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Niewyobrażalna siła żywiołów

Drzewa spadające na drogi,
poprzerywane linie energetyczne,
w dniach od 16 do 23 lutego cała
Polska zmagała się z ogromną siłą
żywiołów. Wiatr przekraczał 120 km/h,
co powodowało masowe, a w naszej
gminie nawet kilkudniowe, przerwy
w dostawach energii elektrycznej.
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Ochotnicy z naszych Jednostek OSP
mieli bardzo pracowity czas. Zgodnie
z meldunkiem sporządzonym przez
Państwową Straż Pożarną w Sławnie
na terenie gminy Postomino
zarejestrowano 38 zdarzeń, a Strażacy
Ochotnicy wyjeżdżali 42 razy, w tym
Karsino 3, Chudaczewo 6, Nacmierz 4,

Staniewice 6, Łącko 1, Rusinowo 5,
Wilkowice 8, Postomino 2, Pałówko 3,
Marszewo 4. Były to wyjazdy
najczęściej do powalonych drzew,
3 akcje były związane z podtopieniami,
a jedna z uszkodzonym dachem.
Zasmuceni jesteśmy stratą
zabytkowej bramy przykościelnej oraz

marca

ujrzymy bramę przy kościele w Łącku.
Krajobraz nadmorski również
zmienił się nie do poznania. Wiatr
i woda największe spustoszenie
uczyniły między pierwszym, a drugim
zejściem na plażę w Jarosławcu oraz
między "jedenastką", a "dwunastką"
w Rusinowie.

11 marca

Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom
życzymy
zdrowia, szczęścia, dużo radości
i szczęśliwej przyszłości.
Wszystko co piękne i wymarzone,
w Dniu Święta Kobiet niech będzie spełnione.

Przewodniczący Rady Gminy Postomino
Daniel Pakos

pomników przyrody w Łącku. Jest
jednak szansa na odbudowę. Ks.
Proboszcz Andrzej Bagiński jest po
pierwszych rozmowach
z pracownikiem Delegatury
w Koszalinie Zachodniopomorskiego
Konserwatora Zabytków. Miejmy
nadzieje, że za jakiś czas ponownie

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu naszej gminy
składamy serdeczne życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności,
satysfakcji z pełnionej funkcji, wytrwałości w dążeniu
do wyznaczonych celów oraz realizacji pomysłów w pracy na rzecz
rozwoju swoich sołectw. Dobrej współpracy z mieszkańcami,
a także optymizmu i siły na każdy dzień.
Jednocześnie pragniemy podziękować za trudy codziennej pracy na
rzecz lokalnej społeczności, życzymy by jej efekty były jak najlepsze.
Przewodniczący Rady Gminy Postomino
Daniel Pakos
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski
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Umowa
z wykonawcą podpisana
Dnia 16 lutego 2022 r. Wójt – Janusz
Bojkowski, przy kontrasygnacie Skarbnika
– Doroty Bałukonis, podpisał umowę na
realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią
ścieków w m. Staniewice” z firmą Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
reprezentowaną przez pełnomocnika
Pawła Cichosza. W spotkaniu
uczestniczyli również Anna Pawlak –
Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych
Zespół Północ Banku Gospodarstwa
Krajowego, Bronisława Siwiuk – Sołtys
Sołectwa Staniewice oraz Adam Franczak
– Kierownik Referatu Planowania

Przestrzennego i Inwestycji w Urzędzie
Gminy.
Inwestycja przewiduje budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
tłocznej o długości 5,6 km, tłocznię
ścieków i lokalną oczyszczalnię. Wartość
robót wynosi 5 485 800,00 zł.
Projekt realizowany jest przy
wsparciu środków Banku Gospodarstwa
Krajowego w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Wysokość
dofinansowania - 4.999.850,00 zł.

Kolejna inwestycja wodno-kanalizacyjna

4 lutego 2021 roku nastąpiło
podpisanie umowy na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie Nowego
Osiedla w m. Jarosławiec”. Zadanie to
jest uzupełnieniem i rozszerzeniem
realizacji największego gminnego

projektu inwestycyjnego- modernizacji
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu.
Inwestycja będzie realizowana na
terenie zabudowy mieszkaniowej
i letniskowej. Sieci będą przebiegać
w pasie dróg gminnych, na terenach
prywatnych oraz Nadleśnictwa
Sławno. Wykonawca zadania

p r z e d s i ę b i o r s t w o
HYDROGEOBUDOWA ze Sławna
rozpoczęło pierwsze prace budowlane
jeszcze w tym miesiącu.
Uroczystego podpisania umowy
dokonali Wójt Gminy Janusz Bojkowski
wraz ze Skarbnikiem Dorotą Bałukonis
oraz z ramienia Przedsiębiorstwa

Marek Stukan- Wiceprezes.
Gmina Postomino na realizację
przedmiotowego zadania uzyskała
dofinansowanie w ramach
realizowanego projektu „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu
w Gminie Postomino” z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska

w ramach działania 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś
priorytetowa II „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020.

List intencyjny podpisany przez Zarząd województwa, powiat i gminy

W poniedziałek, 14 lutego 2022 r.
Wójt Janusz Bojkowski podpisał list
intencyjny, w sprawie współpracy na
rzecz przygotowania strategii
terytorialnej dla tak zwanego obszaru
funkcjonalnego Sławna, w którego
skład wchodzą wszystkie gminy
z terenu powiatu sławieńskiego. To
ważny dokument w kwestii

pozyskiwania funduszy unijnych
z nowej perspektywy finansowej do
roku 2027, na kolejne inwestycje m.in.
w turystykę.
Z ramienia Urzędu
Marszałkowskiego list podpisał
Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Tomasz
Sobieraj, powiat sławieński

reprezentował Wicestarosta Andrzej
Protasewicz, a gminy naszego powiatu
ich włodarze.
Podpisanie listu, było o tyle
ważne, gdyż obok tradycyjnych
konkursów dla podmiotów z całego
województwa, wydzielone będę
osobne pule dla samorządów
współpracujących w ramach tak

zwanych związków Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jeden
z takich obszarów swym zasięgiem
obejmie powiat sławieński. To
w ramach tego obszaru przyjęta będzie
strategia rozwoju wraz z listą
potencjalnych inwestycji, na które
można będzie przeznaczyć unijne
fundusze. Na chwilę obecną mowa

o kwocie przekraczającej 10,8 mln
euro, która byłaby wydzielona
w ramach Programu Regionalnego na
lata 2021-2027 i byłaby przeznaczona
tylko i wyłącznie dla samorządów
wchodzących w skład ZIT naszego
powiatu.
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Kalendarium

Umowy na sport podpisane!

marzec

2022
Co marzec wypiecze,
to kwiecień wysiecze.
Czasami w marcu
zetnie wodę w garncu.
Czasem marzec tak się podsadzi,
że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.

W dniu 25 lutego 2022 r.
w Urzędzie Gminy Postomino zostały
podpisane umowy na realizację
zadań publicznych z trzema klubami
sportowymi:
- Uczniowskim Klubem
Sportowym „Czarni” Pieszcz na
zadanie pn. „Prowadzenie
i organizacja: sekcji modelarstwa,
sekcji piłki siatkowej, sekcji lekkiej
atletyki i gier zespołowych, sekcji
tenisa ziemnego oraz sekcji tenisa
stołowego na terenie gminy
Postomino”,
- Klubem Sportowym „Wieża”
w Postominie na zadanie pn.
„Organizacja i prowadzenie sekcji

piłki nożnej w miejscowości
Postomino”,
- Uczniowskim Klubem
Sportowym SPR Victoria Postomino
na zadanie pn. „Prowadzenie
i organizacja sekcji piłki ręcznej
w miejscowości Postomino”.
W tym roku łączna wartość
zawartych umów to 250 000,00 zł.
Zarówno „Czarni” jak i „Wieża”
od wielu lat promują aktywność
sportową wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych w naszej gminie.
Podopieczni klubów biorą udział
w licznych zawodach sportowych,
turniejach, regatach, rozgrywkach
odnosząc niemałe sukcesy. W tym

roku do tych dwóch klubów dołączył
nowy Uczniowski Klub Sportowy SPR
„Victoria”, który prowadzi zajęcia piłki
ręcznej dla dziewcząt ze szkół
podstawowych z terenu gminy
Postomino.
Budujące jest to, że sportem
w naszej gminie zajmują się pasjonaci
kultury fizycznej. Cieszy nas fakt, że
powstają nowe kluby, a w tych już
istniejących rodzą się wciąż nowe
pomysły na angażowanie coraz
większej rzeszy osób w promowanie
sportu i aktywności fizycznej, oraz
zachęcenie wszystkich, w tym dzieci
i młodzież do aktywnego trybu życia
oraz uczestniczenia w wydarzeniach

sportowych. Aktywność fizyczna jest
nieodłączną częścią życia wielu
z nas, a nasze kluby są otwarte na
nowe wyzwania, chcą łączyć siły
i wspólnie organizować różnego
rodzaju imprezy integracyjne, co
miejmy nadzieję się ziści i sport
w gminie Postomino jeszcze bardziej
rozkwitnie.
Realizatorom zadań oraz
uczestnikom zajęć sportowych
życzymy wytrwałości i zacięcia oraz
trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

