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Odszedł najstarszy
mieszkaniec naszej gminy...

Życzymy, aby zbliżające się Święta Wielkiej Nocy
przyniosły Państwu radość, pokój i nadzieję.
Niech radosne Alleluja przeniknie codzienność
i będzie okazją do serdecznych spotkań w gronie najbliższych,
a budząca się do życia przyroda napełni wszystkich ciepłem i miłością.

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Zwycięska praca wykonana w ramach konkursu rodzinnego na "Kartkę Wielkanocną"
organizowanego przez Wójta Gminy Postomino
Autor: Rodzina Joanny Stolarek

Umówieni byliśmy na sierpień, na tort ze
107 świeczkami. Niestety w poniedziałkowy
poranek 14 marca 2022 roku płomień świecy
zgasł, na wieczną wartę odszedł por. Józef
Caban. Spotykaliśmy się od kilku lat, były to
przemiłe chwile spędzone z Panem Józefem
w gronie jego najbliższych.
Józef Caban urodził się 28 sierpnia 1915
w Łaszewie koło Wielunia w zaborze rosyjskim.
W latach trzydziestych działał w Stronnictwie
Narodowym.
We wrześniu 1939 r. służył jako
radiotelegrafista w 78. Pułku Piechoty armii
„Modlin”. Po bitwie pod Mławą walczył w obronie
Warszawy. W czasie ostrzału artyleryjskiego
został ranny. Po opatrzeniu ran powrócił na linię
obrony. Po kapitulacji stolicy trafił do niemieckiej
niewoli, z której uciekł i powrócił do swojej
rodzinnej miejscowości. Od 1942 r. był
żołnierzem Armii Krajowej.
W lipcu 1945 r. Józef Caban osiedlił się na
ziemiach odzyskanych w Pałówku. Działał
w organizacjach kombatanckich. Był
honorowym członkiem szczecińskiego okręgu
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Był wielokrotnie odznaczony m.in.: Medalem
Stulecia Odzyskanej Niepodległości, medalem
„Za udział w wojnie obronnej 1939”, Medalem za
Warszawę, Medalem Pro Patria i Krzyżem
Zasługi Związku Żołnierzy NSZ.

W dniu 18 marca 2022 roku w Pałowie
i Słupsku odbyły się uroczystości pogrzebowe
por. Józefa Cabana (1915–2022).
W ceremonii pogrzebowej uczestniczyli:
przedstawiciele władz samorządowych na czele
z Wicewojewodą Zachodniopomorskim
To maszem Wójcikiem, Wicewojewodą
Pomorskim Mariuszem Łuczykiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Postomino
Danielem Pakosem, Zastępcą Wójta Gminy
Postomino Aleksandrą Kurek, żołnierze
7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku
i 7. Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej, rekonstruktorzy, harcerze,
przedstawiciele organizacji społecznych,
kombatanckich i politycznych. Przybyła liczna
delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych z pocztem sztandarowym oraz
z prezesem Okręgu Szczecin Grzegorzem
Kozakiem i przedstawicielką Zarządu Głównego
Alicją Siałkowską. Na Cmentarzu Starym
w Słupsku w imieniu Związku Żołnierzy NSZ
zmarłego oficera pożegnał Łukasz
Suchanowski.
Spoczywaj w pokoju!
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
i bliskim składa Wójt i Rada Gminy Postomino.
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XLIV Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 23 marca 2022 r.
oraz XLV Sesji w dniu 28 marca 2022
r., radni gminnego samorządu:
1) przyjęli sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę
Postomino,
2) z a p o z n a l i s i ę z i n f o r m a c j ą
o wydanych w 2021 roku decyzjach
z naliczenia opłat z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości wskutek
uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
3) przyjęli sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2021 rok,
4) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
przystąpienia Gminy Postomino do
realizacji Programu „Korpus
Wsparcia Seniorów” na rok 2022 –
przyjęto do realizacji Program
Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej skierowany do osób
powyżej 65 roku życia mający na
celu poprawę bezpieczeństwa
i możliwości samodzielnego
funkcjonowania w miejscu
zamieszkania,
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
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
wydzierżawienia części działki nr
253 o pow. 8,10 m2 w Postominie,
działki nr 299 o pow. 0,0100 ha
w Postominie, części działki nr 526

§
o pow. 121,0 m2 w Jarosławcu dla
dotychczasowych dzierżawców,
oraz działki nr 76 o pow. 1,35 ha
w miejscowości Marszewo dla
zainteresowanych
jej
wydzierżawieniem,
6) podjęli dwie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości – dotyczy
nabycia działki nr 206/11 o pow.
0,1245 ha oraz działki nr 206/32
o pow. 0,1054 ha w Jezierzanach
w celu utrzymania dobrego stanu
dróg i rowu oraz uregulowania
praw do władania działkami,
w których planowane jest
umieszczenie komunalnych
urządzeń infrastruktury,
7) podjęli uchwałę zmieniającej
uchwałę Nr XXXIX/324/21 Rady
Gminy Postomino z dnia 20
października 2021 r. w sprawie
przyjęcia „Wieloletniego programu

gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Postomino na lata
2021 -2026” – w wyniku połączenia
dwóch lokali w jeden w m. Pałówko
uległa zmiana ilości lokali ujętych
w programie,
8) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
ustalenia strefy płatnego
parkowania na drogach
publicznych na obszarze Gminy
Postomino, wysokości stawek
opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie,
wysokości opłat dodatkowych oraz
sposobu ich pobierania –
w Regulaminie określono zasady
funkcjonowania strefy płatnego
parkowania na drogach
publicznych w Jarosławcu
w okresie od 15 czerwca do 15
września każdego roku od
poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 21:00,
9) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Postomino na 2022 rok – określono
cele oraz realizatorów programu,
10) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych za
udział w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym – od
1 stycznia 2022 r. ustalono stawki
za godzinę udziału w działaniu
ratowniczym w wysokości 20 zł
a w szkoleniu pożarniczym 5 zł,

11) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2022-2025 – określono cele
i zadania oraz realizatorów
programu,
12) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
nawiązania współpracy
partnerskiej pomiędzy Gminą
Postomino a Gminą Dębno –
dotyczy wzajemnych kontaktów w
zakresie doświadczeń
samorządowych, sportu i rekreacji,
dziedzictwa kulturowego, oświaty,
organizacji społecznych
i stowarzyszeń,
13) podjęli uchwałę zmieniającą
uchwałę nr XLII/365/21 w sprawie
nagród przyznawanych przez
Gminę Postomino za wysokie
osiągnięcia sportowe – dostawano
zapisy uchwały do obowiązujących
przepisów prawnych,
14) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy
środków przeznaczonych na
fundusz sołecki w roku 2023.
15) podjęli uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Gminy Postomino na
2022 rok – po dokonanych
zmianach budżet gminy na 2022
roku wyniesie: dochody
54.060.684,00 zł, wydatki
79.221.035,00 zł, przychody
28.160.351,00 zł, rozchody
3.000.000,00 zł,

Kilka słów o sołtysie Chudaczewa
- Dariuszu Spocińskim
Dariusz Spociński – sołtys
Chudaczewa od 7 lat. Szczęśliwy mąż,
szczęśliwy ojciec szóstki dzieci,
zasłużony emeryt. Z wyboru
pomorzanin, pochodzący z małego
miasteczka na Śląsku. W wolnych
chwilach czyta książki. Od pierwszych
dni zamieszkiwania w Chudaczewie
wciągnięty przez ówczesnego Sołtysa
do Ochotniczej Straży Pożarnej, co
okazało się bardzo dobrym
posunięciem. Dla Pana Dariusza to
misja. Lubi działać na rzecz drugiego
człowieka.
Jako zaangażowany strażak
został wytypowany przez sołtysa na jego
zastępcę. W związku z tym, że praca
społeczna nie jest mu obca i sprawia
wielką przyjemność i satysfakcję zgodził
się pełnić zaszczytną rolę Sołtysa
Sołectwa Chudaczewo.
Jako gospodarz Chudaczewa
czuje się bardzo dobrze. W swoim
sołectwie ma osoby bardzo
zaangażowane we wszelkie inicjatywy.
Mieszkańcy niejednokrotnie sami
wychodzą z pomysłami, które później są
wspólnie realizowane.

Najmocniejszą stroną
Chudaczewa jest prężnie działająca
Ochotnicza Straż Pożarna z wieloletnim
stażem, tradycjami. Kolejną to aktywnie
działająca Rada Sołecka, która dąży do
realizacji zadań i pomysłów
i niejednokrotnie angażuje w ich
r e a l i z a c j ę c z ę ś ć m i e s z k a ń c ó w.
Natomiast największą bolączką, nie
tylko sołectwa Chudaczewo jest droga
Wojewódzka 203. Dla mieszkańców,
którzy dbają o czystość i wizerunek wsi
ogromnym problemem są także śmieci
leżące wzdłuż drogi, czy na
przystankach. I tu apel Sołtysa do tych,
którzy śmiecą! Dbajcie o porządek!
Chudaczewo Pan Dariusz lubi za
ciszę i spokój, wspaniałą atmosferę. Za
dobrą współpracę z mieszkańcami
i zaangażowanie się ich przy realizacji
wszelkich pomysłów.
Za czasów „sołtysowania”
obecnego włodarza, Centrum Kultury
i Sportu w Postominie wymieniło place
zabaw w Chudaczewie i Roninie.
Z inicjatywy mieszkańców została
wybudowana wiata rekreacyjna, grill
oraz siłownia zewnętrzna. Wszystkie te

elementy współtworzą miejsce rekreacji
i wypoczynku przy remizie OSP.
Dookoła wsi postawione zostały
ławeczki, gazony, kosze na śmieci. Na
cmentarzu wymieniony został krzyż.
Obecnie trwa obsadzanie wsi
drzewkami. Na wiosnę mieszkańcy
ruszą z sadzeniem kwiatów w gazonach
i kwietnikach. Na naszym „dołku” lokalna
społeczność stworzyła sobie kącik
wspólnych spotkań.
Współpraca Sołtysa
z samorządem układa się bardzo
dobrze. Pan Darek zawsze może liczyć
na wsparcie i porady oraz wszelką
pomoc ze strony pracowników urzędu.
Największym planem i marzeniem
mieszkańców jest remont remizy OSP
oraz przebudowa przylegającego do
remizy terenu przeznaczonego pod
rekreację. Sołtys wspólnie
z mieszkańcami dąży do poprawy
wizerunku wsi m.in. przez nasadzenia
drzewek i kwiatów. Wspólnym ich celem
jest upiększenie i umilenie otoczenia.

