jesienią 50 seniorów
z zaprzyjaźnionej gminy Żary oraz
sami wyjechali na wizytę studyjną do
tejże gminy. Tam, oprócz programu
krajoznawczego, nawiązywali bliższe
relacje z członkami Fundacji
„Pięknolesie” oraz dopracowywali
projekt przeciw wykluczeniu
transportowemu w obu gminach pod
nazwą „Seniorze uwierz w siebie,
masz głos”.
Tradycyjnymi spotkaniami
integracyjnymi były następujące
imprezy: „Zlot wiedźm” na Wilczym
Polu w Staniewicach, „Świętojańskie
wianki” w Staniewicach i festiwal gier
niebanalnych w Jarosławcu wspólnie
z Towarzystwem Przyjaźni Polsko Węgierskiej ze Słupska, Święto
Niepodległości oraz wizyta w słupskim
teatrze.
„Razem lepiej” w mijającym roku
przystąpiło do Akademii Partnerstwa,
do Korpusu Solidarności, do Ery
Kobiet; organizowało pomoc dla

uchodźców. Pozyskało dodatkowe
środki z Fundacji im. Stefana
Batorego, z Masz Głos, z Pracowni
Pozarządowej Koszalin oraz z Gminy
Postomino oraz z odpisu 1%. Za
wszelkie dary, darowizny i słowa
wsparcia (a nieraz podziwu)
serdecznie dziękujemy Wszystkim
dobrym ludziom, którzy pomagają
nam trwać i coś dobrego robić dla
innych, dla gminy, dla siebie. To
bardzo wiele znaczy, albowiem
wszyscy działamy jako wolontariusze
i jest to jedyna forma docenienia
naszej pracy.
Z działań, które wspierają
aktywność senioralną w naszej
gminie, możemy być bardzo dumni.
Stowarzyszenie posiada bogaty
wachlarz działań, pomysłów i chęci.
Serca i drzwi otwarte dla każdego.
Tylko niestety, udział mieszkańców
j e s t z n i k o m y. I t o j e s t c h y b a
największym problemem tych czasów.
Ta k i e t o b y ł o s p o t k a n i e ,
podsumowanie, pogadanie
z dziennikarką.
Teresa Rysztak

Drodzy Czytelnicy - wygraliśmy!

3 grudnia odbyło się spotkanie
w Dyskusyjnym Klubie Książki dla
Dzieci. Na zajęciach omawiano
książkę WSZYSTKIE KOLORY
Ś W I ATA , w k t ó r e j 4 3 p i s a r z y
i ilustratorów stworzyło 20
wyjątkowych utworów.
Opowiadania odwołują się do
empatii, przynoszą nadzieję na lepszy
i otwarty na różnorodność świat.

Książkę gorąco polecamy, dostępna
jest w naszej bibliotece.
W drugiej części spotkania odbyły się
warsztaty krawieckie, na których
Klubowicze samodzielnie szyli
i ozdabiali skarpety dla Mikołaja.
Powstały piękne, kolorowe skarpety,
które docenił Święty Mikołaj i wypełnił
je słodyczami.

Z wielką przyjemnością informujemy, że dzięki Państwa głosom
i ogromnemu zaangażowaniu Biblioteka Publiczna w Postominie
uplasowała się na liście zwycięskich bibliotek ogólnopolskiej akcji
„Kinder Mleczna Kanapka- Przerwa na wspólne czytanie". Wspólnie
zdobyliśmy 50 lokatę spośród kilkuset bibliotek z całej Polski
i wygraliśmy zestaw książek dla dzieci do rodzinnego czytania
o wartości 1000 złotych oraz papierowy teatrzyk Kamishibai.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom i sympatykom biblioteki,
którzy oddali na nas swój głos.
Informujemy, że książki są już do wypożyczenia w naszej
bibliotece.
Dyrektor – Renata Zielonka

„Święta na świecie”
W grudniu w Bibliotece Publicznej
w Postominie odbyło się świąteczne spotkanie
w Dyskusyjnym Klubie Książki dla Dzieci. Na
zajęciach omawiano książkę „Święta na świecie”
autorstwa Sofii Marii Brand. Bogato ilustrowana
lektura, zawierająca mnóstwo ciekawostek
dotyczących tradycji świąt w różnych częściach
świata, stała się inspiracją do rozmów o świętach
w naszych domach i polskich tradycjach.
W drugiej części spotkania odbyły się
warsztaty dekorowania pierników. Dzięki
ogromnej wyobraźni i kreatywności Klubowiczów
powstały niezwykłe dzieła piernikowe.
W bibliotece unosił się zapach cynamonu,
goździków, kardamonu, było bardzo słodko
i smacznie…
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Zebranie pomysłów
(zadań i działań)

Konsultacje propozycji zadań
i działań wśród mieszkańców

Wybór najpilniejszych i najbardziej przydatnych
dla mieszkańców spraw do realizacji