Co z przebudową drogi wojewódzkiej nr 203?
W maju ubiegłego roku władze Województwa
Zachodniopomorskiego podjęły decyzję o przyjęciu do
realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi
wojewódzkiej nr 203 na odcinku od Darłowa do granic
województwa. Podczas konferencji, która odbyła się w maju
zeszłego roku Wicemarszałek Tomasz Sobieraj poinformował
o tej decyzji, a Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał
Żuber poinformował o przygotowaniach do przetargu
i planowanym terminie realizacji robót.
Niestety, pomimo złożenia wniosku o zezwolenie
realizacji inwestycji w kwietniu 2021 r. decyzja została
wydana dopiero 28 stycznia 2022 r. Spowodowało to
opóźnienie realizacji inwestycji. Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich informuje, iż planowany termin
ogłoszenia przetargu na jej realizację to marzec bieżącego
roku.
Obecnie największym problemem jest tragiczny stan
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 203, szczególnie na
odcinku od Kanina do Pieńkowa.
Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski zwrócił się Marszałkowi również aktualne zdjęcia stanu pomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
osobiście do Wicemarszałka Tomasza Sobieraja z prośbą nawierzchni w Gminie Postomino. Dodatkowo Michałem Żuberem ponawiając prośbę o pilną
o jak najszybszy remont bieżący drogi. Przekazał Panu Wójt spotkał się z Dyrektorem Zachodnio- interwencję.

1 marca (wtorek)
Ostatki,
Światowy Dzień Świadomości Autoagresji,
Międzynarodowy Dzień Walki
Przeciw Zbrojeniom Atomowym,
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
2 marca (środa)
Popielec,
Międzynarodowy Dzień
Obrony Cywilnej
3 marca (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 marca (sobota)
Dzień Teściowej
8 marca (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca (czwartek)
Dzień Mężczyzn
12 marca (sobota)
Światowy Dzień Drzemki w Pracy
14 marca (poniedziałek)
Światowy Dzień Liczby Pi
15 marca (wtorek)
Międzynarodowy Dzień (Praw)
Konsumenta
19 marca (sobota)
Uroczystość św. Józefa
20 marca (niedziela)
Początek astronomicznej wiosny,
Światowy Dzień Inwalidów
i Ludzi Niepełnosprawnych
21 marca (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową,
Międzynarodowy Dzień Poezji
22 marca (wtorek)
Dzień Ochrony Bałtyku,
Światowy Dzień Wody
23 marca (środa)
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
Międzynarodowy Dzień Meteorologii
24 marca (czwartek)
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25 marca (piątek)
Zwiastowanie Pańskie
(Dzień Świętości Życia)
27 marca (niedziela)
Zmiana czasu z zimowego na letni,
Międzynarodowy Dzień Teatru
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Rada Seniorów
w pełnym składzie

Sołtys Nacmierza ma głos
Rozmawiamy z Emilią Rzeczkowską

Taking selfie photo created by pressfoto

strona

Jestem 42-letnią mamą Patrycji i Tomka. Pracuje jako sprzedawca w sklepie w Nacmierzu.
Sołtysem jestem już od dwóch
kadencji. Do objęcia tej funkcji
zostałam nominowana przez
poprzedniego sołtysa oraz
mieszkańców. Początki nie były łatwe,
ponieważ pełnienie funkcji sołtysa
było dla mnie nowością. Nie znałam
pracowników oraz struktury pracy
urzędu, CKiS, GPK. Od samego
początku jednak mogłam liczyć na
pomoc od mieszkańców Nacmierza.
Z upływem czasu rola gospodarza
zaczęła przynosić mi satysfakcję, co
napędzało mnie do nowych działań.
Wspólnie z mieszkańcami
założyliśmy Koło Gospodyń
Wiejskich, które prężnie działa do
dziś. We wszystkich działaniach, które
organizuje wspiera mnie jednostka
OSP. Największym osiągnięciem
KGW Nacmierz przy współpracy
z OSP była organizacja Gminnego
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich,
który okazał się „strzałem
w dziesiątkę”. To był naprawdę dobry
dzień: jedenaście Kół Gospodyń
Wiejskich rywalizowało o puchar
przechodni ufundowany przez Wójta
Gminy Postomino oraz o prawo
organizacji kolejnej edycji turnieju.
Choć przed turniejem mieliśmy
obawy, czy będzie zainteresowanie, to
teraz wiemy, że warto „Działać
Lokalnie” i ma to sens.
Jako osoba gospodarująca
Nacmierzem czuje się dobrze. Mam
wsparcie od mieszkańców, na których
zawsze mogę liczyć. Jako
społeczność wspaniale
zjednoczyliśmy się w momencie,
kiedy nasi mieszkańcy w pożarze
stracili dach nad głową. Wówczas
wszyscy oferowali swoją pomoc

i łączyli się w nieszczęściu. Wspólnie
braliśmy udział w pracach
rozbiórkowych w zaopatrywaniu
pogorzelców w artykuły pierwszej
potrzeby oraz organizowaliśmy zbiórki
pieniężne. Właśnie w takich
momentach widać jaką dobroć
w sobie mają mieszkańcy Nacmierza.
Mocną stroną Nacmierza jest to,
że to wieś położona blisko morza.
Ludzie, którzy nas odwiedzają, to
w dużej części ludzie, którzy w trakcie
trwania sezonu są wynajmującymi
noclegi. Poza sezonem wioska także
tętni życiem.
Głównym problem mieszkańców
jest brak kanalizacji sanitarnej oraz zły
stan chodnika.
Za mojej kadencji została
wybudowana świetlica oraz powstał
piękny plac rekreacyjny.
Współpraca z samorządem
gminnym układa się bardzo dobrze,

nasza władza jest otwarta na wszelkie
propozycje oraz jest chętna do
wspomagania w realizacji naszych
pomysłów.
Mam wrażenie, że czas
pandemii i obostrzenia z nią związane
popsuły relację w naszej wsi, mam
jednak nadzieję, że jeszcze wspólnie
będziemy się bawić na niejednej
imprezie sołeckiej.
Choć życie układa scenariusz
nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli to
z Nacmierzem byłam, jestem i będę
związana całym sercem. W ostatnim
czasie nie mieszkam w Nacmierzu,
ale jestem dostępna w miejscowym
sklepie, gdzie zawsze chętnie
z każdym porozmawiam.
Emilia Rzeczkowska

Zakończyła się procedura
wyłonienia składu uzupełniającego do
Rady Seniorów Gminy Postomino.
Na 7 osobowy skład rady, do
obsadzenia w radzie pozostawało 5
miejsc. W grupie kandydatów
zgłaszanych przez podmioty
i organizacje działające na rzecz osób
starszych było jedno 1 miejsce
i wpłynęło 1 zgłoszenie, natomiast
w grupie przedstawicieli osób
starszych niezrzeszonych
w podmiotach i organizacjach były do
obsadzenia 4 miejsca a wpłynęło
5 zgłoszeń, dlatego koniecznym było
przeprowadzenie losowania.
Obecnie Radę Seniorów Gminy
Postomino tworzą:
1 . R y s z t a k Te r e s a
Przewodnicząca Rady (przedstawiciel
podmiotu działającego na rzecz osób
starszych),
2. Siwiuk Bronisława Członek
Rady (przedstawiciel podmiotu
działającego na rzecz osób starszych),
3. Choroszczyńska Marta
Członek Rady (przedstawiciel
podmiotu działającego na rzecz osób
starszych) – uzupełnienie składu ,
4. Dolik Tadeusz Członek Rady
(przedstawiciel osób starszych) –

uzupełnienie składu,
5. Igras Daniela Członek Rady
(przedstawiciel osób starszych) –
uzupełnienie składu,
6. Melon Danuta Członek Rady
(przedstawiciel osób starszych) –
uzupełnienie składu,
7. Pakos Jadwiga Członek Rady
(przedstawiciel osób starszych) –
uzupełnienie składu.
Osoba niewylosowana jest na
liście rezerwowej i będzie uzupełniała
skład Rady Seniorów w przypadku
odwołania lub wygaśnięcia mandatu
członka w trakcie kadencji.
Celem działania Rady Seniorów
jest wspieranie środowiska seniorów,
reprezentowanie ich potrzeb,
oczekiwań oraz zbiorowych interesów.
Rada ma charakter konsultacyjny,
doradczy oraz inicjatywny wobec
o r g a n ó w G m i n y, z k t ó r y m i
współpracuje w obszarach
dotyczących osób starszych.
Wszystkim członkom Rady
Seniorów gratulujemy i życzymy
zapału do działania.

