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Nagrody dla wybitnych sportowców

Dnia 28 stycznia 2022 r. w trakcie
Sesji Rady Gminy online odbyło się
uroczyste wręczenie nagród za
wybitne wyniki we współzawodnictwie
sportowym w 2021 roku. Wójt Janusz
Bojkowski przyznał nagrody
zawodnikom Karate Kyokushin
należącym do Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej „AKTYWNI” Postomino

Amelii Szymańskiej i Łukaszowi
Cichemu oraz zawodniczkom Sekcji
Te n i s a S t o ł o w e g o g r a j ą c y m
w Uczniowskim Klubie Sportowym
„Czarni” Pieszcz: Hannie Gastół, Marii
Pieniążek oraz Michalinie Stępień.
Amelia Szymańska w roku 2021
wywalczyła brązowy medal Mistrzostw
Europy – Świnoujście 2021, ponadto

zajęła III miejsce w Mistrzostwach
Makroregionu – Płoty 2021, I miejsce
kumite w Wojewódzkiej Olimpiadzie
Młodzieży – Świnoujście 2021,
I miejsce kumite w turnieju Umi Shinju –
Morska Perła w Kołobrzegu.
Łukasz Cichy w roku 2021 zdobył
Wicemistrzostwo Świata w kategorii
kata – Kraków 2021 oraz brązowy

medal Mistrzostw Europy –
Świnoujście 2021.
Zawodniczki Sekcji Tenisa
Stołowego Hanna, Maria i Michalina
zajęły I miejsce w Finale Wojewódzkim
Igrzysk Dzieci Drużynowego Tenisa
Stołowego – Bierzwnik 2021 oraz
I miejsce w Klubowych Mistrzostwach
Województwa Drużyn w Tenisie

Stołowym kategorii żaczek i kategorii
młodziczek – Stepnica 2021.
Nagrodzonym gratulujemy
wspaniałych osiągnięć. Życzymy
wytrwałości i kolejnych sportowych
sukcesów.

WOŚP

W postomińskim sztabie padł kolejny rekord!

114.061,81 zł
Stan na godz. 15:00, 31.01.2022 r.
Dziękujemy za waszą hojność.

Podatek akcyzowy

POSTOMINO
Od 01 do 28 lutego 2022 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy załączyć faktury za okres od 01 sierpnia 2021 r. do 31 styczna 2022 r.
Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy Postomino.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XLIII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 28 stycznia 2022
roku, radni gminnego samorządu:

§

1) p r z y j ę l i I n f o r m a c j ę W ó j t a
o realizacji uchwał za okres od 20
października 2021 r. do 22 grudnia
2021 r.;
2) zapoznali się ze sprawozdaniami
z pracy Rady Gminy Postomino
oraz komisji stałych Rady Gminy
w 2021 roku;
3) zapoznali się z pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie
o możliwości sfinansowania
deficytu ustalonego w uchwale
budżetowej Gminy Postomino
w 2022 roku oraz o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy
Postomino;
4) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na

okres powyżej 3 lat – dotyczy
przedłużenia umów dla
dotychczasowych dzierżawców
działki nr 21/2 i działki nr 21/3
o powierzchni ogólnej 0,72 ha w m.
Nosalin, działki nr 111 o pow. 1,11

ha w m. Karsino, działki nr 101/1
o pow. 0,3465 ha w m. Marszewo,
części działki nr 236/3 o pow.
0,0100 ha w m. Jarosławiec,
5) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Gminę nieruchomości
gruntowej – dotyczy sprzedaży
działki 14/1 o pow. 0,1106 ha w m.
Chudaczewo na rzecz właściciela
sąsiednich nieruchomości
z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania
działek przyległych nr 12 i 15.
6) podjęli uchwałę w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości
Jezierzany – ulicy oznaczonej
numerami działek 184/23, 181/14,
181/18, 180/35, 179/40 nadano
nazwę Leszczowa,
7) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
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,
8) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sławieńskiemu w roku
2022 na organizowanie
publicznego transportu
zbiorowego – ustalono
maksymalną wysokość udzielonej
dotacji na kwotę 70 tys. zł,

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”)

9) podjęli uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Gminy Postomino na
2022 rok – po dokonanych
zmianach dochody budżetu
wynoszą 53.046.740,00 zł,
wydatki: 75.844.574,00 zł,
przychody: 25.797.834,00 zł,
rozchody: 3.000.000,00 zł,

10) podjęli uchwałę w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Postomino zapisy
Wieloletniej Prognozy Finansowej
dostosowano do dokonanych
zmian w budżecie gminy.

People photo created by karlyukav

Podziękowanie za wieloletnią Wybory uzupełniające
do Rady Seniorów
pracę w GKRPA

W dniu 18 stycznia 2022 r. Wójt Janusz
Bojkowski podziękował za pracę w Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie Pani Teresie
Rysztak Przewodniczącej oraz pozostałym
członkom Pani Mirosławie Gawędzie
i Jarosławowi Kwiatkowi.
Wójt złożył wyrazy uznania za podjęty trud
i zaangażowanie w działania na rzecz
środowiska społecznego i wspieranie działań
profilaktycznych.
Członkowie GKRPA podczas swojej pracy
organizowali inicjatywy profilaktyczne dla
młodzieży i mieszkańców naszej gminy,
wspierali różnego rodzaju przedsięwzięcia,
a przede wszystkim pracowali z osobami
uzależnionymi od alkoholu.
Ich wspólne działania wpłynęły w istotnym
stopniu na sukcesywne wykonywanie kolejnych
zadań z zakresu polityki społecznej.

Do 15 lutego 2022 roku trwa
I nabór uzupełniający kandydatów na
członków Rady Seniorów Gminy
Postomino w kadencji 2019 -2024. Do
kandydowania na członków Rady
uprawnieni są Seniorzy mieszkający
na terenie Gminy Postomino.
Rada składa się z 7 osób,
a obecnie do obsadzenia w Radzie
pozostaje 5 miejsc, w tym: z I grupy
kandydatów – 1 miejsce, z II grupy – 4
miejsca.
Kandydatem może być:
- w grupie I - przedstawiciel
podmiotu działającego na rzecz osób
starszych, w szczególności
przedstawiciel organizacji
pozarządowej bądź podmiotu
prowadzącego uniwersytet trzeciego
wieku. Podmioty te mają prawo do
zgłoszenia 2 kandydatów.
- w grupie II - przedstawiciel osób

14 luty
Walentynki
Bez miłości jak bez słońca –
przeżyć trudno.