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”)
16) podjęli uchwałę w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Postomino –zapisy WPF
dostosowano do dokonanych
zmian w budżecie,
17) 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 działki nr
3 3 3 / 1 2 o p o w. 0 , 0 0 0 6 5 h a
w Jarosławcu na rzecz właściciela
sąsiedniej
działki
z przeznaczeniem na poprawę
warunków jej zagospodarowania.
18) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
powierzenia Wójtowi Gminy
Postomino uprawnień do ustalania
wysokości cen i opłat albo
o sposobie ustalania cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Gminy
Postomino.
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Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne
7 m a r c a 2 0 2 2 r. z o s t a ł a
podpisana umowa w sprawie
udzielenia grantu w ramach projektu
pn. POMORZE ZACHODNIE –
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNE przez Wójta
Janusza Bojkowskiego oraz
Wicemarszałka Tomasza Sobieraja.
Grant jest przeznaczony na
realizację wsparcia psychologicznopedagogicznego uczniów
uczęszczających do szkół
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Postomino, które wpływa na
zapobieganie negatywnym skutkom
COVID-19 w zakresie zdrowia
psychicznego.
Zaplanowane w ramach
projektu działania to łącznie 1178
godzin zajęć:
• dydaktyczno- wyrównawczych

• rozwijających uzdolnienia
• rozwijających umiejętności
uczenia się
• związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu
• korekcyjno-kompensacyjnych
• rozwijających kompetencje
emocjonalno- społeczne
• logopedycznych
• warsztatów
• porad i konsultacji.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 7.7
Wdrożenie programów wczesnego
wykrywania wad rozwojowych
i rehabilitacji dzieci
z niepełnosprawnościami oraz
zagrożonych niepełnosprawnością
oraz przedsięwzięć związanych

kwiecień

Kiedy w kwietniu słonko grzeje,
wtedy chłop nie zubożeje.
Kwiecień co deszczem rosi,
wiele owoców przynosi.

z walką i zapobieganiem COVID-19
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Wartość projektu to 67 490,00 zł
z czego 63 778,05 zł stanowi
dofinansowanie.

Miło nam poinformować, że w dniu 28 marca 2022 r.
w Urzędzie Gminy w Postominie zostały podpisane dwie umowy
z Parafią Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Marii
Panny w Łącku w ramach wspierania zadań publicznych
w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok
2022. W tym roku w parafii Łącko będą realizowane dwa zadania.
Pierwsze w kościele filialnym pw. Narodzenia N.M.P. w Rusinowie
kontynuowany będzie remont wieży kościelnej. Drugie natomiast
w kościele parafialnym pw. Zwiastowania N.M.P. w Łącku, gdzie
wykonany zostanie projekt zagospodarowania terenu wokół
kościoła.
Szacowana wartość zadania w Rusinowie wyniesie
193 500,00 zł, z czego 145 000,00 zł to dofinansowanie ze strony
Gminy Postomino, a w Łącku 60 000,00 zł, z czego 45 000,00 zł to
dofinansowanie ze strony Gminy Postomino.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji
przedsięwzięć!

Sołtysi świętowali inaczej

Gdańsk to miasto z wieloma
zabytkami. Po wizycie w Centrum
Solidarności uczestnicy wyprawy na
czele z przewodnikiem ruszyli na
spacer ulicą Długą podziwiając
otaczające ich kamienice.
Zwieńczeniem wyjazdu był
wspólny obiad, podczas którego Wójt
Janusz Bojkowski w asyście
Przewodniczącego Rady Gminy
Daniela Pakosa pogratulował
Sołtysom dotychczasowych
osiągnięć na rzecz rozwoju swoich
sołectw, a także podziękował za
owocną współpracę oraz życzył
niesłabnącego zapału i wytrwałości w
tej niezmiernie ważnej
i odpowiedzialnej służbie.