- zagospodarowanie terenów
gminnych/ zielonych wpływające na
poprawę estetyki miejscowości, w tym
m.in.: nasadzenia roślin wieloletnich
i jednorocznych, ustawienie altan
rekreacyjnych, pomieszczeń
magazynowych do przechowywania
dekoracji czy rewitalizacja centrów wsi.
- organizacja spotkań
integracyjnych, w tym festynów
okolicznościowych i tematycznych,
wyjazdów integracyjnych.

W najbliższym czasie będą
odbywały się zebrania wiejskie, na
których mieszkańcy sołectw podejmą
ostateczne decyzje, na jakie zadania
zostaną przeznaczone środki
z Programu Wspierania Aktywności
Obywatelskiej. Życzymy uczestnikom
zebrań wspaniałych pomysłów
i owocnych rozmów.

Program Aktywności Obywatelskiej

01 lutego br. w sali
wielofunkcyjnej Centrum Kultury
i Sportu w Postominie odbyło się
spotkanie dotyczące Programu
Wspierania Aktywności Obywatelskiej
mieszkańców Gminy Postomino.
Posiedzenie miało charakter roboczy,
na którym przedstawiciele gminy wraz
sołtysami i reprezentantami wszystkich
sołectw omawiali wstępne pomysły
swoich mieszkańców, ponownie
przedyskutowano zasady realizacji

programu oraz szczegóły
przeprowadzenia konsultacji
w urzędzie gminy.
Kolejny krok należy do sołtysa
i społeczności lokalnej w każdym
sołectwie. Trzeba określić zadania do
realizacji i przeprowadzić zebrania
wiejskie. Ważne jest, aby efekt
przeprowadzonych działań
i zrealizowanych zadań był
ogólnodostępny, a nie skierowany do
wybranej, wąskiej grupy osób.

Jesteśmy na półmetku
konsultacji działań i zadań, jakie
sołectwa chciałby przeprowadzić
w ramach środków PAO. Rozmowy
z przedstawicielami sołectw pokazują,
że najistotniejszymi kwestiami dla
mieszkańców są:
- podniesienie bezpieczeństwa
mieszkańców sołectwa poprzez
montaż monitoringu w centrach wsi lub
ustawienie radarowych wyświetlaczy
prędkości,
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Aktualności inwestycyjne

Przy największej inwestycji
ostatnich lat tj. przy „Modernizacji
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu”
zostały zakończone roboty budowlane.
Obecnie trwają rozruchy
technologiczne obiektu. Całkowita
wartość robót realizowanych w ramach
pozyskanego dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wynosi 28.653.577,73,
w tym dofinansowanie 14.850.939,66
złotych.
W Jarosławcu przystąpiono także
do realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej na terenie
Nowego Osiedla w m. Jarosławiec”.
W ramach zadania zostanie
wybudowana sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości 7,545 km
oraz sieć wodociągowa o łącznej
długości 3,69 km. Na realizację
przedmiotowego zadania Gmina
Postomino pozyskała dofinansowanie
w kwocie 3,87 mln zł natomiast koszty
realizacji robót budowlanych wynoszą
7,6 mln zł.
W Łącku po przerwie wynikającej
z niekorzystnych warunków
atmosferycznych Wykonawca
przystąpił do dalszych prac
budowlanych przy przebudowie
świetlicy wiejskiej. Tu wartość prac
budowlanych wynosi 2,05 mln zł.
Zakończenie robót planowane jest na
lipiec 2022 r.
Dodatkowo w miejscowości
trwają roboty budowlane przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: „Modernizacja

Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Łącko”. Aktualnie
trwają roboty ogólnobudowlane
wewnątrz budynku oraz budowa sieci
międzyobiektowych. Wymienione
zostało pokrycie dachowe, docieplono
ściany nadziemia budynku. Wykonano
fundament oraz zamontowano
zbiorniki retencyjne na wodę
uzdatnioną. Zakończenie robót
planowane jest na lipiec 2022 r.
Niekorzystne warunki
atmosferyczne spowolniły także
realizację robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa budynku komunalnego wraz
z niezbędną infrastrukturą
w miejscowości Pieńkowo”. Aktualnie
wykonawca zakończył prace przy
ścianach fundamentowych i stropie
nad piwnicą oraz przystąpił do budowy
ścian konstrukcyjnych nadziemia.
Zakończenie prac planowane jest na
październik 2022 r. Na realizacje
przedmiotowego zadania Gmina
Postomino otrzymała dofinansowane
ze środków Funduszu Dopłat
w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego
programu budownictwa komunalnego.
W dniu 25 lutego 2022 r. został
przekazany plac budowy na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną
oczyszczalnią ścieków w m.
Staniewice”. Wykonawca wybuduje
lokalną oczyszczalnię ścieków,
tłocznię ścieków, sieć kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
odgałęzienia sieci do granic

nieruchomości, odcinek sieci
wodociągowej do projektowanej

o c z y s z c z a l n i ś c i e k ó w. G m i n a
Postomino na realizację
przedmiotowego zadania uzyskała
dofinansowanie w ramach Polskiego
Ładu. W miejscowości równorzędnie
będzie trwała przebudowa drogi
powiatowej. Wykonawca robót
kanalizacyjnych w terminie 80 dni
wybuduje odcinek sieci kanalizacyjnej
zlokalizowanej w pasie drogowym
drogi powiatowej, następnie
wykonawca robót drogowych przystąpi
do przebudowy drogi powiatowej.
Dnia 17 lutego 2022 r. została
podpisana umowę na realizację
budowy świetlicy wiejskiej w Tyniu.
Zakres prac obejmuje budowę
budynku świetlicy o pow. zabudowy
147,5 m2 wraz z instalacją
fotowoltaiczną i pompą ciepła, służącą
do ogrzania pomieszczeń

świetlicowych. Wartość robót wynosi
1,425 mln zł, a zakończenie prac
planowane jest na październik 2022 r.
Na realizację przedmiotowego zadania
Gmina Postomino otrzymała
dofinansowanie na operacje typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020,
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Wykonawca
przystąpił do robót ziemnych.
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Kolonie, kolonie!
Po dwuletniej przerwie rozpoczynamy
przygotowania do organizacji kolonii
letnich dla uczniów szkół podstawowych
z klas IV-VII. Z pobytu w górach będzie
mogło skorzystać 100 uczniów. Planowana
wysokość opłaty za udział dziecka
w kolonii to 500 złotych.
W najbliższym czasie zostanie
przeprowadzone zapytanie ofertowe, które
wyłoni organizatora wyjazdu.

Po otwarciu ofert poznamy szczegóły
takie jak:
• dokładny termin,
• miejsce zakwaterowania
• oraz program dzienny kolonii.
Rozpoczniemy wówczas nabór
uczestników wypoczynku letniego.

Walentynki
w SPR Victoria Postomino

Miłość różne ma oblicza...
Miłość partnerska, rodzicielska,
przyjacielska a także miłość do
sportu... a takiej miłości w SPR
VICTORIA POSTOMINO jest ogrom...

Z całego serca dziękujemy
Darczyńcy (który chce pozostać
anonimowy/a) za wspaniałe prezenty
dla naszych zawodniczek. W paczce
znajdowały się między innymi

profesjonalne, markowe skarpety
dedykowane do gry w piłkę ręczną
oraz wiele słodkości. Radości nie było
końca...

Wszystkie dzieci
zbierają elektrośmieci

W Szkole Podstawowej
w Jarosławcu została zorganizowana
zbiórka elektrośmieci. W ramach akcji
zebrano 1 670 kg sprzętu. W zamian
za czyste garaże i piwnice rodziców

szkoła otrzymała bon na zakup
sprzętu sportowego na kwotę 250 zł.
Realizując bon, zakupiony został
zestaw do gry w badmintona.