starszych niezrzeszony w podmiotach
i organizacjach, o których mowa
powyżej, który uzyskał poparcie
minimum 10 Seniorów
zamieszkujących Gminę Postomino.
Do zgłoszenia należy załączyć
oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na kandydowanie. Zgłoszenia
należy dokonać do dnia 15 lutego 2022
roku w Biurze Obsługi Interesanta bądź
w sekretariacie Urzędu Gminy
w Postominie w godzinach 7.30-15.30.
Formularze zgłoszeń i druk
oświadczenia niezbędne do dokonania
prawidłowego zgłoszenia kandydata,
znajdują się na stronie internetowej
Gminy Postomino oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej. Dodatkowe
informacje dostępne są również pod
numerem telefonu 59 846 44 43.
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Rozmowa z Sołtysem Wilkowic Danielem Pakosem Kalendarium
Jakie są mocne strony
Wilkowic?
Mocną stroną Wilkowic jest
jej położenie w zacisznym
miejscu, a jej atutem są
mieszkańcy, którzy tworzą
zgraną, zorganizowaną a przede
wszystkim pracowitą grupę osób.
Wilkowice to prężnie działająca
Ochotnicza Straż Pożarna
zrzesza ona aż 38 osób, co
s t a n o w i ¼ m i e s z k a ń c ó w.
W czerwcu 2019 roku na terenie
miejscowości zarejestrowano
Koło Gospodyń Wiejskich
„Wilczanki”, które liczy 78
c z ł o n k ó w. R e p r e z e n t u j e
i promuje ono wieś w różnego
rodzaju festynach i konkursach
oraz prężnie wspomaga mnie
jako sołtysa i Ochotniczą Straż
Pożarną w każdym działaniu.
Mieszkańcy Wilkowic realizując swoje
pomysły angażują się na 100 %,
a wykonanie zadania odbywa się
zawsze z wielkim przytupem.
Z jakimi problemami borykają
się mieszkańcy Wilkowic?
Od wielu lat dużą bolączką
mieszkańców Wilkowic był bardzo zły
stan techniczny drogi dojazdowej do
ich miejscowości. W roku 2018
zrealizowano zadanie inwestycyjne
pod nazwą „Przebudowa drogi
gminnej na odcinku StaniewiceWilkowice”. Zakres robót obejmował
kompleksową przebudowę drogi
gminnej na odcinku WilkowiceStaniewice wraz z budową nowych
chodników, zjazdów oraz budową sieci
kanalizacji deszczowej odwadniającej
przebudowaną drogę
w miejscowościach Staniewice
i Wilkowice. Realizacja tego zadania to
wielki sukces. Przybliżona wartość
inwestycji to kwota ponad 7 000 000 zł.
Realizacja tego zadania nie tylko
wpłynęła na estetykę wsi, ale
spowodowała również pobudzenie
mieszkańców przy pracach
poprawiających wygląd ich
miejscowości. Zagospodarowano
tereny zielone przy nowopowstałej
drodze, dzięki realizacji projektu
powstały piękne skwery wyposażone
w oryginalne, własnoręcznie robione

p r z e z m i e s z k a ń c ó w g a b i o n y,
uporządkowano teren przy
przydrożnym krzyżu.
W tej chwili mieszkańcy borykają
się z problemem połączeń
autobusowych z naszej miejscowości
do miasta oraz ze złym stanem drogi
od skrzyżowania pośrodku naszej
miejscowości w stronę Radosławia
i z tzw. naszą autostradą [dookoła
stawku].
Czy ma Pan wsparcie
mieszkańców przy realizacji
różnego rodzaju działań?
Jak już wspominałem wcześniej
mieszkańcy Wilkowic realizując swoje
pomysły angażują się na 100 %.
Wsparcie czasem jest większe,
a czasem mniejsze, ale jeszcze nigdy
przy realizacji różnego rodzaju działań
nie zostałem sam.
Po kilku latach zmniejszonej
aktywności, po remoncie drogi
mieszkańcy nabrali jeszcze więcej
„wiatru w żagle” organizując zabawę
sylwestrową i okolicznościowe
spotkania na świetlicy wiejskiej. I tak
cyklicznie organizujemy: dzień
dziecka, dzień Seniora, różnego
rodzaju warsztaty, np. kosmetyczne,
zabawę mikołajkową, wspólne
wyjazdy do kina, teatru.
Jako sołectwo uczestniczymy
również w akcjach gminnych. Co roku
uczestniczymy w dożynkowej
rywalizacji sołectw. Dzięki aktywności

stan na dzien 31.12.2021
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gminy Postomino
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2022
W lutym śnieg i mróz stały,
w lecie będą upały.
W lutym wody wiele
- w lecie głodne nawet cielę.
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty,
to pal dobrze w kominie
i miej kożuch suty.

2 lutego (środa)
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,
Ofiarowanie Pańskie
(Matki Boskiej Gromnicznej),
Światowy Dzień
Obszarów Wodno-Błotnych,
Dzień Handlowca
3 lutego (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
8 lutego (wtorek)
Święto Służby Więziennej,
Dzień Bezpiecznego Internetu
9 lutego (środa)
Międzynarodowy Dzień Pizzy
11 lutego (piątek)
Światowy Dzień Chorych
14 lutego (poniedziałek)
Dzień Zakochanych (Walentynki)
15 lutego (wtorek)
Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
17 lutego (czwartek)
Dzień Kota
20 lutego (niedziela)
Światowy Dzień Sprawiedliwości
Społecznej
21 lutego (poniedziałek)
Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego
22 lutego (wtorek)
Dzień Ofiar Przestępstw
23 lutego (środa)
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
24 lutego (czwartek)
Tłusty czwartek
26 lutego (sobota)
Ostatnia sobota karnawału

„

cytat

„Życie jest długie i nudne,
jeśli nie przeżywa się go tak,
jakby się chciało.”

w

w

1512
03.

01.
734

(o 21 mniej niż w 2020 r.)

w tym

consectetur adipiscing elit,

LOREM IPSUM
dziewczynek*

04.
3409

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM
kobiet

(o 16
mniej niż w 2020 r.)
sed do eiusmod tempor

W roku 2021 na pobyt stały
zameldowało się 241 osób,
w tym w obrębie gminy
przemeldowano 155 osób.
Z pobytu stałego wymeldowano
z kolei 311 osób.
W ciągu całego roku
Wśród wszystkich
mieszkańców Gminy Postomino odnotowano 74 urodzenia i 93
w 2 0 2 1 r o k u b y ł o 3 4 0 9 zgony.
mężczyzn i 3 480 kobiet.
W dniu 31 grudnia 2021 r.
na terenie Gminy Postomino
zameldowanych było 6 889 osób
(tj. o 38 osób mniej niż na koniec
roku 2020).

Gmina w statystyce
POPULACJA 2021

mieszkańców i myślę mojej
motywacji Wilkowice po raz
pierwszy od 10 lat w roku 2018
zwyciężyły w turnieju dożynkowym
i tym samym zostały organizatorem
Gminnych Dożynek w 2019 roku,
które okrzyknięte zostały najlepszą
imprezą gminną ostatnich lat.
Włożyliśmy ogrom pracy, aby
przyjąć wszystkich przybyłych na
uroczystość gości. Za co raz
jeszcze serdecznie dziękuję!
Za co lubi Pan swoją
miejscowość?
Przede wszystkim za to jacy
ludzie w niej mieszkają, ale również
za ciszę, spokój, czyste powietrze.
Wilkowice to taka moja ostoja,
moje miejsce na ziemi.
Jakie działania były
podjęte w Wilkowicach za
czasów Pana „sołtysowania”?
Największymi projektami, które
były realizowane za czasów mojego
"sołtysowania" była zrealizowana
w roku 2019 „Przebudowa drogi
gminnej na odcinku Staniewice Wilkowice” oraz budowa w roku 2020
nowej remizy, czyli
jednokondygnacyjnego budynku
2
o powierzchni 312 m , w którym
znajduje się garaż z 3 stanowiskami na
wozy strażackie, pomieszczenia
magazynowe, porządkowe, socjalne,
w tym aneks kuchenny i szatnia
z łazienką oraz poddasze użytkowe.
Realizowane były również inne
projekty m.in.: budowa placu zabaw,
budowy altan.
Jak układa się współpraca
z samorządem gminnym?
Moim zdaniem współpraca
z samorządem gminnym układa się
bardzo dobrze. Pomysły moje
i mieszkańców znajdują uznanie wśród
pracowników urzędu, choć nie zawsze
są realizowane.
Plany na przyszłość.
Mam wiele planów na ulepszenie
i upiększenie naszej miejscowości.
Mam nadzieję, że zostaną one
zrealizowane i będą cieszyć nie tylko
mieszkańców, lecz wszystkich, którzy
pojawią się w Wilkowicach.