Kalendarium

2022

Umowy na zabytki podpisane

W piątek, 11 marca 2022 roku
obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Z tej
okazji Wójt Gminy Postomino zaprosił
włodarzy swoich małych
społeczności na wycieczkę do
Gdańska. Była to wspaniała okazja do
integracji oraz chwila, aby bliżej
poznać historię Gdańska.
Głównym punktem wycieczki
było zwiedzanie Europejskiego
Centrum Solidarności. Nowoczesny,
brunatny budynek, znajduje się tuż za
historyczną bramą wejściową na
teren Stoczni Gdańskiej.
Zgromadzone w salach pamiątki
opowiadają historię ruchu
społecznego „Solidarność”, który
w dużej mierze przyczynił się do
odzyskania niepodległości.
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1 kwietnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Ptaków,
Prima Aprilis
2 kwietnia (sobota)
Światowy Dzień Autyzm,
Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci
4 kwietnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach
i Działań Zapobiegających Minom
5 kwietnia (wtorek)
Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)
7 kwietnia (czwartek)
Światowy Dzień Zdrowia
8 kwietnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Romów
10 kwietnia (niedziela)
Dzień Służby Zdrowia,
Niedziela Palmowa
11 kwietnia (poniedziałek)
Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem,
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
12 kwietnia (wtorek)
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
i Kosmonautyki
13 kwietnia (środa)
Światowy Dzień Pamięci Ofiar
14 kwietnia (czwartek)
Święto Chrztu Polski,
Wielki Czwartek
15 kwietnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Kombatanta,
Wielki Piątek
16 kwietnia (sobota)
Dzień Sapera, Wielka Sobota
17 kwietnia (niedziela)
Wielkanoc,
Światowy Dzień Chorych na Hemofilię
18 kwietnia (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny,
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
20 kwietnia (środa)
Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
22 kwietnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Ziemi
23 kwietnia (sobota)
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia (niedziela)
Dzień Zwierząt Laboratoryjnych,
Międzynarodowy Dzień Solidarności
Młodzieży, Święto Bożego Miłosierdzia
25 kwietnia (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Świadomości
Zagrożenia Hałasem, Międzynarodowy
Dzień Sekretarki
26 kwietnia (wtorek)
Światowy Dzień Własności Intelektualnej,
Dzień Drogowca i Transportowca (Polska)
27 kwietnia (środa)
Światowy Dzień Grafika
28 kwietnia (czwartek)
Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
29 kwietnia (piątek)
Międzynarodowy Dzień Tańca
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Aktualności inwestycyjne
W Staniewicach rozpoczęły się
już roboty przy budowie kanalizacji
sanitarnej wraz z lokalną
oczyszczalnią ścieków. Jednocześnie
kontynuowana jest przebudowa drogi
powiatowej na odcinku Staniewice –
Nosalin – Wrześnica. Wykonana
została nawierzchnia jezdni na odcinku
od mostu na rzece Wieprza do
miejscowości Nosalin. Realizowane są
również roboty ziemne przy wykonaniu
warstw konstrukcyjnych na odcinku
Nosalin - Wrześnica.
Realizacja w/w robót będzie
wiązała się z czasowymi utrudnieniami
dla mieszkańców, natomiast nie
zakłada się całkowitego zablokowania
drogi oraz braku możliwości dojazdu
do nieruchomości. Trasa budowanego
odcinka sieci kanalizacyjnej na
odcinku przebudowywanej drogi
powiatowej zaprojektowana została
w poboczu jezdni oraz po trasie
istniejącego chodnika w związku z tym
planowane jest jedynie zwężenie pasa
jezdni na czas prowadzonych robót
ziemnych. Za utrudnienia
przepraszamy.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji w zakresie budowanej sieci
kanalizacyjnej można kontaktować się
z pracownikami referatu Planowania
Przestrzennego i Inwestycji naszego
Urzędu.
Trwają intensywne prace przy
przebudowie dróg gminnych
w Pałowie. Na całym odcinku
przebudowywanej dogi wybudowano
linię kablową wraz z ustawieniem
fundamentów dla nowego oświetlenia
drogowego, na części drogi wykonano
nowe warstwy konstrukcyjne jezdni,
ustawiono krawężniki oraz
wybudowano częściowo chodnik.
Planowany termin zakończenia robót
to lipiec 2022 r. Na realizację zadania
Gmina Postomino uzyskała
dofinansowanie w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
W Jarosławcu realizowane są
roboty budowlano- montażowe przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej na terenie
Nowego Osiedla. Aktualnie budowana
jest sieć wodociągowa metodą
bezwykopową oraz sieć kanalizacji
sanitarnej na ul. Za Lasem oraz na ul.
Polnej.
Wiąże się to z czasowymi
utrudnieniami w dojeździe do
nieruchomości. Przy współpracy
z Nadleśnictwem Sławno
zorganizowane zostały objazdy
poprzez wykorzystanie istniejących
dróg leśnych na przedłużeniu ul. Polnej
i ul. Sosnowej.

Pałowo

Kontynuowane są roboty
budowlane przy modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Łącku. Aktualnie
trwają roboty wykończeniowe
ogólnobudowlane wewnątrz budynku
o r a z b u d o w a s i e c i
międzyobiektowych. Dostarczono
i zamontowano zbiorniki filtracyjne
oraz wykonano złoże filtracyjne.
W najbliższym czasie planowane jest
rozpoczęcie robót przy wykonaniu
orurowania wraz z armaturą
sterowniczą i automatyką
odpowiedzialną za utrzymanie
procesu uzdatniania wody.
Postęp prac budowlanych przy
budowie budynku komunalnego
w Pieńkowie widać z dnia na dzień.
Wykonano już strop pomiędzy
parterem, a piętrem oraz ściany
konstrukcyjne. W najbliższym czasie
planowane jest rozpoczęcie prac przy
budowie więźby dachowej oraz
zagospodarowania terenu.
Również w miejscowości Tyń
widać duży postęp prac przy budowie
świetlicy wiejskiej. W marcu wykonano
ściany fundamentowe oraz rozpoczęto
budowę ścian nadziemia.
W najbliższym czasie planowane
jest również rozpoczęcie prac przy
przebudowie dróg gminnych w m.
M a z ó w, K r ó l e w o , P i e ń k o w o ,
Postomino i Wszedzień. Zakres
planowanych do wykonania prac
obejmuje utwardzenie istniejących
dróg gminnych płytami betonowymi
typu Jomb. W miejscowości Mazów
planowana jest przebudowa
skrzyżowania w celu stworzenia placu
zawracania dla śmieciarki.
W miejscowości Królewo planowana
jest przebudowa istniejącej drogi za
świetlicą – o łącznej długości ca. 570
mb. Powstanie droga o nawierzchni
z płyt betonowych wraz z poboczami
z kruszywa łamanego. W miejscowości
Pieńkowo planowane jest utwardzenie
płytami drogi gminnej na odcinku
45 mb. W Postominie planowana jest
kontynuacja utwardzenia drogi
gminnej pomiędzy Szkołą
Podstawową, a drogą powiatową
w kierunku miejscowości Marszewo.
Zakres prac obejmuje utwardzenia
odcinka ca. 380 mb drogi płytami
betonowymi wraz z wykonaniem
pobocza z kruszywa łamanego. We
Wszedzieniu 80 m odcinek z płyt
pozwoli na poprawę komunikacji do
kilku domostw.