Serdeczne podziękowania za
zaangażowanie w akcję,
i „ufundowanie„ sprzętu sportowego.

Na świetlicy w Korlinie
nie można się nudzić !

W lutym działania na zajęciach
świetlicowych ukierunkowane były na
organizację uczniom czasu wolnego
podczas ferii. Dzieci uczestniczyły
w grach planszowych
i zabawach ruchowych, doskonaliły
swoje umiejętności interpersonalne,
kształtowały umiejętność radzenia
sobie z porażką. Podczas pobytu
chętnie rozwijały uzdolnienia
artystyczne. Wykonały prace
rękodzielnicze wykazując się przy tym
dużą cierpliwością, dokładnością oraz
pomysłowością. W ramach działań
profilaktycznych odbyła się pogadanka
na temat pozytywnych cech charakteru

oraz pozytywnych emocji.
Podsumowaniem tego zagadnienia
było wykonanie ,,Drzewa Dobrych
Uczynków" - pracy plastycznej
w formie plakatu.
P o p o w r o c i e d o s z k o ł y,
uczestnicy świetlicy między innymi
brali udział w obchodach Tłustego
Czwartku utrwalając poprawne nawyki
higieniczne związane z kulturą
spożywania posiłków.
W marcu na dzieci czeka moc
atrakcji, na które serdecznie
zapraszamy.
B.Ansel, M.Bukowska

Wieœci
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Rekrutacja przedszkolaków na rok szkolny 2022/2023
Od 21 lutego do 21 marca 2022
r. potrwa przyjmowanie wniosków
o przyjęcie dziecka do wybranego
oddziału przedszkolnego na terenie
Gminy Postomino. Postępowanie
rekrutacyjne do oddziałów
przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych
przeprowadza się na wolne miejsca.
Rodzice dzieci już przyjętych do
danego oddziału przedszkolnego
składają deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego.
Wniosek o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego składa się do
dyrektora wybranego oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej. Druki wniosków
o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego znajdują się
w szkołach.
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli/
oddziałów przedszkolnych brane są
pod uwagę łącznie następujące
kryteria, które mają jednakową
wartość:
1) wielodzietność rodziny
kandydata;
2) niepełnosprawność
kandydata;
3) niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata;

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych
przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

4) niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Kryteria brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego określone są uchwałą
Rady Gminy Postomino nr
XXVII/286/17 a dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji stosowanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę
Postomino:
– oboje rodzice (prawni
opiekunowie) kandydata pracują lub
prowadzą działalność gospodarczą
lub uczą się w trybie dziennym.
Kryterium stosuje się również do
rodzica pracującego, prowadzącego
działalność gospodarczą lub

Rekrutacja 2022/2023
w Korlinie
Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego
oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023
oraz dzieci trzyletnie (urodzone od
stycznia do grudnia 2019r.)

Informujemy, że rozpoczęliśmy
rekrutację dzieci do:
• klasy I (urodzonych w roku 2015)
• Oddziału Przedszkolnego, tzw.
„zerówki" (urodzone w 2016 roku)
• Przedszkola: dzieci pięcioletnie
(urodzone w 2017 r.), dzieci
czteroletnie (urodzone w 2018r.)

uczącego się w trybie dziennym, który
samotnie wychowuje kandydata potwierdzone dokumentem:
oświadczenie rodzica (prawnego
opiekuna);
– kandydat, którego rodzeństwo
uczęszcza już do danego przedszkola
lub szkoły, w obwodzie której ma
siedzibę przedszkole - potwierdzone
dokumentem: oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna).
Szczegółowe terminy
postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego
zostały określone w Zarządzeniu Nr
20/2022 Wójta Gminy Postomino
z dnia 31.01.2022 r. w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2022/2023 do publicznych
oddziałów przedszkolnych oraz do
klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których Gmina Postomino jest
organem prowadzącym.

• od 21 lutego 2022 r. do 21 marca 2022 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 14 kwietnia 2022 r. do 13 maja 2022 r.
• od 22 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 16 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.
• 4 kwietnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 23 maja 2022 r.
• od 5 kwietnia 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 24 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r.
• 13 kwietnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30 maja 2022 r.

Radiowęzeł
w szkole
w Staniewicach

Pobieranie wniosków:
w sekretariacie szkoły lub ze strony
www.szkolakorlino.pl
Składanie wniosków: za pomocą
poczty elektronicznej na adres
szkolakorlino@op.pl, osobiście
w sekretariacie szkoły (pon.-piąt.8.00 –
12:00) zgodnie z zasadami reżimu
sanitarnego.
W przypadku pytań prosimy
o kontakt pod numerem: 59 810 97 23
lub 798 610 560.

Certyfikat

Miło nam poinformować, że
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pieszczu aktywnie, podczas ferii jaki
i po powrocie do szkoły, uczestniczyli
w ogólnopolskiej akcji "Asy Internetu".
Zdobywali i zgłębiali wiedzę z zakresu

rozsądku, poszukiwaniu źródeł
odwagi, trenowania zmysłów
i motywowania się do rośnięcia w siłę.
Dziekujemy Fundacji Szkoła z klasą za
materiały i uczestnictwo w zajęciach.
B.Zdyb

W Szkole Podstawowej
w Staniewicach uruchomiono
Radiowęzeł. Był to projekt Samorządu
Uczniowskiego, w ramach programu

Szkoła Demokracji. Najważniejsze
było omówienie inwestycji
z dyrektorem szkoły, ocena warunków
technicznych, zakup sprzętu i montaż.

Udało się i tak w całej szkole
rozbrzmiewa Radiowęzeł.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2022

Za nami 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Postominie pod hasłem „Przejrzyj na
oczy”. Celem tegorocznej edycji było
zebranie środków dla zapewnienia
najwyższych standardów
w diagnostyce i leczeniu wzroku dzieci
w całej Polsce. Postomiński Sztab
WOŚP #3272 w tym roku zebrał
ponownie rekordową kwotę, bo aż 115
840,00 zł.
Te g o r o c z n y F i n a ł
przeprowadzony był podobnie jak
w ubiegłym roku. Pandemia zmusiła
nas do zmiany organizacji pracy.
Licytacje z fantami od naszych
darczyńców odbywały się na różnych
płaszczyznach. Początkowo
licytowano na Facebooku. Następnie
poprzez aukcje na Allegro. Odbyły się

też dwie licytacje on-line poprzez
wejście na żywo na Facebooku.
Licytowaliśmy przedmioty
ufundowane przez przedsiębiorców,
indywidualne osoby, Radę Gminy
Postomino, Sołtysów i pracowników
Urzędu Gminy, były to m.in. bony na
realizację usług, biżuteria srebrna
i złota, kosze wypełnione swojskimi
wyrobami i przetworami, rekwizyty
wyposażenia wnętrz oraz przedmioty
WOŚP.
W piątek 28 stycznia, wieczorem
licytowano on-line 25 fantów przez 3,5
godziny, gdzie licytujący dzwonili na
podane wcześniej nr telefonów
obserwując relacje na żywo na portalu
Facebook.
W sobotę w Postominie odbył się
Bieg w ramach WOŚP „Policz się

z Cukrzycą” oraz marsz Nordic
Walking.
W niedzielę 30 stycznia 2022 od
godz. 10.00 na terenie Gminy
Postomino kwestowało ponad 50
wolontariuszy. W samo południe nad
Jeziorem Marszewskim odbyła się
kąpiel morsów Postomińskiego Klubu
Wiking. Było gwarno i radośnie. Po
południu licytowaliśmy on-line kolejne
37 fantów, zajęło nam to ponad 5
godzin. Emocje sięgały zenitu, licytacje
również odbywały się poprzez relację
na żywo na Facebooku.
Nad przebiegiem licytacji czuwał
Maciej Pominkiewicz (pierwszy szef
Sztabu WOŚP na terenie Gminy
Postomino) w towarzystwie aktualnej
Szefowej Sztabu (10 rocznica
szefowania) Marii Lech-Szajner.