tym

Pan Daniel Pakos to 54-letni tata
Mileny i Szymona oraz mąż Ewy.
Drugą kadencję pełni funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy oraz
pracuje w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie. Rolę Gospodarza
Wilkowic pełni od 1999 roku.
W Wilkowicach mieszka od urodzenia,
dodatkowo prowadzi indywidualne
gospodarstwo rolne.
Daniel Pakos jest bardzo
pracowitym, uczynnym człowiekiem
i sołtysem. Wszelkie zadania realizuje
z pełnym zaangażowaniem
i z niesłabnącym entuzjazmem. Jest
pogodny, serdeczny, potrafi znaleźć
rozwiązanie w najtrudniejszych
sytuacjach. Zwany lokalnie
„człowiekiem orkiestrą” jest
rozpoznawalny nie tylko na terenie
Gminy Postomino, ale również poza jej
granicami. W swojej karierze sołtysa
wielokrotnie był nagradzany za
aktywność, za zaangażowanie
i profesjonalizm w realizacji zadań na
rzecz sołectwa. Ale mimo słów
docenienia adresowanych pod jego
adresem, Daniel Pakos pozostaje
skromnym człowiekiem.
Panie Danielu skąd pomysł na
objęcie funkcji sołtysa?
Od wielu lat jestem społecznie
zaangażowany w działania na rzecz
sołectwa Wilkowice i gminy
Postomino. Jeszcze w czasie
sołtysowania Pana Władysława
Wiewórskiego należałem do Rady
Sołeckiej, gdzie prężnie działem.
W momencie jego rezygnacji z racji
wieku, mieszkańcy wybrali mnie i tak
sołtysuje ponad 20 lat. Powierzone
zadania realizuję z ogromnym
zaangażowaniem. Mam nadzieję, że
swoim podejściem do spraw sołectwa
i gminy motywuję innych do działania.
Czy dobrze się Pan czuje jako
gospodarz Wilkowic?
Jako gospodarz Wilkowic czuje
się bardzo dobrze, choć czasem są
słabsze chwile, które szybko mijają
dzięki moim mieszkańcom, z którymi
zawsze mogę porozmawiać. Myślę, że
Sołectwo Wilkowice pod moim
przewodnictwem stało się piękną
miejscowością, w której mieszkańcy
czują się bezpiecznie i komfortowo.

01.
778

LOREM IPSUM
dzieci*

LOREM IPSUM
chłopców*

(o 21 mniej niż w 2020 r.)

(tyle samo co w 2020 r.)

* - osoby do 18 roku życia

„

Laurent Gounelle
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Ciężki wóz bojowy dla Wilkowic

W dniu 21 stycznia 2022 r., na
terenie Komendy Powiatowej PSP
w Sławnie odbyła się uroczysta zbiórka
z okazji otwarcia nowo wybudowanej
hali garażowej z zapleczem
magazynowym, wprowadzenia do
pododdziału bojowego samochodów
pożarniczych oraz przekazania aktu
użyczenia samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wilkowicach.

W uroczystości uczestniczyli
funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Sławnie, pracownicy cywilni
Komendy, Komendanci Powiatowi i
Miejscy Województwa
Zachodniopomorskiego oraz
zaproszeni goście:
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pan Paweł Szefernaker,

- Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Klimatu i Środowiska Pani Małgorzata
Golińska,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej Pan Czesław Hoc,
- Zachodniopomorski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie st. bryg.
Jarosław Tomczyk,
- Prezes Zarządu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Szczecinie Pan Marek Subocz,
- Samorządowcy z terenu
Powiatu Sławieńskiego oraz Księża
Kapelani.
Akt użyczenia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wilkowicach, ciężkiego
samochodu ratowniczo – gaśniczego
KERAX GCBA 5/48, odebrali Wójt
Gminy Postomino Janusz Bojkowski
oraz Prezes OSP Wilkowice Daniel
Pakos. Wóz bojowy to uhonorowanie

dotychczasowej działalności jednostki
w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Postomino oraz
Powiatu Sławieńskiego.
26 stycznia 2022 r. samochód
przyprowadzono do Wilkowic. Obecnie
zajmuje on jedno z trzech miejsc
w garażu nowo wybudowanej remizy.

Postomino - miejscowość, w której
będzie realizowana inwestycja w 2022 roku

Inwestycje
roku
2022
Na realizację inwestycji w roku
2022 Gmina Postomino przeznaczyła
blisko 32 mln zł (ponad 41%
planowanych wydatków budżetu)
z czego blisko 24,5 mln będą stanowiły
środki na inwestycje realizowane
z dofinansowaniem z budżetu Unii
Europejskiej oraz budżetu Państwa.
Oznacza to, że blisko co druga
złotówka wydana zostanie na
inwestycje gminne.
Wszyscy mieszkańcy są tak
samo ważni, dlatego jak tylko potrafimy
dbamy o społeczność naszej gminy
i w miarę możliwości inwestujemy na
całym jej obszarze, co widać na
załączonej mapce. Dla przypomnienia
inwestycje wieloletnie rozpoczęte
w latach poprzednich, które będą
realizowane również w 2022 roku to:
• budowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej na
terenie Nowego Osiedla
w Jarosławcu,
• modernizacja oczyszczalni
ścieków w Jarosławcu,
• modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Łącku,
• przebudowa świetlicy
wiejskiej w Łącku,
• przebudowa drogi gminnej nr
160049Z w Pałowie,
• budowa budynku
komunalnego wraz
z niezbędną infrastrukturą
w Pieńkowie.
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Postomino - miejscowość, w której
realizowana jest inwestycja
wieloletnia

Królewice

Wicko Morskie
Postomino - miejscowość, w której przygotowywana
jest dokumentacja projektowa
na realizację inwestycji

Jarosławiec
j. Wicko
Jarosławiec

Jezierzany
Jezierzany

Górsko
Łącko

Złakowo

Ustka

Łącko
Królewo

Rusinowo

Naćmierz

Marszewo

Korlino

j. Marszewo

Słupsk
Bylica
Postomino
Wykroty

j. Pieńkowo

Wszędzień

Darłowo
Chudaczewo

Pieńkowo

Masłowice
Karsino

Darłowo

Ronino

Pieńkówko

Kanin

Tyń
Chudaczewko

Wieprza

Pieszcz

Wilkowice

Wieprza

Mazów

Sławno

Pałowo
Staniewice

Nosalin

Pałówko

Słupsk
Sławno
Inwestycje, które rozpoczną się
w tym roku to:
• przebudowa ul. Bazyliszka
w m. Rusinowo,
• rozbudowa sieci
w o d o c i ą g o w e j
w Jezierzanach,
• budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z lokalną oczyszczalnią
ścieków w Staniewicach,
• zagospodarowanie parku
w Jarosławcu (kontynuacja

wcześniej zrealizowanych
projektów),
• modernizacja świetlicy
wiejskiej w Bylicy,
• budowa świetlicy wiejskiej
w Tyniu.
Przygotowujemy się również do
rozpoczęcia kolejnych inwestycji
w przyszłych latach, dlatego pracujemy
nad dokumentacją projektową
następujących zadań:

• przebudowa drogi gminnej na
odcinku Jarosławiec –
Jezierzany – Nacmierz,
• rozbudowa Punktu Informacji
Turystycznej w Jarosławcu,
• zagospodarowanie
turystyczne jeziora Wicko,
• modernizacja remizy OSP
w Pałówku,
• budowa monitoringu
wizyjnego w Jarosławcu,
• budowa przedszkola i żłobka

w Postominie,
• zagospodarowanie terenów
w Postominie i Roninie.
W roku 2022 zostaną złożone
wnioski o dofinansowanie w ramach
Nowego Ładu na budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z lokalną
oczyszczalnią ścieków w Pieszczu
oraz modernizację budynku OSP
w Chudaczewie.
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Niepowtarzalny projekt biegowy - ORŁY BIEGOWE!
Trzy biegi o uznanej marce łączą
s i ł y, d z i ę k i c z e m u m i ł o ś n i c y
długodystansowego biegania w Polsce
otrzymują szansę uczestnictwa
w nowatorskim, niepowtarzalnym
projekcie.
Rzeczywistość zdominowana
miesiącami walki z pandemią
koronawirusa sprawia, że wszyscy
potrzebujemy nowych, dodatkowych
bodźców do działania, do powrotu do
zdrowych nawyków, o których niestety
w dużej mierze zdążyliśmy zapomnieć.
Świat sportu to także miejsce stałych
różnokierunkowych zmian
powodujących, że nadal ta dziedzina
życia potrafi być ekscytująca,
emocjonująca, zaskakująca.
Świadomi tych zdarzeń
o r g a n i z a t o r z y t r z e c h b i e g ó w,
o ustalonej przez lata bardzo wysokiej
marce, doceniani nie tylko na krajowym
rynku, łączą swoje siły dając amatorom
długodystansowego biegania nowe,
nieznane dotąd wyzwanie. Maraton
Dębno, Hunters Grodziski Półmaraton
„Słowaka" i Bieg po Plaży
w Jarosławcu – trzy wyjątkowe
wydarzenia łączy od teraz jeden tytuł
„Orły Bieowe".
Każdy śmiałek, który zgłosi się,
wystartuje i ukończy biegową trójkę
będzie mógł dumnie chwalić się
tytułem „Orła", a na mecie cyklu
w Jarosławcu czeka go nie tylko
wyjątkowy finał, z licznymi atrakcjami,
ale także szczególne nagrody
z dedykowanym, nietuzinkowym

i niepowtarzalnym medalem włącznie.
Właśnie ruszają zapisy do
wszystkich trzech wydarzeń
biegowych. Na biegaczy czeka
w kwietniu maraton (10.04.2022),
w czerwcu półmaraton (12.06.2022)
i na początku lipca 15-cie kilometrów
między innymi po piaskach
nadbałtyckiej plaży (3.07.2022).
Postanowiliśmy napędzić się
wspólnie rozwojowo i zaproponować
nowe wyzwanie, które do tej pory
w Polsce nie miało precedensu. Jest
ono na pewno poważne, ale jest
wykonalne. Dlatego zapraszam
biegaczy do udziału w trzech chyba
najbardziej rozpoznawalnych biegach
w swojej kategorii w drodze do tytułu
Orła Biegowego – podsumował
podpisanie porozumienia burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego Piotr
Hojan.
Ciągle pracujemy nad nowymi
wyzwaniami, nowy pomysł, nowy
projekt biegowy, ma tak naprawdę
podkreślić rangę tych wielkich trzech
wydarzeń sportowych w Polsce
i zachęcić jak największą liczbę
naszych rodaków do biegania. Chcę
wziąć czynny udział we wszystkich
wydarzeniach i chcę zdobyć
pierwszego Orła – ambitnie
zapowiedział burmistrz Dębna
Grzegorz Kulbicki.
Znakomita współpraca
samorządowa oraz biegowa
spowodowała, że wpadliśmy na
pomysł by stworzyć wspólnie nowy cykl

CKiS zaprasza
na zajęcia
z języka angielskiego

biegowy w Polsce. Z całego serca już
teraz zapraszam – na śmiałków
czekamy w Jarosławcu – stwierdził
wójt Postomina, organizator Biegu po
Plaży w Jarosławcu, Janusz
Bojkowski.
I kolejna ważna informacja, która
z pewnością ucieszy biegaczy. Biorąc
pod uwagę właśnie to nowe wyzwanie
organizatorzy Maratonu Dębno po raz
pierwszy znieśli wszelkie limity
uczestnictwa w wydarzeniu, tak by jak

największe grono śmiałków miało
szansę uczestnictwa w tym nowym
wyzwaniu.
Zapisy na wszystkie trzy biegi
właśnie ruszyły. Jako pierwszy
zaprasza Maraton Dębno, tylko jego
ukończenie daje przepustkę do
kolejnej odsłony wyzwania „Orły
Biegowe”
Link do zapisów Maraton DĘBNO
https://online.datasport.pl/zapisy/porta
l/zawody.php?zawody=6647

Link do zapisów Bieg Po Plaży
w Jarosławcu
https://online.datasport.pl/zapisy/porta
l/zawody.php?zawody=6651
Organizatorzy Orłów Biegowych:
Maraton Debno
Hunters Grodziski Półmaraton
"słowaka”
Międzynarodowy Bieg po Plaży

Bieg i Marsz "Policz się z Cukrzycą"
w ramach WOŚP
29 stycznia 2022 r. w Postominie
po raz 12 wystartował Bieg oraz Marsz
Nordic Walking „Policz się z Cukrzycą"
w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W zawodach
wystartowało łącznie 40 osób (14 bieg
i 26 Nordic Walking). Trasą biegu
i marszu była ścieżka rowerowa
Postomino-Pieńkówko. Deszczowa
pogoda nie odstraszyła śmiałków,
a nawet dała dodatkową satysfakcję
z ukończenia marszu lub biegu.
Dekoracje oraz ciepły poczęstunek
przygotowano na sali wielofunkcyjnej
przy CKiS w Postominie. Dziękujemy
wszystkim za udział w biegu oraz za
wsparcie akcji WOŚP w naszej
gminie.
Klasyfikacja:
BIEG:
KAT. KOBIET
1. MONIKA HARBUTIAK

2. KATARZYNA KULCZYK
3. AGNIESZKA MAJ
KAT. MĘŻCZYZN
1. KRZYSZTOF WILCZEWSKI
2. TOMASZ JABŁOŃSKI

3. MARCIN SMOŁUCH
NORDIC WALKING
KAT. KOBIET:
1. MONIKA KNITTER
2. GRAŻYNA ANTOSIK
3. MONIKA MIKLASIŃSKA
KAT. MĘŻCZYZN
1. PIOTR BRZOZOWSKI
2. ROBERT JAWORSKI
3. HENRYK CHUDY
Serdecznie gratulujemy
uzyskanych wyników i zapraszamy na
kolejne imprezy organizowane przez
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
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Nowe kursy autobusowe do Słupska i Sławna
Z dniem 01 lutego zostały
uruchomione zaplanowane na rok
2022 nowe linie komunikacyjne na
terenie Gminy Postomino.
Szczegółowe rozkłady jazdy
wszystkich połączeń autobusowych,
które zabezpieczają potrzeby
transportowe mieszkańców naszej
gminy można uzyskać
u przewoźników, na ich stronach
internetowych lub telefonicznie:
• PKS Słupsk- www.pks.slupsk.pl,
tel. 789 407 700; 59 842 42 56.
• Darłowskie Przedsiębiorstwo
Przewozowe, www.dpp.pl, tel. 609
411 411; 94 342 77 32
• PKS Koszalin- www.pkskoszalin.pl,
tel. 94 342 77 23.
Na stronie Gminy Postomino
(www.postomino.pl)
znajduje się folder informacyjny
zawierający rozkłady jazdy
uruchominonych linii
komunikacyjnych.

28 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski podpisał
z Prezesem PKS Słupsk Piotrem Rachwalskim umowę na świadczenie usług
przewozowych z miejscowości gminnych do Słupska.
Poniżej przedstawiamy godziny
odjazdu autobusów z przystanków
początkowych i godziny przyjazdu na
przystanki końcowe.