Pieńkowo

Nosalin

Staniewice

Tyń

Łącko

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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Wyniki konkursu rodzinnego Pomoc dla sąsiadów
na "Kartkę Wielkanocną"

zza wschodniej granicy

Co jest potrzebne, na już, na
teraz? Niemal wszystko, ale
posortowane i uporządkowane.
Pomoc musi być skoordynowana
i zaplanowana, aby szybko trafiła tam,
gdzie jest najbardziej potrzebna.
Kontynuujemy zbiórkę
najbardziej potrzebnych materiałów:
• grupa I - karimaty, koce zwykłe
i termiczne, śpiwory, płaszcze
przeciwdeszczowe,
• grupa II - materiały medyczneprofesjonalne materiały
opatrunkowe, opaski uciskowe,
jodyna, woda utleniona, plastry na
rany, plastry z opatrunkiem,
bandaże, chusty trójkątne,

I edycja konkursu rodzinnego na
„Kartkę Wielkanocną” dobiegła końca.
Komisja konkursowa kierując się
regulaminem, przyznała jedną
nagrodę główną i trzy wyróżnienia
uczestnikom wspólnej zabawy.
Zwycięską pracę wykonała
rodzina Pani Joanny Stolarek (patrz
strona 1).

Wyróżnienia otrzymują rodziny:
• Pani Sylwii Pasternak,
• Pani Marty Kwiatkowskiej,
• Pani Justyny Piorunowskiej.
Wszystkim uczestnikom
konkursu serdecznie dziękujemy za
udział, mamy nadzieję, że przy
projektowaniu kartek spędziliście
wspólnie miło czas.
Komisja konkursowa

Posiedzenie
Rady Seniorów

Po zakończeniu naboru
uzupełniającego do składu Rady
Seniorów, 29 marca 2022 roku odbyło
się posiedzenie, na którym Rada
ukonstytuowała się w nowym 7
osobowym składzie oraz dokonała
wyboru Wiceprzewodniczącego.
Obecnie Rada Seniorów działa w
następującym składzie: Teresa
Rysztak – Przewodnicząca, Tadeusz
D o l i k – W i c e p r z e w o d n i c z ą c y,
członkowie - Marta Choroszczyńska,
Daniela Igras, Danuta Melon, Jadwiga
Pakos, Bronisława Siwiuk.
Przewodnicząca Rady Seniorów
Teresa Rysztak w ciepłych słowach

powitała nowych członków rady, a Pani
Marta Choroszczyńska w formie
prezentacji multimedialnej
przedstawiła podstawowe informacje
o roli i zadaniach rad seniorów.
Zaproszeni na posiedzenie
goście, tj. Przewodniczący Rady
Gminy Daniel Pakos, Wójt Janusz
Bojkowski oraz Z-ca Wójta Aleksandra
Kurek, złożyli nowej radzie życzenia
owocnej pracy na rzecz solidarności
międzypokoleniowej.
Na zakończenie wykonano
pamiątkowe zdjęcia.

• grupa III - środki czystości- mydło
w płynie, szampony, płyn do
kąpieli, maszynki i płyny do
g o l e n i a , p a s t a d o z ę b ó w,
szczoteczki do zębów, podpaski,
pampersy, pieluchy dla dorosłych,
papier toaletowy i ręczniki
papierowe, ręczniki (w tym
z mikrofibry), worki na śmieci,
środki dezynfekujące, maski
filtrujące bądź jednorazowe,
• grupa IV - żywność- żywność do
szybkiego przygotowania
(instant), batony (w tym
energetyczne), puszki, konserwy
(łatwootwieralne), makarony,
kasze, ryż, woda w zgrzewkach,

• grupa V - zapałki, baterie,
powerbanki, latarki, podstawowe
środki medyczne (witaminy, środki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel
i przeziębienie).
Na terenie Gminy Postomino
miejscem zbiórki jest sala
wielofunkcyjna przy CKiS
w Postominie - osoba do kontaktu
Marek Leśniewski, tel. 59 810 93 73.
Pomoc jest przyjmowana od
poniedziałku do piątku w godzinach od
7:30 do 15:30.