WOŚP w SP Pieszcz
Kolejny już raz w naszej szkole
odbyła się licytacja WOŚP pod
kierunkiem niezastąpionego Pana Artura
S. Nasi uczniowie i ich rodzice jak zwykle
nie zawiedli. Można było wylicytować nie
tylko przyniesione przez nich fanty, ale
kupić smakołyki, które upiekli ich rodzice.
Wszyscy spisali się na medal. Pobiliśmy
kolejne rekordy. Razem uzbieraliśmy
7.733,03.
Bardzo z całego serca dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie,
szczególne słowa podziękowania
kierujemy do rodziców za pyszne
smakołyki oraz do wolontariuszy. Bez
was nie dalibyśmy rady! Razem możemy
więcej! Do siego roku.
M.Juszczyk

Oczywiście ten spektakularny sukces
nie byłby możliwy bez pracy całego
postomińskiego sztabu WOŚP, za co
serdecznie dziękujemy.
Kwota jaką w tym roku zebraliśmy
przewyższyła nasze oczekiwania. Nikt
nie sądził iż ubiegłoroczny rekord
101.000,00 złotych zostanie przebity.
Na wspólną kwotę jaką
zebraliśmy mianowicie 115.840,00
sumowały się :
- 18.500,75 zł – kwesta
wolontariuszy
- 4.592,75 zł – puszki stacjonarne
ze sklepów i instytucji,
- 1.410,00 zł – e-skarbonka (cała
kwota na e-skarbonce to 5.500 w tym
są fundusze wpłacone za licytacje)
- 6.976,50 zł - licytacja 52 fantów
na Allegro

- 5.670,00 zł - licytacja 27 fantów
na Facebooku
- 7.820,00 zł - licytacja piątkowa
on-line
- 70.870,00 zł – niedzielna
licytacja on-line (w tym obopólna
wpłata w porozumieniu dwóch Panów
licytujących kolację z Wójtem Gminy
Postomino 20.220,00 + 25.000,00 =
45.200,00).
Jeszcze raz serdecznie
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom,
licytującym oraz wpłacającym datki na
konto WOŚP. Ten niesamowity wynik
byłby niemożliwy, gdyby nie ogromne
zaangażowanie społeczności naszej
gminy jak również przyjaciół.
Dziękujemy wszystkim
Postomiński Sztab #3272.
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Darczyńcy
XXX finału WOŚP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Adam Ostrowski – Pieńkowo
Aleksandra Kurek – Zastępca Wójta Gminy Postomino,
Alicja Wojczuk – Darłowo Sklep
Anna Borek – Rusinowo
AUTO-Serwis Krystian Paź – Staniewice
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddział Sławno
Bank Spółdzielczy – Postomino
Barbara i Bolesław Kwiatkowscy – Tyń
Beata Jeżewska –Postomino
Bistro u Sylwii - Sylwia i Paweł Wojciechowscy Staniewice
Centrum Kultury i Sportu Postomino
Centrum Ogrodnicze „MÓWI” w Darłowie
Cukiernia i Wytwórnia Lodów "Taja" Janina i Roman Tama Jarosławiec
Daniela Igras Królewo
Danuta i Leszek Haratyk - Health Resort & Medical SPA Aquapark Panorama
Morska w Jarosławcu
Dawid Ciesielski – KB Bryza Jarosławiec
Emilia i Ireneusz Szczęch- Nacmierz
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. - Postomino
Gospodarstwo Agroturystyczne "U Marzeny" Marzena Tadeusz Kurzyńscy Rusinowo
Gospodarstwo Ogrodnicze Beata i Paweł Hope Radosław
Gospodarstwo Rolne Joanna i Zenon Lech Wszędzień
Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino
Joanna Marczak GAJA Biżuteria Autorska- Tyń
Kaja Zawada – Jarosławiec
Kapela Ludowa „Pieńkowianie”
Karolina Koralewska – UG Postomino
Katarina Kurzyńska Rusinowo
Katarzyna Lewańska – Tukaj – Fotograf Wrześnica
KAWI KAJAKI - Pieszcz
KGW „AKSAMITKI” we Wszędzieniu
KGW „Jagodzianki” z Jezierzan
KGW w Karsinie
KGW „Łężkowianie” z Korlina
KGW „Niespodzianka” w Postominie
KGW „Pałówkowianie” z Pałówka
KGW Marszewo
KGW Naćmierz
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie – Rewir Dzielnicowych w Postominie
Konrad Wal – Staniewice
Konserwacja i Naprawa Pojazdów Mechanicznych Mirosław Gąbka Pieńkowo
Król Plaza SPA& WELLNESS Sabina i Ryszard Król Jarosławiec
KS „WIEŻA” Postomino
Małgorzata Wojciechowska – Nacmierz
Marek Czerwiński, „Ostoja Maltańska”
Marek Leśniewski – Dyrektor CKIS Postomino
Marek Madej Artysta plastyk Warszawa
Marianna Zdrzeniecka – Pieńkowo
Marzena i Rafal Bartlewscy – Rusinowo
MEGAWAT – Andrzej i Kazimierz Ordon Marszewo
Miody Rusinowskie – Paweł Olzak
Morska Fala – domki Jezierzany – Marta Wituszyńska
Nadmorskie KGW w Rusinowie
Ochotnicza Straż Pożarna Marszewo
Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowice
Ośrodek Wczasowo Kolonijny "Rafa" , Restauracja „WITTA” Sylwia i Igor
Kwiatkowscy Jarosławiec - Pieńkowo
Paintball- Witold Wojciechowski – Jarosławiec
Piekarnia „JAKUBOWSCY” Wanda i Tadeusz Jakubowscy Sławno
Pizzeria Samur – Roman Murawiecki – Jaroslawiec
Postomiński Klub Morsów "Wiking"
Pracownicy Pogotowia Alkoholowego z Jarosławca
Pracownicy Urzędu Gminy Postomino
Radni Rady Gminy w Postominie
Restauracja "Jackowo" Katarzyna i Mieczysław Zawada Jarosławiec
Salon „EFEKT” Magdalena Bętkowska – Jarosławiec
SANDIET – Sławno (Dietetyk)
Skansen Stary Młyn w Nacmierzu
Sklep „TINA” – Justyna Andrik – Rusinowo
Sklep ABC Bogumiła i Jacek Wituszyńscy Postomino
Sklep ABC Gabriela i Adam Pruske Pieńkowo, Staniewice
Sołectwo Marszewo
Sołtysi Gminy Postomino
Stacja „HORYZONT” w Jarosławcu
STUDIO MAKATKA – Fotografia Darłowo
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Szkoła Podstawowa w Pieszczu
Szkoła Podstawowa w Postominie
Szkoła Podstawowa w Staniewicach
Szlak Bursztynowy – Ewelina i Maksymiliana Kwiatkowscy Jarosławiec
Ula Cetnarowicz – trener Jarosławiec
Wilcze Pole – Edyta Kisielewicz Wilkowice
Willa FUS Aleksander Klyta – Jarosławiec
Wolontariusze z terenu Gminy Postomino
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Wiesław Gawęda Ronino
Zakład Mechaniki Pojazdowej Karol Siwek Jezierzany
Zakład Mechaniki Pojazdów –Beata i Jacek Zosiuk Nacmierz
Zakład Usług Leśnych Jarosław Gawlista Jarosławiec
Zbigniew Jakuszczonek Radosław
Zespół Szkół Społecznych Korlino
Żaneta i Aleksandra Grzejszczak – Pieńkowo
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WOŚP
w
Bibiliotece

Drodzy Czytelnicy,
Dziękujemy za wsparcie 30
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Dzięki Waszej hojności do
puszki, która stała w Bibliotece
Publicznej w Postominie trafiło łącznie
299,66 zł.
Serdecznie dziękujemy

WOŚP Korlino

30 stycznia mimo silnego,
porywistego wiatru i przeszywającego
chłodu, wolontariusze ze szkoły
w Korlinie pomagali w zbiórce
pieniędzy na WOŚP. Tegoroczny finał
pod hasłem „Przejrzyj na oczy”
skierowany był do dzieci. Pieniądze

uzyskane ze zbiórki trafią do polskich
szpitali w celu zakupienia
najnowocześniejszego sprzętu do
diagnozowania i ratowania wzroku
najmłodszych.
W tym roku do puszek
zebraliśmy: 804,12 zł

Dziękuję Mai Włodarczyk,
Aleksandrowi Czernikowskiemu
i Miłoszowi Stachowskiemu za
zaangażowanie w tegoroczny finał.
Opiekun SKW: Magdalena
Walczak- Sadowska
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Relacja Zdzisława Ludwikowskiego
założyciela klubu z 16 urodzin „Wikinga”