• linia Karsino- PostominoZłakowo- Słupsk
odjazdy z Karsina: 5:40, 6:33, 9:33,
8:50, 10:50, 13:50, 15:50, 17:50

powroty ze Słupska: 8:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 17:00
• linia Nacmierz- JarosławiecPostomino- Słupsk
odjazdy z Nacmierza- 6:20, 8:34, 9:55,
12:25, 14:04, 15:05
powroty ze Słupska- 8:30, 10:00,
11:00, 13:40, 16:00, 16:40
• linia Staniewice- Słupsk (część
kursów jedzie przez Postomino)
odjazdy ze Staniewic- 6:49, 6:49,
10:40, 12:49, 13:40, 15:40, 16:49,
18:40, 19:49
powroty ze Słupska- 8:30, 9:40, 11:30,
12:40, 14:30, 14:40, 15:30, 17:40,
18:30
• linia Rusinowo- JarosławiecPostomino- Sławno
odjazd z Rusinowa- 6:27
powrót ze Sławna- 16:00
• linia Rusinowo- KrólewoMasłowice- Sławno
odjazd z Rusinowa- 6:37
powrót ze Sławna- 16:00
• linia tzw. handlowa SławnoSławno,

odjazd z Jarosławca (OW Marysieńka)
8:33, (Rusinowo kościół) 8:41, Kanin
(rondo) 8:54, Postomino (szkoła) 9:05,
Staniewice 9:12, Sławno 9:30
powrót ze Sławna 12:00, Staniewice
12:15, Postomino (szkoła) 12:24,
Kanin (rondo) 13:05, Jarosławiec (OW
Marysieńka) 12:44, Rusinowo (szkoła)
12:53, Kanin (rondo) 13:05, Sławno
13:28.
• linia Chudaczewko- StaniewiceSławno
odjazd z Chudaczewka- 6:35, 15:00,
17:00
powrót ze Sławna- 5:45, 14:00, 16:00

Gmina

Postomino

Zabawa na kręglach

Koło Gospodyń Wiejskich AKSAMITKI
z Wszedzienia w ramach projektu pn.
„Słoneczny Wszedzień” zorganizowało dla
mieszkańców wyjazd na kręgle. Była to
niespodzianka. I tak wieczór 19 grudnia 2021
roku wszyscy uczestnicy spędzili bardzo

sympatycznie rzucając kręglami w Darłówku
w Hotelu LIDIA. Projekt pn. „Słoneczny
Wszedzień” był współfinansowany ze środków
Gminy Postomino.
MLSZ

Aksamitki na kolacji

11 g r u d n i a 2 0 2 1 w J a r o s ł a w c u
w Restauracji „JACKOWO” na uroczystej kolacji
spotkały się członkinie KGW „AKSAMITKI”
z Wszedzienia. Przepyszna kolacja w miłym
towarzystwie to sympatycznie spędzony czas,
na którym omówiono zrealizowane zadania,

podsumowano dwa lata działalności koła oraz
wymieniono się pomysłami na kolejne lata.
Projekt pn. „Słoneczny Wszedzień” był
współfinansowany ze środków Gminy
Postomino.
MLSZ

Wieœci

luty 2022

szkolne

***

Wieœci

najgłośniejszy doping na trybunach to
taki, który płynie prosto z serca...
Nasza grupa stworzyła piękną
atmosferę na hali, same zawodniczki
MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN po
zakończonym meczu, dziękowały
oklaskami za wspaniały doping.
Lokalne media społecznościowe
(radio) na drugi dzień opisywały
fantastyczny doping młodych adeptek
piłki ręcznej, a zdjęcia naszej grupy
zostały również umieszczone na

strona

szkolne

SPR VICTORIA w roli kibica!

12 stycznia 2022 r w hali
widowiskowo-sportowej w Koszalinie
odbyła się Superliga PGNiE Kobiet mecz Młyny Stoisław Koszalin vs MKS
Zagłębie Lubin, gdzie nasze
Victorianki występowały w roli kibiców.
To co dziewczyny i rodzice lubią
najbardziej to możliwość oglądania
i dopingowania zawodniczek na żywo.
Victorianki przygotowały się wzorowo
do tego zadania, ułożyły sportowe
hasła oraz kartoniadę. Najmocniejszy,
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oficjalnej stronie internetowej Klubu
MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN.
Dziękuję rodzicom za
zaangażowanie i obecność na tym
wydarzeniu, trenerom SPR VICTORIA
POSTOMINO Maciejowi
Pominkiewiczowi oraz Małgorzacie
Łabędzkiej za organizację wyjazdu.
Ostatecznie MŁYNY STOISŁAW
KOSZALIN uległ aktualnemu
mistrzowi Polski 24:31.
Pasternak S.

***

Wieœci

szkolne

Wielki sukces
Wojtka, Zuzi i Nadii

Mam zaszczyt poinformować
o wielkim sukcesie uczniów kl. II a SP
w Postominie w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym - „UNICEF
M A R Z E N I A D Z I E C I Ś W I ATA
„Magiczne ptaki”. Wojciech Przybył
zajął II miejsce, Zuzanna Skóra
III miejsce, a Nadia Rąpalska

otrzymała wyróżnienie. Celem
konkursu było przede wszystkim
przybliżenie dzieciom założeń
Polskiego Komitetu Narodowego
UNICEF pomoc dzieciom na całym
świecie. Składam wielkie gratulacje
i życzę dalszych sukcesów!
Ewa Kulczak - Leśniewska

Wyjazd uczniów
z Pieszcza na lodowisko
Kolejne sukcesy
taneczne Wiktorii

17 stycznia 2022 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pieszczu pojechali na lodowisko.
W wycieczce uczestniczyły wszystkie
klasy. Śmiechu było co nie miara, bo

nie każdy z nas potrafił utrzymać się
na łyżwach. Często kończyło się to
upadkiem, ale dla naszych uczniów
nie ma rzeczy niemożliwych.
Atmosfera była rewelacyjna, wszyscy

wróciliśmy do szkoły w wyśmienitych
humorach.
Bardzo dziękujemy Pani Madzi
za zorganizowanie wyjazdu.
M. Juszczyk

Uczennica klasy Va Szkoły
Podstawowej w Postominie Wiktoria
Pasternak od ponad 3 lat tańczy
w zespole Show Kids reprezentującym
miasto Słupsk.
Miło nam poinformować, że na
Ogólnopolskim Festiwalu Tańca
Nowoczesnego w Łebie,
organizowanym w dniach 89.01.2022r. Wiktoria wraz ze swoją
grupą taneczną zdobyła 1 miejsce
w kategorii DISCO FORMACJE 8-12
LAT.
Wiktoria wraz z zespołem SHOW
KIDS na swoim koncie posiada już
złoty medal Debiutów WADF z 2021
oraz srebrny medal Mistrzostw Polski
& Grand Prix Polski WADF 2021.
Gratulacje!!!
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Spotkanie integracyjne

W dniu 14 stycznia 2022 roku
o godz. 20:00 odbyło się spotkanie
integracyjne dla członków Koła
Gospodyń Wiejskich w Nacmierzu. Na
spotkaniu omówiono plan działań na
najbliższy okres działalności, a także
tematy statutowe.
Po części oficjalnej przyszedł
czas na luźne rozmowy w ciekawym
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towarzystwie i świetnej atmosferze,
przy kawie, herbacie i przy smacznych
wypiekach naszych członkiń koła.
Dziękuję za liczną obecność
i zaangażowanie pań i panów
w działalność Koła Gospodyń
Wiejskich w Nacmierzu.
Dominik Ciemny

Inicjatywa w Masłowicach

Z końcem roku 2021 w ramach
inicjatywy lokalnej Gminy Postomino
zrealizowano w Masłowicach zadanie
publiczne pn.: „Wymiana stolarki
w remizie OSP oraz odświeżenie
świetlicy”. Dzięki wykonanej pracy

poprawił się wizerunek remizy jak
i centrum naszej wsi, a także sala
świetlicy wiejskiej. Zachęca to
wszystkich mieszkańców do miłego
spędzenia wspólnie wolnego czasu.

Dziękuję wszystkim, dzięki
którym mogliśmy zrealizować to
zadanie.
Sołtys Anna Piaseczna

okres kwarantann naszych
mieszkańców, to i tak jestem dumna,
że mogliśmy zrealizować tyle
przedsięwzięć.