Ważne informacje oraz zadania realizowane w związku
z pobytem obywateli Ukrainy na terenie Gminy Postomino
1. NUMER PESEL
I PROFIL ZAUFANY
Przyjmowanie wniosków
o nadawanie numeru PESEL
obywatelom Ukrainy odbywa się
w dziale Ewidencji Ludności:
Barbara Nadolska
tel.: 59 846 44 40
e-mail: usc@postomino.pl
Na podstawie nowych przepisów
obywatele Ukrainy, którzy nie
wcześniej niż 24 lutego przybyli
bezpośrednio z Ukrainy
i zadeklarowali zamiar pozostania
w naszym kraju, będą mogli legalnie
przebywać w Polsce przez 18
miesięcy. Osoby te będą mogły
skorzystać z ochrony czasowej
w Polsce pod warunkiem, że nie
wyjadą z Polski na dłużej niż miesiąc.
Warto jednak zadbać o formalności.
Od środy 16 marca ruszył
system rejestracji uchodźców
z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer
PESEL. Każdy obywatel Ukrainy
może udać się do Urzędu Gminy
w Postominie, do wydziału Ewidencji
Ludności. Wniosek o nadanie numeru
PESEL trzeba złożyć osobiście
w urzędzie gminy. Za dziecko wniosek
może złożyć jego rodzic, kurator,
opiekun tymczasowy lub osoba
sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
Od osób, które ukończyły 12. rok
życia, będą pobierane odciski palców.
Wraz z wnioskiem składa się również
fotografię, którą będzie można
wykonać na terenie urzędu.
Obywatele Ukrainy winni mieć ze sobą
zabrać wszystkie dokumenty, które
pozwolą ustalić tożsamość, nawet te
nieaktualne. Składając wniosek, warto
podać swój adres mailowy i numer
telefonu oraz wyrazić zgodę na
założenie profilu zaufanego. Profil
ułatwi załatwianie innych formalności
przez Internet (np. wniosek
o świadczenia pieniężne). Założenie
profilu zaufanego nastąpi
automatycznie. Na podany adres
mailowy zostanie wysłany
identyfikator użytkownika profilu
zaufanego. Za pośrednictwem
wiadomości SMS przyjdzie
jednorazowe hasło, niezbędne do

jego aktywacji. Dana osoba uzyska
też dostęp do aplikacji mObywatel,
czyli cyfrowego portfela na dokumenty
i usługi.
2. BAZA KWATERUNKOWA
Tworzenie bazy na terenie
gminy, przyjmowanie wniosków
o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przybywającym na terytorium RP
w związku z działaniami wojennymi,
raportowanie ilości uchodźców na
terenie gminy, weryfikacja miejsc
zakwaterowania obywateli Ukrainy,
współpraca z sanepidem i policją
odbywa się w dziale Obrony Cywilnej,
Zarządzania Kryzysowego:
Dagmara Wnuczek
tel.: 59 846 44 68/ 515 174 109
e-mail: d.wnuczek@postomino.pl
Wnioski o wypłatę świadczeń
z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia wynosi 40 zł
dziennie za osobę i może być
przyznane na okres maksymalnie do
60 dni. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach okres wypłaty
świadczenia, za zgodą wojewody,
może być przedłużony. Świadczenie
wypłacane jest z dołu. Świadczenie
przysługuje „każdemu podmiotowi,
w szczególności osobie fizycznej
prowadzącej gospodarstwo domowe”,
który zapewni zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelom Ukrainy
uciekającym przed wojną. Do wniosku
trzeba załączyć „Kartę osoby przyjętej
do zakwaterowania”
3. WSPARCIE FINANSOWE
Świadczenia pomocowe,
wydawanie żywności odbywa się
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej:
Kierownik Anita Mikołajczyk
tel. 59 846 44 62
gops@postomino.pl
Obywatelom Ukrainy, jeżeli
zamieszkują z dziećmi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
przysługuje prawo do:

•
świadczenia jednorazowego
w wysokości 300 zł,
•
świadczeń rodzinnych, o których
mowa w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
•
świadczenia wychowawczego,
o którym mowa w ustawie z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci,
•
świadczenia dobry start,
o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art.
187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
•
rodzinnego kapitału
opiekuńczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r.
o rodzinnym kapitale opiekuńczym
•
dofinansowania obniżenia
opłaty rodzica za pobyt dziecka
w żłobku, klubie dziecięcym lub
u dziennego opiekuna.
Aby złożyć wniosek dotyczący
w/w świadczeń do ZUS potrzebny
będzie:
•
polski numer identyfikacyjny
PESEL osoby składającej wniosek
i dziecka,
•
adres mailowy osoby,
•
polski numer telefonu,
•
numer rachunku bankowego
w Polsce.
4. EDUKACJA
Publiczna szkoła podstawowa,
w rejonie, której mieszka dziecko
z Ukrainy przyjmuje je z urzędu. Do
pisemnego zgłoszenia konieczne jest
oświadczenie o miejscu zamieszkania
opiekuna i dziecka.
Jeżeli dzieci nie posiadają
dokumentów (na przykład świadectwa
ukończenia klasy, zaświadczenia
o przebytych egzaminach itp.),
w takiej sytuacji należy przyjąć od
opiekuna oświadczenie o sumie
ukończonych lat nauki ze wskazaniem
placówki, do której dziecko
uczęszczało.
Dzieci przyjmowane są do
istniejących oddziałów w szkołach
podstawowych. W szkole
w Jarosławcu dla uczniów z klas 7-8
utworzono oddział przygotowawczy.
Od 24 lutego 2022 r. na teren
gminy przebywa około 150 obywateli
Ukrainy.
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„Dumni po zwycięstwie
Nasza gmina zyska
na ochronie środowiska - edycja 2022 Wierni po porażce...”

ia
tn

-M

iędzynarodowy

W poprzednich edycjach akcja
cieszyła się ogromną popularnością
a miejscowości skutecznie piękniały
przy wspólnej pracy i integracji
mieszkańców. Zasady akcji się nie

zmieniły zapewniamy worki
i rękawiczki oraz odbiór odpadów. Po
sprzątaniu Sołtysi zapraszają na
integracyjne spotkania przy ognisku.
Wspólnie możemy więcej!