PA O t o s z a n s a d l a Wa s – l o k a l n e j
społeczności, abyście mogli sami realnie
decydować na co mają być przeznaczone środki
ﬁnansowe dedykowane sołectwu, służąc poprawie
warunków życia mieszkańców. Każdy z Was widzi
czego brakuje i co jest potrzebne w Waszej wiosce.
Dlatego propozycje zadań powinny zależeć głównie
od Waszych potrzeb i kreatywności. Ważne jest,
aby efekt przeprowadzonych działań był
ogólnodostępny, a nie skierowany do wybranej
i wąskiej grupy osób.
Każde sołectwo dysponuje środkami od 15 000 zł
do 45 000 zł. Kwota uzależniona jest od liczby
stałych, zameldowanych mieszkańców w danym
sołectwie. Dlatego powstały 4 grupy:
•

Konsultacja pomysłów w Urzędzie Gminy w Postominie

Bylica, Dzierżęcin, Górsko, Kanin, Karsino,
Masłowice, Mazów, Pałowo, Pieńkówko, Tyń,
Wszedzień. Kwota środków ﬁnansowych do
dyspozycji sołectwa wynosi 15 000 zł.
•

•

•

Grupa I (do 150 mieszkańców) - sołectwa:

Organizacja zebrania wiejskiego

Grupa II (151-300 mieszkańców) - sołectwa:
Jezierzany, Korlino, Królewo, Łącko, Marszewo,
Nosalin, Pałówko, Wilkowice, Złakowo. Kwota
środków ﬁnansowych do dyspozycji sołectwa
wynosi 25 000 zł.

Podjęcie uchwał o wyborze zadań do realizacji w ramach PAO

Przekazanie uchwał do Urzędu Gminy w Postominie

Grupa III (301-500 mieszkańców) - sołectwa:
Chudaczewo, Jarosławiec, Nacmierz, Pieszcz,
Rusinowo, Staniewice. Kwota środków
ﬁnansowych do dyspozycji sołectwa wynosi
35 000 zł.

Opracowanie planu realizacji zadań (Urząd Gminy wraz z sołectwem)

Realizacja zadań

Grupa IV (powyżej 500 mieszkańców) sołectwa: Pieńkowo, Postomino. Kwota
środków ﬁnansowych do dyspozycji sołectwa
wynosi 45 000 zł.

Korzystanie z efektów

należącego do gminy;

Program jest PAO uniwersalny. Przystępując do
programu można realizować wszystko, co zalicza
się do katalogu zadań własnych gminy. Należy
jednak pamiętać, aby zadania nie były „oderwane
od rzeczywistości”, ale spójne z wcześniejszymi
działaniami gminy oraz aby zaspokajały potrzeby
mieszkańców.

•

zakup i montaż grilla, tablic, ławek,
pojemników na nakrętki, iluminacji świetlnych
czy innych osprzętów,

•

renowacja obiektów o charakterze
zabytkowym, kapliczek, krzyży,

•

prace porządkowe, obsadzenie miejscowości
kwiatami, krzewami, drzewami,

•

zajęcia tematyczne, warsztaty

•

organizacja imprez takich jak festyny, pikniki,
imprezy okolicznościowe, dożynki, majówki
i różnego rodzaju święta np. Dzień Dziecka,
Dzień Babci, Dzień Dziadka, wykopki – dla
mieszkańców sołectwa

Pomysłów może być niezliczona ilość, np.:
•

budowa i remont niewielkich odcinków dróg
gminnych i chodników np. brakujących ich
części;

•

budowa oświetlenia ulicznego, czy placów
publicznych,

•

budowa ogrodzenia, barierek,

•

•

•

wyjazdy integracyjne, kulturalne, rajdy
rowerowe,

•

wydzielenie oznakowania poziomego jezdni
np. namalowanie przejścia dla pieszych na
drodze,

przeprowadzenie działań promocyjnych
swojego sołectwa poprzez zakup namiotów,
koszulek,

•

budowa, czy remont bądź doposażenie boiska,
altany, placu zabaw, terenów rekreacyjnych,
świetlicy, remizy czy innego obiektu

opracowanie i wydanie folderu lub broszury
informującej o zabytkach, produktach
lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach,

•

przeprowadzenie badań proﬁlaktycznych.

Inicjatywa
W grudniu 2021 zakończono Inicjatywę
Lokalną współfinansowaną przez Gminę
Postomino pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy
we Wszedzieniu”. W ramach realizacji zadania
ułożono ponad 60 m2 polbruku oraz wykonano
studnię chłonną – odprowadzającą wody opadowe
z rynien przy świetlicy. Ponadto wzbogaciliśmy się
w dwa drewniane witacze „Słoneczny Wszedzień”
oraz wykonaliśmy rabatę kwiatową na rośliny
wieloletnie. Wszystkim zaangażowanym w pracę
przy realizacji inicjatywy dziękujemy.
Maria Lech-Szajner Sołtys Wszedzienia

HARMONOGRAM PAO 2022 rok
•
•
•
•
•

do 31 grudnia 2021 roku podanie liczby mieszkańców w sołectwie;
do 1 marca 2022 roku zebrania wiejskie;
do 07 marca 2022 roku dostarczenie uchwał zebrania wiejskiego;
do 29 kwietnia 2022 roku ocena merytoryczna i ﬁnansowa;
po 29 kwietnia 2022 realizacja zadań.