Projekt pn. „Słoneczny
Wszedzień” był współfinansowany ze
środków Gminy Postomino.
M.L-Sz.

Wycieczka
W ramach projektu pn.
„Słoneczny Wszedzień”
w październiku 2021 r. mieszkańcy
Wszedzienia wybrali się na wycieczkę
na Kaszuby do Wioski Ziół
w Mikorowie oraz Farmę Alexa koło
Łeby. Głównym celem wyjazdu było
nawiązanie współpracy oraz poznanie
wartości krajoznawczych okolicy.
Uczestnicy się integrowali, pogoda
dopisała, a i humory wszyscy mieli
wyśmienite. Dziś pozostały
niezapomniane wrażenia.
Choć w ostatnim czasie
pandemia często niszczy plany jak np.
w naszym sołectwie, kiedy od
października do połowy grudnia to

Jagodzianki w Koszalinie Seniorze uwierz w siebie, masz głos

11 grudnia 2021 r. członkinie
i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich
Jagodzianki w Jezierzanach,
w ramach programu integracyjnego
mieszkańców wsi, pojechali do
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
w Koszalinie.
Wspólnie obejrzeliśmy sztukę wg
twórczości J.Tuwima – Lokomotywa.
Nie dla dzieci. Każdy absolwent szkoły
polskiej powinien wiedzieć, że Julian
Tuwim to polski poeta żydowskiego
pochodzenia, pisarz, autor wodewili,
skeczy, librett operetkowych i tekstów
piosenek; jeden z najpopularniejszych

poetów dwudziestolecia
międzywojennego i jeden z najchętniej
czytanych polskich poetów XX wieku,
który pisał zarówno dla dorosłych, jak
i dla dzieci. Do dziś jego utwory
wzruszają i bawią kolejne pokolenia
czytelników. ( źródło – Internet.pl)
Odwiedziliśmy także restaurację
Viva Italia i w niezwykle miłej
atmosferze, klimacie włoskiej
słonecznej kuchni niespiesznie
toczyliśmy rozmowy o wszystkim,
o dawnych czasach i współczesnej
rzeczywistości.
M. Choroszczyńska

Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” we współpracy z
Fundacją „Pięknolesie” zaczyna
realizację projektu „Seniorze uwierz
w siebie, masz głos” w ramach
programu „Aktywni Obywatele”.
Zadaniem projektu będzie przede
wszystkim wsparcie osób starszych,
samotnych, niepełnosprawnych, które
są zagrożone wykluczeniem
transportowym.
W gminie Postomino – podobnie
jak w wielu gminach wiejskich w całej
Polsce – występuje problem
z komunikacją publiczną.
Zdecydowana większość
mieszkańców posiada prywatne
samochody, a nawet dwa lub trzy
w gospodarstwie, ale są też takie
osoby, które go nie mają, mieszkają
samotnie lub rodzina jest pracująca,
lub są na tyle schorowane czy słabe,
że nie mogą dojść do przystanku
autobusowego. A trzeba pojechać do
lekarza, zrobić większe zakupy,
spotkać się na jakiejś aktywności
lokalnej, trzeba do fryzjera, czy do
dentysty. Jest przecież tak wiele
potrzeb, które towarzyszą nam
codziennie, które musimy zaspokajać.
Do takich osób skierowany jest ten
projekt. W najbliższym czasie nastąpi
otwarcie biura projektu w pieńkowskiej
świetlicy wiejskiej. Tam będzie można
zgłaszać potrzeby wyjazdów.

Ideą projektu jest zebranie grupy
osób (zwanych wolontariuszami),
którzy dysponują prywatnymi
samochodami, mają prawo jazdy
i wolny czas (lub chociaż trochę), by
poświęcić go dla innej – potrzebującej
osoby. Ci wolontariusze będą
przeszkoleni w zakresie kontaktów
z klientem, a także w zakresie pomocy
osobom starszym. Stowarzyszenie
pozyskało fundusze na refundację
kosztów przejazdu. Jest to
ministerialna stawka 0,8358 zł za
kilometr (wliczając wszystkie
kilometry, również dojazdu do osoby
potrzebującej). Koordynatorem jest p.
Józef Rysztak, emerytowany
kierownik byłej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej ZDZ w Postominie.
Wszelkie zapytania, sugestie, uwagi

można zgłaszać pod numer 608 416
992.
Obecnie jesteśmy na etapie
promocji projektu, chcemy dotrzeć do
jak największej liczby osób zarówno
potrzebujących, jak i osób mogących
świadczyć tę usługę. Bardzo prosimy
o przekazywanie tej informacji swoim
znajomym, sąsiadom. Pomóżmy
sobie wzajemnie.
N i e p o z w ó l m y, b y o s o b y
mieszkające w bardzie odległych
wioskach naszej gminy nie mogły
korzystać z uroków życia.
Projekt dofinansowany jest
przez Aktywni Obywatele Fundusz
Krajowy, obszar 3 Wsparcie grup
narażonych na wykluczenie.
Teresa Rysztak
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Muzyczny Dzień Babci

Dzieci, wspólnie z opiekunkami
Placówki Wsparcia Dziennego
w Staniewicach przygotowały piękne
spotkanie pokoleniowe. W trakcie
przygotowywania serduszek i laurek

dla bliskich Babć i Dziadków było wiele
okazji do rozmów o ważnej roli
Dziadków w życiu rodziny. Sama
uroczystość – przy stołach
zastawionych słodkościami – była

bardzo wzruszająca i sympatyczna.
Oprócz wierszyków i prezentów
głównym punktem programu był
teleturniej „Jaka to melodia”. Walka
drużynowa była zawzięta, albowiem
nagrodą był super ekspres do kawy,
ufundowany przez anonimowego
darczyńcę. Zwyciężyła drużyna
w składzie wnusio Szymon i babcia
Ula. Gratulacjom nie było końca.
Gośćmi honorowymi na
spotkaniu była sołtys Staniewic
p. Bronisława Siwiuk, która wykazała
się dużymi zdolnościami plastycznymi;
p. Zosia – wieloletnia przyjaciółka
dzieci ze Staniewic i okolic; p.
Bogumiła Struś – dyrektor szkoły oraz
Paulina Paź – pracownik GOPS
w Postominie.
Postomińskie Stowarzyszenie
„Razem lepiej” pokazało prezentację
multimedialną z aktywnych form
działania skierowanych do seniorów,

zapraszając do współpracy.
Dzieci były szczęśliwe, a babcie –
często wzruszone.
Dziękujemy wszystkim za pomoc
w organizacji tej miłej uroczystości;

a szczególnie p. Sławkowi, który
opracował i prowadził Teleturniej.
Teresa Rysztak
Edyta Zosiuk

Program Aktywności Lokalnej

W ramach projektu „Zróbmy to
razem” uczestnicy wraz z nowym
rokiem wzięli udział w zajęciach
zgodnie z harmonogramem. Zrobili

porządki noworoczne na sali, w której
odbywają się zajęcia. Mimo
niesprzyjającej pogody, wybrali się na
s p a c e r. W s p ó l n i e o m a w i a l i

zapotrzebowanie na nowy 2022 r.
Przypominamy o trwającym
naborze do projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej ogłasza nabór do projektu
„ZRÓBMY TO RAZEM…” w ramach,
którego można zdobyć kwalifikację
poprzez realizację atrakcyjnych
bezpłatnych kursów zawodowych.
Projekt przeznaczony jest dla osób
bezrobotnych i ze stopniem
niepełnosprawności z terenu Gminy
Postomino.
Uczestnikom projektu oferujemyaktywną integrację w ramach
kontraktów socjalnych:
• płatne staże zawodowe
• poradnictwo zawodowe
Dodatkowo zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

warsztaty wizażu
poczęstunek
ubezpieczenie
warsztaty prawne
badania lekarskie
specjalistyczne poradnictwo
doradztwo zawodowe
kwalifikacyjne kursy zawodowe
kurs podstaw obsługi komputera
- florystki

Skorzystaj z zajęć w PWD
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

Mikołajki

• 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
Koordynator Placówki
Wsparcia Dziennego
Paulina Paź

W Wilkowicach 11 grudnia 2021
w sali wiejskiej panie z Koła Gospodyń
Wiejskich zorganizowały bal
mikołajkowy. Były zabawy z niezawodną
Pompaliną - animacje i wariacje, którą
nasze dzieci uwielbiają.
Na zakończenie Mikołaj zatańczył
z dziećmi i rozdał prezenty.
Wielkie podziękowania dla
Nadleśnictwa Sławno za podarowanie
choinki, OSP Wilkowice za pomoc
i wsparcie finansowe, sołtysa Daniela
Pakosa oraz dla cudownych pań z Koła
Gospodyń Wiejskich.
A.Z.