Morsowanie znane i uprawiane
od wieków, dopiero w ostatnich latach
stało się modnym trendem aktywnego
i ekstremalnego spędzania wolnego
czasu i ma szerokie grono
zwolenników.
Postomińskie morsowanie za
sprawą powstałego klubu Morsowego
„WIKING”, zostało zapoczątkowane
kąpielą 6 stycznia 2006 r., w której
wówczas wzięło udział 6 osób i tak to
trwa do dziś.
Dla morsów nie straszny był
okres covidowy, podczas którego
dzielnie schładzały swe ciała na
różnych akwenach. W niedzielę 27
lutego 2022 roku swoje 16-ste
urodziny Wikingowie świętowali
podczas 508 kąpieli od zarania
powstania klubu, na które przybyło 11
zaprzyjaźnionych Klubów Morsowych
z Koszalina, Darłowa, Kołobrzegu,
Ł e b y, K o r z y b i a , D r a w s k a

Pomorskiego, Białogardu, Słupska,
Ustki, Bobolic i Szczecinka.
Przybywające morsowe klubu
integrowały się przy rozpalonym
ognisku posilając się ciepłą herbatą
i chlebkiem ze smalczykiem,
wymieniając morsowe doświadczenia
i relaksując się muzyką, którą
serwował DJ Krzysztof Szczepański.
Morsową paradę uliczkami
Jarosławca poprowadziła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta im.
Zbigniewa Galka z Postomina, a za nią
podążało 12 morsowych klubów
w swych przebraniach i z flagami.
Czoło morsowego pochodu
poprowadził Neptun i Prozerpina wraz
Królewskim orszakiem. Po drodze
oddano pokłon jarosławieckiemu
rybakowi i wykonano wspólne zdjęcie.
Po dojściu na plaże uczestników
przywitał Dyrektor CKiS-u Marek
Leśniewski. Podczas rocznicowych

kąpielowi od lat przeprowadzany jest
chrzest morski dla nowych adeptów
morsowych kąpieli. W tym roku do
chrztu przystąpiło 48 adeptów
morsowania, Neptun recytował rotę
przysięgi, a morsowi nowicjusze
powtarzali po nim słowa obiecując, że
bez żadnych skrupułów będą swym
ciałem mierzyć temperaturę wody
i powietrza od października do
kwietnia. Po czym każdy wypił tran,
przegryzając go papryczką chilii,
poprawiając jeszcze miksturą soku
cytrynowego i wypowiadając swoje
imię morsowe. Po skocznej
rozgrzewce, którą przeprowadziła
Morświnka Grażyna Antosik oraz po
sesji zdjęciowej rozradowana grupa
285 morsów wskoczyła do otchłani
zimnego Bałyku.
Woda miała 4 stopnie Celsjusza
a powietrze 5 stopni. Morsom
towarzyszyły okrzyki radości.
Najwytrwalsi wytrzymali
w wodzie 15 minut. Podczas integracji
na Ośrodku "Przywodnym" uczestnicy
mogli skosztować lokalnych
produktów oraz ciepłych straw:
grochówki, bigosiku wędzonych ryb,
sałatek, ciasta, grillowej kiełbaski
i kaszanki. Podczas imprezy
wzniesiono toast oraz podzielono
urodzinowy tort. Wręczono także
certyfikaty chrztu oraz
okolicznościowe podziękowania
klubom. Podsumowany został
konkurs na wiersz z okazji 16-stych
urodzin, nagradzając najlepsze prace.
Upominki wręczono najstarszemu

uczestnikowi kąpieli - lat 86
i najmłodszemu uczestnikowi lat 10.
W morsowym święcie Wikinga
uczestniczył Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Piotr Hojan,
Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski,
Burmistrz Kępic Magdalena
Majewska, Burmistrz Dębna Grzegorz
Kulbicki, Olimpijczyk Jan Huruk
i włodarz Gminy Postomino Janusz
Bojkowski wraz z licznym gronem
zaproszonych gości i sponsorów.
Oficjalnym upominkiem rocznicowej
kąpieli były okolicznościowe
rękawiczki od firmy LISPOL PLUS
z Łodzi Pana Piotra Lisieckiego
klubowego morsa.
Przez okres 16 lat rozrośliśmy
się z 6 do 70 osób.
Najstarsza kąpiąca się
morświnka Pani Kazimiera ma 86 lat.
Zostaliśmy zaakceptowani przez
społeczeństwo Jarosławca, Gminy

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

Lista darczyńców
spotkania integracyjnego morsów
„16 lat Wikinga ma”
1. Cukiernia, wytwórnia lodów „Taja” –
Janina i Roman Tama, Jarosławiec
2. Ew-Pasz Ewa i Artur Zielińscy Sławno
3. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Postominie
4. Hotel Król Plaza SPA – Sabina
i Ryszard Król, Jarosławiec
5. Hotel Szlak Bursztynowy w
Jarosławcu, Ewelina i Maksymilian
Kwiatkowscy
6. Hurtownia Wielobranżowa „Rywal” –
Jolanta i Paweł Łozińscy, Sławno
7. Klif SPA Jarosławiec
8. Laminopol Sp. z o.o. Słupsk
9. LispolPlus s.c. - Łódź
10. Młodzieżowa Orkiestra Dęta im.
Zbigniewa Galka w Postominie
11. Morsy i Morświnki Postomińskiego
Klubu „Wiking”
12. Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Rafa”
– Sylwia i Igor Kwiatkowscy
13. Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny
„Arka” – Joanna Bogdańska
i Stefan Kwiatkowski
14. Ośrodek Wczasowy „Tina” – Krystyna
Wierzbowska, Jarosławiec
15. Pracownicy Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
16. Przedsiębiorstwo Handlowe
AGROMOR – Paweł Łuczak, Ryszard
Niemczura - Sławno
17. Radny Rady Gminy Postomino
Łukasz Zięba – Jarosławiec
18. Redakcja Dziennik Bałtycki
19. Redakcja Głos Koszaliński
20. Redakcja Obserwator Lokalny
21. Restauracja „Jackowo” – Katarzyna i
Mieczysław Zawada, Jarosławiec
22. Sklep „Papirus” w Sławnie – Jolanta i
Marian Bronowiccy
23. Straż Gminna Postomino
24. Zakład Uboju i Przetwórstwa
Mięsnego – Maria i Grzegorz
Sendeccy, Bobrowiczki

i Powiatu za to co robimy w każdą
niedzielę o godzinie 12 od października
do kwietnia. Klub Morsów Wiking
zaprasza i Bałtyk się kłania. Hartuj duszę
swą i ciało – wiek nieważny wcale.
Zdzisław Ludwikowski

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

Karnawałowo
w Marszewie
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Program Aktywności Lokalnej

Uczestnicy biorący udział
w ramach projektu „Zróbmy to
razem…” wzięli udział w zajęciach
prowadzonych przez
wykwalifikowanych trenerów, którzy
szkolili Panie z savoir vivre'u oraz
poprowadzili kurs perfekcyjna pani
domu.

Z inicjatywy sołtysa Marszewa
P a n a M a r c i n a P l y t t y, z o s t a ł a
zorganizowana w świetlicy wiejskiej
zabawa karnawałowa dla
najmłodszych mieszkańców naszej
wsi. Dzieci przyszły na zabawę pięknie
przebrane za różne bajkowe postacie.
W sobotę 12 lutego br. radośnie
i wesoło spędziły czas. Było mnóstwo
śmiechu, tańca, konkursów. Słodki
poczęstunek zapewniło dzieciom
miejscowe KGW.
Szczególne podziękowania
kierujemy do sponsorów tej imprezy
Pana Marcina Plytty i Pana Kazimierza
Ordona.