Pierniczki
W ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień w Postominie
zorganizowano w świetlicy we
Wszedzieniu warsztaty piernikowe.
Akcja „Piernik z Miłością dla innych”
zachęciła do udziału w zajęciach
wypieku i dekoracji ciasteczek dzieci
i rodziców. Upieczono i przyozdobiono
ponad 250 pierników, które wraz
z życzeniami przekazano
mieszkańcom, pracownikom Urzędu
Gminy oraz Hospicjum w Darłowie.
MLSZ
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Harmonogram wywozu odpadów
Luty 2022

Styczeń 2022
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WTOREK

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

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

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

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

Reklamacje

Płatności

Stawka:
22 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.

Nowa stawka za śmieci,
sprawdź swoje zlecenie stałe

!

Seniorzy w kinie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Postominie
Na zakończenie projektu „Gmina
Przyjazna Seniorom” realizowanego
z Budżetu Obywatelskiego Gminy
Postomino dnia 9 grudnia 2021 r. grupa

24 seniorów obejrzała film pt.:
„Nędzarz i madame”. Zadanie
obejmowało zapewnienie transportu
oraz biletów wstępu.

Puchar Polski
Nieodzowną częścią finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, oprócz ulicznej kwesty są
licytacje fantów. By te były udane
potrzebujemy jak największą ich
liczbę. Co ważne, im bardziej
oryginalna i wyjątkowa usługa czy
przedmiot, tym wyższe kwoty udaje
się za nie uzyskać.
Z a c h ę c a m y, z a p r a s z a m y,
przynoście do nas (Postomiński Sztab
3272 przy Centrum Kultury i Sportu
w Postominie) przedmioty, które już
niedługo zaprezentujemy w sieci,

i które 30 stycznia 2022 r. będziemy
licytować podczas 30 Finału WOŚP.
Mamy nadzieję, że finał nie będzie
odbywał się tylko on line, że będziemy
mogli zaprosić Państwa do nas na
salę wielofunkcyjną przy Centrum
Kultury i Sportu w Postominie.
Każdy pomysł na przekazanie
fantu na licytację WOŚP jest dobry.
Jeżeli jednak macie wątpliwości co do
przedmiotu czy usługi, to wcześniej
możecie to skonsultować z nami.
Fant zostanie wyceniony,
a organizatorzy finału Wielkiej

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 04.01.2022 r.

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia w Koszalinie
ul. Słowiańska 3a, 75-503 Koszalin
tel.: 94 340 35 98

Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel.: 59 810 85 93
e-mail: szept@postomino.pl

Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Postominie zrobią wszystko, by
został wylicytowany za jak największą
kwotę.
Przypomnijmy, że w czasie
ostatniego Finału WOŚP
w Postominie zebrał 101 928,00 zł.
Zrobimy co w naszej mocy, by
podczas 30. Finału było podobnie.
Czekamy na Wasze gorące serca.
Szef Sztabu Maria Lech – Szajner
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
tel. 59-810-93-73.

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.

Po ostatnich sukcesach
w Mistrzostwach Świata i Europy
postomińscy karatecy w świetnym
stylu zakończyli sezon startowy
podczas 37. Pucharu Polski Karate
Kyokushin, który w dniu 18.12.2021 r.
odbył się w Bydgoszczy. W zawodach
udział wzięło blisko 400 zawodników,
reprezentujących 88 klubów z całego
kraju.
Nasz klub reprezentowali Amelia
Szymańska oraz Fabian Jakubek,
którzy rywalizowali w kategorii
juniorów młodszych(14-15 lat).
Turniej rozpoczął się od zmagań
w konkurencji kata. Tutaj bliski podium

był Fabian, który do finałów awansował
z 7 miejsca. W rundzie finałowej spisał
się jeszcze lepiej i ostatecznie
zakończył zmagania na 4 miejscu.
Biorąc pod uwagę bardzo wysoki
poziom zawodów 4 miejsce Fabiana
jest bardzo dobrym wynikiem.
Po konkurencji kata przyszedł
czas na walki i tutaj świetnie spisała się
Amelia Szymańska, która w bardzo
dobrym stylu przeszła wszystkie rundy,
eliminując kolejne przeciwniczki
i zameldowała się w finale kategorii do
50 kg. Tutaj po zaciętej walce lepsza
okazała się jej rywalka i ostatecznie
Amelia zajęła 2 miejsce.