2022

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Mały Konkurs Recytatorski
Etap Gminny - Gminy Postomino
3 marca 2022 r., o godz. 10:00
Sala Wielofunkcyjna przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie

- kosmetyczki
- pracownik biurowy
- prawo jazdy kat. B
- spawacz
- wózki widłowe
- opiekun w żłobku
- koparko-ładowarki
Więcej informacji pod numerem
telefonu: 59 846 44 62 (64, 63, 61)
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Dzień Babci w Nacmierzu „Moje miejsce na ziemi”

Dnia 22 stycznia 2022 roku
o godz. 18:00 rozpoczęła się
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka zorganizowana przez nasze
Koło Gospodyń Wiejskich.
Zabawa i jeszcze raz dobra
zabawa trwała do późnych godzin

nocnych. Babcie i Dziadkowie
wychodzili zadowoleni i już się nie
mogą doczekać kolejnych imprez
w naszej miejscowości.
D. Ciemny

„Świąteczne piernikowanie”

W ramach Gminnego Programu
Profilaktyki w Masłowicach
zorganizowano „świąteczne
piernikowanie”. Uczestnicy otrzymali
od pani sołtys fartuszki, które mam
nadzieję przydadzą się w podróżach
kulinarnych. Dzięki współpracy z CKiS
Postomino spotkanie odbyło się

w świetlicy wiejskiej. Wszyscy świetnie
się bawili przy wygniataniu ciasta,
wykrawaniu pierników i ich
dekorowaniu. Gotowymi pierniczkami
obdarowani zostali mieszkańcy naszej
miejscowości.
Anna Piaseczna

Na spotkaniu KGW w Nacmierzu
odbyły się prelekcje projektu pn.:
"Moje Miejsce na Ziemi".
Projekt ten jest realizowany
dzięki "Fundacji ORLEN" od której
otrzymaliśmy dofinansowanie

w wysokości 5000,00 zł.
Dzięki tym funduszom
zakupiliśmy dwa pojemniki na zużyte
baterie, serce na plastikowe korki
i nakrętki, które stoi przed Świetlicą
Wiejską w Nacmierzu, a także

drzewka i krzewy ozdobne, które będą
posadzone na terenie placu
rekreacyjnego w naszej miejscowości.
Dominik Ciemny

Nowy zarząd w Nacmierzu
21 grudnia 2021 roku
w Nacmierzu odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich.
Podsumowania ostatnich trzech
lat działalności dokonała pani prezes
Ewa Piaseczna. Szczegółowo
omówiła wszystkie inicjatywy, które
organizowały lub w których
uczestniczyły członkinie Koła.
Po omówieniu sprawozdania
finansowego, odchodzącemu
zarządowi KGW Nacmierz udzielono
absolutorium.
Następnie przeprowadzono
wybory nowego zarządu.

W wyniku głosowania nowym
Prezesem KGW Nacmierz został
Dominik Ciemny, Vice-Prezesem
Beata Zosiuk, a członkiem zarządu

Ewa Piaseczna.
Nowemu zarządowi gratulujemy
wyboru i życzymy wielu sukcesów.

Zajęcia organizowane w czasie ferii przez CKiS Postomino
I Tydzień
31.01 poniedziałek
godz. 17:00-19:00 Warsztaty Karate Kyokushin - hala sportowa
w Postominie
01.02 wtorek
godz. 15:00-17:00 Warsztaty Decoupage - CKiS Postomino
godz. 17:00-19:00 Warsztaty biżuterii młodzieżowej - CKiS Postomino
godz. 16:00-18:30 Akademia Piłkarska – hala sportowa w Postominie
godz. 18:00-19:00 Ferie na wesoło "WYGIBASY" - CKiS Postomino
02.02 środa
godz. 16:00-18:00 Akrobatyka na szarfach - hala sportowa w Postominie
godz. 17:30-19:00 Akademia Piłkarska – orlik Postomino
godz. 18:00-20:00 Warsztaty Karate Kyokushin - hala sportowa
w Postominie
03.02 czwartek
godz.12:30-14:00 Warsztaty Break Dance - sala CKiS Postomino
godz.15:00-17:00 Warsztaty z masą solną na wesoło - CKiS Postomino
godz. 16:00-18:30 Akademia Piłkarska – hala sportowa w Postominie
godz. 17:00-19:00 warsztaty biżuterii młodzieżowej- CKiS Postomino
godz. 18:00-19:00 Ferie na wesoło "WYGIBASY"- CKiS Postomino
04.02 piątek
godz. 17:30-19:00 Akademia Piłkarska – orlik/hala sportowa w Postominie
godz. 19:00-21:00 Karate Kyokushin - hala sportowa w Postominie

II Tydzień
07.02 poniedziałek
godz. 15:00-19:30 Warsztaty Break Dance - CKiS Postomino
godz. 17:00-19:00 Warsztaty Karate Kyokushin - hala sportowa
w Postominie
08.02 wtorek
godz. 15:00-17:00 Warsztaty kwiaty z bibuły - CKiS Postomino
godz. 17:00-19:00 Warsztaty biżuterii młodzieżowej - CKiS Postomino
godz. 16:00-18:30 Akademia Piłkarska – hala sportowa w Postominie
godz. 18:00-19:00 Ferie na wesoło "WYGIBASY" - CKiS Postomino
09.02 środa
godz. 16:00-18:00 Akrobatyka na szarfach - hala sportowa w Postominie
godz. 17:30-19:00 Akademia Piłkarska - hala sportowa w Postominie
godz. 18:00-20:00 Warsztaty Karate Kyokushin- hala sportowa
w Postominie

Działalność świetlic
w czasie ferii luty 2022
Chudaczewo
– wtorek, czwartek 13:30-17:30
Nacmierz
– wtorek, środa 12:00 - 16:00
Pałowo
– poniedziałek, środa, piątek
11:00 - 15:00
Pałówko
– wtorek, czwartek 11:00 - 15:00
Pieńkowo
– poniedziałek środa 11:00 – 15:00
Rusinowo
– poniedziałek, czwartek piątek
12:00 - 16:00

10.02 czwartek
godz. 15:00-17:00 Warsztaty "witrochromia" - CKiS Postomino
godz. 16:00-18:30 Akademia Piłkarska – hala sportowa w Postominie
godz. 17:00-19:00 Warsztaty biżuterii młodzieżowej - CKiS Postomino
godz. 18:00-19:00 Ferie na wesoło "WYGIBASY" - CKiS Postomino

Wilkowice
– środa, piątek 13:30 – 17:30

11.02 piątek
godz. 17:30-19:00 Akademia Piłkarska – orlik/hala sportowa w Postominie
godz. 19:00-21:00 Karate Kyokushin - hala sportowa w Postominie

Wszedzień
– wtorek, czwartek, piątek
11:00 – 15:00
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Gminny Punkt Konsultacyjny

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

Informujemy, że mieszkańcy
Gminy Postomino mają możliwość
skorzystania z bezpłatnej pomocy
w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym
znajdującym się w budynku
administracyjno-świetlicowym
w miejscowości Pieńkowo 76A.
W Punkcie świadczona jest pomoc
psychologiczna oraz wsparcie dla

osób uzależnionych od alkoholu,
substancji psychoaktywnych i ich
rodzin.
Punkt czynny:
• Wtorek, w godz. 10:00 12:00 – Specjalista ds.
uzależnień Pani Dorota Pol
(tel. 692 463 607)
• Środa, w godz. 15:00 - 17:00

– Psycholog Ewa Troć (tel.
519 103 703)
Więcej informacji w sprawie
ustalenia terminu wizyt u specjalistów
w dniach pełnienia dyżurów pod nr
telefonu 59 846 44 46.
Zapraszamy wszystkie osoby
zainteresowane.