Nasza gmina

Dz
i

Z
eń

i
iem

22 k
wi
e

Drodzy Mieszkańcy,
Z okazji Dnia Ziemi w sobotę 23
kwietnia 2022 już po raz czwarty
ruszamy z akcją „Nasza gmina zyska
na ochronie środowiska”.

zyska
Postomino

na ochronie
środowiska
23 kwietnia 2022 r. zapraszamy na wielkie sprzątanie gminy Postomino

Zawodniczki SPR VICTORIA
POSTOMINO gorąco kibicowały
i wspierały Młyny Stoisław Koszalin,
które ostatecznie uległy jednym
punktem Gościom Eks Start Elbląg.
Nasze Victorianki wzięły udział
w oficjalnej prezentacji obu Drużyn, tuż
przed rozpoczęciem meczu. Ogromne
emocje, łzy w oczach, niezapomniane
wrażenia. Po raz pierwszy jako Klub
Sportowy z gminy Postomino
,mieliśmy ten zaszczyt, wybiec na
parkiet z Zawodniczkami PGNiG
Superligii.

Grupa młodsza otrzymała stroje
turniejowe, zakupione dzięki dotacji
Gminy Postomino i mogła się w nich
zaprezentować widowni w Koszalinie.
Dziękujemy rodzicom
zawodniczek za zaangażowanie
i obecność.
Wyjazd odbył się w ramach
projektu pn. „Prowadzenie
i organizacja sekcji piłki ręcznej
w miejscowości Postomino” jest
współfinansowany ze środków Gminy
Postomino.

Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane do celów promocyjnych gminy Postomino.

Konkurs recytatorski

W d n i u 3 m a r c a 2 0 2 2 r.
w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski w ramach
Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Do trzech kategorii zgłosiło się
27 uczestników. Jurorzy: Renata
Zielonka – Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Postominie, Marek
Leśniewski – Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Postominie oraz
Marta Choroszczyńska emerytowany
nauczyciel języka polskiego oceniali
uczestników. Do etapu powiatowego
jurorzy zakwalifikowali i nagrodzili:
W kategorii I - dzieci klasa I –III
• I miejsce - Antonina Pęk– Szkoła
Podstawowa w Jarosławcu
• II miejsce - Jakub Kępa - Szkoła
Podstawowa w Postominie
• III miejsce – Franciszek Michoń –
Szkoła Podstawowa w Postominie
W Kategorii II – dzieci klasa IV – VI
• I miejsce – Dominik Zięba – Szkoła
Podstawowa w Jarosławcu
• II miejsce – Laura Lisek – Szkoła

Podstawowa w Staniewicach
• III miejsce – Wiktoria Pasternak –
Szkoła Podstawowa w Postominie
• Wyróżnienie Michalina Matyjek Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie
W kategorii III – uczestnicy z klas
VII, VIII i gimnazjum
• I miejsce - Zuzanna Morawiec –
Szkoła Podstawowa
w Staniewicach
• II miejsce - Miłosz Stachowski –
Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie
• III miejsce – Maja Włodarczyk –
Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie
Każdy uczestnik który wystąpił
na scenie otrzymał upominkowy
długopis okolicznościowy nagrodzeni
otrzymali statuetkę za zdobyte
miejsca oraz dyplomy.
Dyplomy za przygotowanie
uczestników otrzymali również
opiekunowie.

Uszkodzony przepust
Nagrody wręczał Marek
Leśniewski – Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Postominie
w asyście jurorów. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie i gratulujemy laureatom.
11 marca 2022 r. w Sławieńskim
Domu Kultury zorganizowano
Powiatowy Przegląd Amatorskiego
Ruchu Artystycznego. W konkursie
wzięło udział 18 uczestników. Jurorzy
oceniali m.in. dobór repertuaru,
wartości artystyczne utworów, ich
dopasowanie do możliwości
wykonawczych uczestnika,
interpretację utworów, kulturę słowa
i ogólny wyraz artystyczny. Z 10
osobowej ekipy z Gminy Postomino
wyróżnienia otrzymali Antonina Pęk,
Jakub Kępa, Laura Lisek, Miłosz
Stachowski, Zuzanna Morawiec oraz
Maja Włodarczyk. Gminę Postomino
w Przeglądzie Wojewódzkim
reprezentować będzie Dominik Zięba
ze Szkoły Podstawowej w Jarosławcu.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom profesjonalnego
przygotowania. Zapraszamy do
udziału już za rok.
Maria Lech-Szajner

W związku ze złym stanem
technicznym przepustów drogowych
zlokalizowanych na kanale
Głownickim na trasie drogi gminnej
Jarosławiec – Nacmierz – przejazd
w miejscu przepustu został zamknięty
dla ruchu pojazdów. Niestety zakaz nie
jest respektowany przez kierujących
pojazdami, co dodatkowo wpływa na
pogorszenie i tak już uszkodzonego
mostku.