Odbyły się również warsztaty
z psychologiem. Każdy uczestnik
mógł skorzystać z pomocy fachowca
grupowo lub indywidualnie. Oprócz
wyżej wymienionych zajęć odbyły się
również bardzo ciekawe warsztaty
kształtowania kompetencji. Przed
nami mnóstwo ciekawych zajęć,
spotkań, warsztatów, na które
zapraszam osoby chętne do
aktywizacji i integracji.
Jesteśmy w poniedziałki, środy,
czwartki od 7.30-14.00 Pałowo – Dom
Sąsiedzki(świetlica wiejska)
Animator
Społeczności Lokalnej
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Książki online
w Bibliotece Publicznej w Postominie

Od nowego roku poszerzamy
naszą ofertę w wirtualnej wypożyczalni
Legimi. Oprócz e-booków, od stycznia
nasi Czytelnicy mogą korzystać
również z audiobooków
i synchrobooków całkowicie
bezpłatnie.
Co to jest e-book?
Jest to książka elektroniczna,
którą można czytać na różnych
urządzeniach, m.in. komputerach
stacjonarnych, laptopach, tabletach,
smartfonach

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Co to jest audiobook?
Jest to książka przeznaczona do
słuchania. Uruchomisz ją na każdym
urządzeniu z odtwarzaczem plików
MP3 – swoim smartfonie, tablecie
i komputerze...
Co to jest synchrobook?
Wy p o ż y c z a j ą c d a n y t y t u ł ,
wybierasz, który fragment wolisz
przeczytać, a który odsłuchać na
urządzeniu mobilnym .
Chcesz skorzystać z oferty i mieć
dostęp do 63 000 książek? Zapisz się
do nas.
Zapraszamy

Spotkanie w DKK dla Dzieci
Klimat -najnowsza książka
Bogusia Janiszewskiego
z ilustracjami Maxa Skorwidera z serii
„To, o czym dorośli ci nie mówią” była
tematem rozmów młodych
czytelników w DKK dla Dzieci, które
odbyło się 4.02.2022 r. Książka
popularnonaukowa porusza
zagadnienia związane z kryzysem
klimatycznym. Nasz zespół
dyskutował o działaniach, które każdy
z nas może wykonać, , aby zmienić
swój kawałek świata. Książkę, bardzo
polecamy uwadze.
W dalszej części spotkania
uczestnicy tworzyli teatrzyk
Kamishibai, czyli papierowy teatr
obrazkowy (kami – papier, shibai –
teatr). Jest to tradycyjna japońska
sztuka opowiadania historii za
pomocą ilustracji wykonanych na

kartonowych planszach, wsuwanych
do małej, płaskiej, drewnianej,
otwartej częściowo skrzynki, pełniącej
rolę sceny. Uczestnicy wykazali się

ogromną kreatywnością tworząc
i prezentując własne opowiadania za
pomocą Kamishibai.

Aktywnie w Nacmierzu

Książka w sobotę

W dniu 24.02.2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Nacmierzu
zorganizowało dla swoich członków warsztaty decupage, a także
spotkanie przy pączku.

W dniu 5.02.2022 na Świetlicy
Wiejskiej w Nacmierzu, KGW Nacmierz
przeprowadziło pierwsze warsztaty
decupage i wypieku serduszek
walentynkowych.

„Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim”
Na przełomie października
i listopada 2021 r. Biblioteka Publiczna
w Postominie realizowała projekt pn.
„Sieć na kulturę w podregionie
koszalińskim” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (działanie 3.2. „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej”), którego głównym celem
było:
• Podniesienie kompetencji
i kwalifikacji cyfrowych
pracowników gminnych
samorządowych instytucji
kultury (GSIK) poprzez
organizację szkoleń oraz
dostęp do materiałów
edukacyjnych
• Rozwijanie kompetencji

cyfrowych dzieci i młodzieży
w wieku 10-18 poprzez
prowadzenia atrakcyjnych
i perspektywicznych zajęć
• Wyposażenie placówek GSIK
w sprzęt niezbędny do
organizacji zajęć i warsztatów
W ramach projektu
przeprowadzono szkolenia (31 godzin)
z tematu „Korzystanie z cyfrowych
usług na zaawansowanym poziomie”
dla młodzieży w wieku 10-14 lat.
Zajęcia odbywały się w przestrzeni
online z wykorzystaniem platformy
Teams. Uczestnicy poznali kluczowe
zagadnienia związane
z wykorzystywaniem narzędzi online.
Dowiedzieli się, jakie są dostępne
aplikacje umożliwiające składanie
wniosków i załatwianie spraw
administracyjnych, jak prowadzić

i zarządzać elektronicznym kontem
bankowym. Zdobyli kompetencje
związane z dostępnością usług online
oraz wyjaśnione zostały podstawy
cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego
nawigowania w sieci.
Nasza biblioteka w ramach
projektu otrzymała sprzęt
elektroniczny w postaci 2 laptopów
oraz 4 tabletów, który zostanie
wykorzystany do celów edukacyjnych
oraz rozwijania umiejętności
komputerowych użytkowników
korzystających z oferty naszej
biblioteki.
Dziękujemy uczestnikom
projektu za wielogodzinną wytrwałą
pracę, za ogromną kreatywność
i aktywność w wykonywaniu ćwiczeń
warsztatowych i życzymy dalszych
sukcesów.
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Przedwiośnie

Wynajmę - 1500 zł / m-c

srebrne skorupy śniegu
bronią się przed dotykiem deszczu
lodowacieją
krople deszczu
uczepiły się gałęzi
zastygły w kryształowym wymiarze

Marcowy dzień

oczy deszczu
pozbierały promienie słońca
ożywiły śpiewy ptaków
frunęły aż do nieba
głosząc radość przedwiośnia

kryształki śniegu lśnią na twych rzęsach
wiatr zawiesił śnieżnobiały bukiet
we włosach tańczą śnieżynki
zimowe piękno roztacza wdzięki
kładąc pod nogi srebrzysty dywan

zapach ziemi otulonej mgłą
przenika przebiśniegi
z nieśmiałą zielenią
białymi skromnymi płatkami
co boją się rozwinąć
by nie spłoszyć wczesnego poranka...
Jadwiga Michalak

wiatr porozrywał ciemne obłoki
słonecznym łukiem rozświetlił ziemię
marcowy ranek niesie zapowiedź
zapachu ziemi z wiosny powiewem
śpiewem skowronka ponad łąkami
przebiśniegi podnoszą główki
żółte i fioletem malowane krokusy
mrugają zalotnie
nie boją się mroźnych nocy
kładą soczystą zieleń
na wyblakłym obrusie łąki

Do wynajęcia 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.

Zawiał Wicher
Zawiał wicher, szumi gęsty las.
Jestem chuliganem od najmłodszych lat.
Na zabawie byłem już nieraz
Tam wódkę piłem, nie jednemu łeb rozbiłem,
nie jeden krostę ma, przecież tylko ja, tylko ja.
Gdy wyszedłem na ulicę, wziąłem babę za spódnicę,
Ta krzyknęła wredny cham, tu blacharnia z wielkich bram.
Związali ręce, nogi i przed sądem stoję jako chuligan.
Pan Prokurator to sędziego brat.
Wsadził mnie do pierdla na szesnaście lat.
Tu amnestię ogłosili już, tym mnie z pierdla wypuścili, tym
mnie bardzo ucieszyli.
Znowu jestem chuligan.
Wyleciały dwa wariaty, chcieli mi połamać gnaty.
Jeden trzymał długi kij, drugi krzyczał w łeb go bij.
Lecz co jest, że mi rady dać nie mogą bo ja jestem
chuligan.
K.B.

zloty komarów w słonecznym blasku
przekomarzają się w tańcu
kotki na wierzbie pękają gamą
puszystych nadziei na pełny rozkwit
słońcem skąpany dzień
w oknach odkrywa zimową przeszłość
przegląda się w ludzkich duszach
niesie ze sobą przesłanie lata
lekkość wiosennych uśmiechów
szmaragd morza rozbija bałwany o brzeg
mokra plaża wspomina stopy plażowiczów

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom ,Sąsiadom,
Znajomym, Pracownikom Szkoły Podstawowej im. ppor. E. Gierczak
w Postominie i Health Resort & Medical SPA Panorama Morska oraz
wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej oraz odprowadzili w ostatnią drogę
Naszego Kochanego Męża, Tatę i Dziadka

Ś.P. Józefa Bartos
Dziękujemy za tak liczne przybycie,
okazane wsparcie, modlitwę, wieńce i kwiaty.
Pogrążona w smutku rodzina.