Azbest - informacja

•
•
•
•
•

SAT-TV
Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe
Mieczysław Grzegorz Jażdżewski
76-107 Jezierzany, ul. Rolników 10
tel. 782 046 994
e-mail: sat0@onet.pl
oferuje usługi z zakresu:
systemy satelitarne,
TV naziemne indywidualne oraz zbiorcze,
systemy internetowe kablowe i radiowe,
konserwacja i modernizacja sieci TV-SAT,
doradztwo.

Zbliża się kolejny termin
składania przez osoby fizyczne
aktualizacji informacji o posiadaniu
wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z art. 162 ust. 4, 5 ustawy
z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 z późn. zm.) obowiązkiem
o s ób f i z y c z ny c h ni e bę dąc y c h
przedsiębiorcami tj. właścicieli,
użytkowników wieczystych,
zarządców nieruchomości - jest
składanie Wójtowi corocznych
informacji o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystania.

„Pieńkowskie Panienki”

Informacja powinna być
sporządzona w oparciu o przepisy
Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie
wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr
8, poz. 31).
Informacja podlega corocznej
aktualizacji!
W związku z powyższym
zwracamy się ze szczególną prośbą

do mieszkańców, którzy posiadają na
swoich posesjach wyroby
zawierające azbest, aby złożyli
w Urzędzie Gminy Postomino
stosowną informację w terminie do
dnia 25 marca 2022 roku. Formularz
informacji dostępny jest na stronie
internetowej Gminy Postomino lub
w siedzibie Urzędu Gminy Postomino
(Biuro Obsługi Interesanta).

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

1. Żebyś Ty dziewczyno kamienicę miała
To byś ją przepiła i przetańcowała.
2. Nie śmiejcie się ludzie, że gorzałkę piję,
Chłopcy mnie nie lubią, na czym się wyżyje.
3. Pieńkowskie Panienki jak polne kwiateczki
Po sześćdziesiąt latek same panieneczki.
4. Pieńkowskie Panienki jak na łące kopy,
Gdzie sobie staniemy otocza nas chłopy.
5. Po łące, po łące kwiateczki zbierała,
Chłopcy mnie łapali ja im uciekałam.
6. Dziewczyno z Pieńkowa czemuś uciekała
Gdybyś była mądra tobyś chłopcom dała – Buzi.
K. B.
Kapela Pieńkowianie

Harmonogram wypłat

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

Funduszu alimentacyjnego
Świadczeń rodzinnych
Świadczeń wychowawczych

1

GOPS
Postomino
• 22-24 luty 2022 r.
• 22-24 marzec 2022 r.
• 20-22 kwiecień 2022 r.
• 24-26 maj 2022 r.
• 21-23 czerwiec 2022 r.
• 20-22 lipiec 2022 r.

•
•
•
•
•

23-25 sierpień 2022 r.
20-22 wrzesień 2022 r.
19-21 październik 2022 r.
22-24 listopad 2022 r.
14-16 grudzień 2022 r.

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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luty 2022

strona

Harmonogram wywozu odpadów
Luty 2022
i DZIEŃ TYGODNIA

Marzec 2022
odpady
zmieszane

MIEJSCOWOŚCI
odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

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

Odp
a
zmie dy
są od szane
b
ie
ra
co 2
tygo ne
dnie

odpady
zmieszane

odpady
zmieszane

MIEJSCOWOŚCI

odpady
wielkogabarytowe

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

i DZIEŃ TYGODNIA

papier

szkło

elektrośmieci

metale i tworzywa
sztuczne

metale i tworzywa
sztuczne

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

7

14

21

28

1

8

15

22

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

2

9

16

23

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

3

10

17

24

4

11

18

25

Obo
wią
segr zkowa
eg
odpa acja
dów
!

WTOREK

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

Odpady budowlane: 15, 29 i odpady biodegradowalne: 16, 30.

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

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

Kącik
poetycki

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.

Sprzedam lub wynajmę

Demeter i Kora
Matka Ziemia- Demeter
nie może być w pełni szczęśliwa
choć Kora-Persefona najmilszym jej gościem.
Śmieci zatruwają powietrze
nie czynią tej Ziemi piękniejszą.

Orfeusz i Eurydyka

Wstydem płonie Demeter
Ziemię trzeba szanować!

Orfeusz zszedł do Podziemia po swą ukochaną
W imię Wielkiej Miłości i Wielkiej Tęsknoty.
Potrafił wzruszyć mury, ludzi, nawet bogów.
Któż tak kochać potrafi i tak w miłość wierzy,
że bez niej żyć nie umie, bo mu serce pęknie?

Smuci się Matka Ziemia- bo pragnie
rodzić obfite plony, wierzy w mądrych ludzi
nie może utonąć w śmieciach.

To w imię Miłości pokonał przeszkody,
zszedłby na dno piekła, gdyby było trzeba.
Znalazł ukochaną, lecz w powrotnej drodze
nie dotrzymał słowa- spojrzał poza siebie
i cały czar prysnął.-O chwilo okrutna!
Orfeusz na próżno próbował raz jeszcze
lecz szansa raz dana już się nie powtórzy.

Jej córka Kora wróciła wraz z wiosną
chce myć się w porannej rosie
biegać po trawie zielonej
w złotych promieniach słońca.
Jej Matka Ziemia strzeże tego raju.
Córka Przyroda to zapach ziemi
pełnej kolorowych kwiatów
urodzajnych pól malowanych zbożem.

Samotny mężczyzna nie pokochał innej,
bo serce wzburzone jeden obraz miało,
tak do końca życia z tym obrazem żyło.
Zazdrosne kobiety wszak go rozszarpały,
Bo nie wybrał żadnej- one go kochały!
Orfeusz i Eurydyka wnet się połączyli
w imię Wielkiej Miłości- znów ze sobą byli.

Lecz kiedy przyjdzie deszczowy listopad
pożegna się z matką
zejdzie do Podziemia
by znów na wiosnę powrócić tam,
gdzie budzi się radość i życie.

Bo jeśli dwa serca połączą się szczerze,
To śmierć nie rozdzieli- w taką miłość wierzę!
Jadwiga Michalak

Demeter zimą odpoczywa
zapada w sen długi
tkany rytmem zimowego czasu.
Jadwiga Michalak

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 01.02.2022 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

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 2500 egz.

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.

Panu Janowi Chabowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

ŻONY
składają Sołtys oraz Rada Sołecka i mieszkańcy Nacmierza

Panu Janowi Chabowskiemu
Radnemu Gminy Postomino
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
składa Wójt Gminy Postomino
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Postominie

W obliczu ogromnej starty
jaką jest śmierć najbliższej osoby
wyrazu głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
Panu Janowi Chabowskiemu
Radnemu Rady Gminy Postomino
składają Radni oraz Sołtysi Gminy Postomino