Składam najszczersze wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Lili Pawliniak z powodu śmierci Jej męża

nagie ramiona drzew pragną zieleni
aby w jej gąszczu ukryć głosy ptaków

Zbigniewa

zimny wieczór zaszył się w cieniu
podmuch wiatru wytropił wysuszone liście
by igrać z nimi na uśpionych polach
straszyć oddechem mroźnego powiewu...
Jadwiga Michalak

Halina Wenda

Czas jest najlepszym lekarstwem
na smutek o wspomnień nikt nam
nie odbierze zawsze będę z nami.
Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Podziękowania

Ireny Szost
Państwo Ewa i Zdzisław Karczewscy z Pieńkowa pragną gorąco i serdecznie
podziękować Panom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilkowic za pomoc
w naprawie dachu, który uległ uszkodzeniu podczas wichury w nocy z 29 na 30
stycznia 2022 r.

składa Zespół „Pieszczanki”

Życzenia
Usługi Wielobranżowe

Życzenia imieninowe
Dużo zdrówka i wytrwałości
dla Krysi i Kazia
życzą prawnusie, wnusie oraz dzieci.
Do życzeń dołącza się Kapela
„Pieńkowianie”

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

•
•
•
•
•

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.
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Deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie opłatami komunalnymi
- czym jest i jak należy ją wypełnić?
Każdy właściciel nieruchomości,
gdzie powstają odpady komunalne
(popularne śmieci) ma obowiązek
złożenia w swojej gminie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zgodnie ze
stawkami uchwalonymi w gminie.
W świetle przepisów ustawy pod
pojęciem właściciela nieruchomości
rozumie się także:
• współwłaściciela;
• użytkownika wieczystego;
• jednostki organizacyjne
i osoby posiadające
w zarządzie lub użytkowaniu;
• inne podmioty władające
nieruchomością.
Deklarację zmieniającą –
właściciel jest obowiązany złożyć
w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Poniżej kilka najważniejszych
informacji związanych ze
składaniem deklaracji o wysokości

opłaty za gospodarowanie
odpadami:
1. Właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć deklarację
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów
komunalnych.
2. W przypadku zaistnienia
okoliczności mających wpływ na
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
uiszczenia opłaty, bądź zaistnienia
zdarzeń mających wpływ na wysokość
opłaty w związku ze zmianą liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość
(narodzin dziecka, śmierci,

wyprowadzenia się lub wprowadzania
się, itp.), właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zamienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
Przykłady z życia wzięte
w zrozumieniu przepisów odnośnie
składania deklaracji:
1. N a n i e r u c h o m o ś c i
zwiększyła się liczba osób z uwagi na
narodziny dziecka w lutym 2022 roku.

Właściciel nieruchomości
powinien złożyć deklaracje
zwiększającą do 10 marca 2022
roku.
2. W lutym 2022 roku
z nieruchomości wyprowadził się jeden
z m i e s z k a ń c ó w. W ł a ś c i c i e l
nieruchomości powinien złożyć
deklarację zmniejszającą do 10 marca
2022 roku.
3. W dniu 31 stycznia 2022
roku do danej nieruchomości
wprowadził się pierwszy mieszkaniec.
Właściciel nieruchomości powinien
złożyć pierwszą deklarację do 14
lutego 2022 roku.
Pamiętajmy również, że:
1. W przypadku niezłożenia
deklaracji przez właściciela
nieruchomości lub uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. N i e d o k o n a n i e w p ł a t y
w określonych ustawowo terminach
wynikającej z deklaracji lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości skutkuje
wszczęciem postępowania, gdyż

d e k l a r a c j a stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
3. Z a w i a d o m i e n i e
o uchwaleniu nowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
4. Ustawodawca wprowadził
również odpowiedzialność karną za
niezłożenie deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi: „Kto wbrew
obowiązkowi określonemu w art. 6 ust.
1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – podlega karze
grzywny”.
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Zapraszamy na rajd rowerowy

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sławnie z siedzibą w Darłowie
informuje o dyżurze doradcy rolniczego w Urzędzie Gminy w Postominie:
Czwartek w godzinach 8.00 – 12.00
Telefon 59-846-44-56
Telefon do PZDR 94-314-00-00, służbowy tel. kom.511-69-12-09
e-mail: slawno.pzdr@zodr.pl

Maseczki ochronne
dla wszystkich
mieszkańców gminy!

Woman with mask photo created by nakaridore

Gmina Postomino otrzymała
maseczki z Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych. Maski są
przeznaczone do dystrybucji na
potrzeby obywateli, czyli dla ogółu
społeczeństwa. Pakiety maseczek
zostaną przekazane:
• sołtysom, którzy przy pomocy
jednostek OSP zajmą się ich

dystrybucją na terenie sołectw,
• Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Postominie w celu
dystrybucji seniorom oraz osobom
mającym problem z ich nabyciem,
• wszystkim szkołom na terenie
gminy.

Współzawodnictwo
Sołectw 2022

2022
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie zaprasza wszystkie
sołectwa gminy Postomino do udziału
w kolejnej edycji SportowoRekreacyjnego Współzawodnictwa
Sołectw 2022. Zmagania rozpoczną się
Turniejem Tenisa Stołowego w Szkole
Podstawowej w Pieszczu, którego
przeprowadzanie zaplanowane jest 27
marca 2022 r. (niedziela). Szczegółowe
regulaminy rozesłane zostaną do
przedstawicieli wszystkich sołectw.
W tym roku miejscowości naszej gminy
rywalizować będą w konkurencjach tj.:
1. Turniej Tenisa Stołowego 27.03.2022r.
2. Bieg Przełajowy na dystansie
2200m - 01.05.2022r.

3. Orlikowy Turniej Piłki Nożnej 19.06.2022r.
4. Przekładaniec
Lekkoatletyczny 18.09.2022r.
5. Usportowione Dwa Ognie
Kobiet - 16.10.2022r.
6. Turniej Piłki Siatkowej 06.11.2022r.
Wszystkie bieżące informacje
publikowane będą na stronie
www.ckis.postomino.pl oraz w Szepcie
Postomina. Zapraszamy do udziału.

Ogólnopolski Konkurs Teatralny
Etap Gminny - Gminy Postomino
8 kwietnia 2022 r., o godz. 10:00
Sala Wielofunkcyjna
przy Centrum Kultury i Sportu w Postominie
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Harmonogram wywozu odpadów
Kwiecień 2022

Marzec 2022
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PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo

WTOREK

metale
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wią
segr zkowa
eg
odpa acja
dów
!

odpady
zmieszane

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

1

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

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

Reklamacje

Płatności

Stawka:
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.

Kącik Komunalny

Z okazji Dnia Kobiet

Do czego służą kody
kreskowe na workach

Noc z 26 na 27 lutego 2022
będzie długo wspominana
w Wilkowicach… Panowie z OSP
KSRG Wilkowice zorganizowali Dzień
Kobiet dla mieszkanek Wilkowic.
Każda z pań została serdecznie
przywitana przez pana sołtysa

Daniela i otrzymała kwiatka. Strażacy
ugotowali poczęstunek, podając go
lepiej niż nie jeden kelner z 5gwiazdkowej restauracji. Nie zabrakło
także pysznego ciasta i torta.
Największym i najmilszym
zaskoczeniem były występy panów

strażaków, którzy wykazali się
talentem i dystansem do siebie.
Impreza trwała do późnych godzin
nocnych. Panie bawiły się
wyśmienicie. Dziękujemy za
zorganizowanie tak udanej imprezy.

Gminny Punkt
Konsultacyjno-Terapeutyczny
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.

Punkt czynny:
• Wtorek: 10.00 - 12.00
Terapeuta ds. uzależnień
Dorota Pol tel. 692 463 607
• Środa: 15.00 - 17.00
Psycholog
Ewa Troć tel. 519 103 703
• Czwartek: 15.30-19.30
Neurologopeda
Beata Bartnik tel. 609 137 132

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

oddano do druku dnia: 01.03.2022 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.

Kody kreskowe są jednym
z dostępnych narzędzi, które
pozwalają na sprawdzenie w jakim
stopniu mieszkańcy wywiązują się
z obowiązku segregacji. Każda
nieruchomość na terenie naszej gminy,
na której złożona została deklaracja
ma przypisany indywidualny numer,
widoczny na każdej etykiecie. Na
przełomie roku pracownicy naszej
Spółki rozpoczęli rozwożenie pakietów
startowych tj. zestawu etykiet na
następujące frakcje odpadów: metale
i tworzywa sztuczne, szkło, papier
i tektura, bioodpady i odpady
zmieszane (na worki jako dostawka).
Po wyczerpaniu dostarczonych etykiet
należy zgłosić się do Biura Obsługi
Klienta w Gminnym Przedsiębiorstwie

Komunalnym, gdzie zostaną
dodrukowane kolejne kody kreskowe.
Niedopuszczalne jest
drukowanie własnych etykiet, ręczne
zmienianie ich opisów i naklejanie na
worki z odpadami. Worki nieoklejone
kodem kreskowym lub oklejone
nieodpowiednio nie zostaną odebrane.
W takim wypadku zostaje
sporządzona dokumentacja
fotograficzna, która w formie raportu
jest przekazana do UG.
Podczas odbioru odpadów
obsługa śmieciarki skanuje kody
kreskowe z worków. Dzięki temu
powstają raporty pokazujące ilość
i rodzaj odpadów wystawianych przy
każdej posesji.