Niemniej jednak Gmina dokonała
oceny uszkodzeń oraz niezbędnego
zakresu prac remontowych
koniecznych do wykonania. Aktualnie
trwa określanie kosztów prac do
wykonania oraz poszukiwanie
wykonawcy, który podjąłby się remontu
przepustu wraz z uszkodzoną
nawierzchnią jezdni.

kwiecień 2022

Egzamin

Podczas ostatniego treningu
najmłodsi adepci sztuki karate
kyokushin z postomińskiego klubu
odebrali certyfikaty potwierdzające
pozytywne ukończenie egzaminu na
kolejne stopnie szkoleniowe kyu. Dla
części z senpai był to szczególny
moment, gdyż do takiego sprawdzianu
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Mistrzostwa Makroregionu

podchodzili po raz pierwszy. Pomino
dużego stresu jaki im towarzyszył,
dzięki dużemu zaangażowaniu
ukończyli test z pozytywnym
rezultatem. Wszystkim senpai
serdecznie gratulujemy i życzymy
sukcesów w przyszłości. Osu!

Zgrupowanie

Trzy medale wywalczyli
postomińscy karatecy na
Mistrzostwach Makroregionu
Z a c h o d n i e g o
o r a z
Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików Karate Kyokushin. Zawody
rozegrane zostały 12 marca 2022 roku
a organizatorem turnieju był MUKS
Oyama Drawsko Pomorskie,
kierowany przez sensei Karola
Korczyńskiego oraz sensei Andrzeja
Tylkę. Do rywalizacji przystąpiło 239
karateka z 31 klubów z 5 województw,
w tym pięcioro zawodników

postomińskiego klubu. Medale
zdobywali:
• Fabian Jakubek - II miejsce
w konkurencji kata juniorów
• Jakub Świstek - II miejsce
w konkurencji kata młodzików
• Amelia Szymańska - III miejsce
w konkurencji kumite juniorek 55 kg.
Dobre rezultaty odnotowali
również Ida Żupnik, która dotarła do
ćwierćfinału kategorii kumite juniorek
młodszych +55 kg. oraz Krystian
Ostrowski - 8 miejsce w konkurencji

kata seniorów.
Naszych reprezentantów
dzielnie wspierała liczna grupa
najmłodszych senpai, która mogła po
raz pierwszy oglądać zmagania
doświadczonych zawodników. Miejmy
nadzieję, że już niedługo także i oni
będą osiągać wspaniałe wyniki na
krajowych i międzynarodowych
matach. Osu!

Pierwszy turniej Victorii

W dniach 26-27 luty 2022 roku w
świnoujskiej Uznam Arenie odbyło się
Z g r u p o w a n i e K a d r y
Zachodniopomorskiego Okręgowego
Związku Karate. Wśród blisko 150
karateka z 19 ośrodków nie mogło
zabraknąć naszych zawodników,
którzy przez dwa dni doskonalili swoje
umiejętności. Głównym celem
zgrupowania było przygotowanie

zawodników do Mistrzostw
Makroregionu Zachodniego Karate
Kyokushin. Zajęcia prowadzili
doświadczeni sensei z naszego
okręgu a także sensei Michał Werner trener kadry narodowej.
Doświadczenie zdobyte na
świnoujskich matach na pewno
przyniesie wiele sukcesów
w najbliższych startach. Osu!

Dzień Kobiet w Chudaczewie

W dniu 12 marca 2022 r.
w świetlicy wiejskiej w Chudaczewie
odbyło się spotkanie dla Pań z okazji
corocznego święta „Dnia Kobiet”,
obchodzonego 8 marca. Podczas
spotkania nie zabrakło śmiechu
i radości. Wieczorne spotkanie minęło

na wspólnych rozmowach „o tym co
było” i o planach na przyszłość. Panie
opuściły świetlicę z uśmiechem na
twarzach oraz pomysłami do
zrealizowania na najbliższy rok.
Dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Pierwszy Turniej Towarzyski
z Okazji Dnia Kobiet za nami! Było
wspaniale!!! Mnóstwo pozytywnych
wrażeń i emocji. Na wstępie pełniąca
obowiązki Dyrektora Szkoły
Podstawowej im ppor. Emilii Gierczak
w Postominie Pani Małgorzata
Milarska przemówiła do
zgromadzonej widowni, przekazując
następnie głos Sylwii Pasternakprezesowi Klubu SPR VICTORIA
POSTOMINO. Wśród zaproszonych
gości pojawił się wójt Gminy
Postomino Janusz Bojkowski, który
również wygłosił krótkie przemówienie
oraz uczestniczył w przekazywaniu
zawodniczkom stroi sportowych.
Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi za
obecność na turnieju, dla nas i dla
dzieci to bardzo budujące
i mobilizujące do dalszej pracy.
Rozpoczęliśmy od oficjalnego
przywitania zawodniczek z sekcji
młodszej. Każda otrzymała imienny,

klubowy identyfikator. Sekcja starsza
otrzymała natomiast, długo
wyczekiwane stroje klubowe.
Do udziału w turnieju
zaprosiliśmy uczniów Szkoły
Podstawowej w Postominie.
Serdecznie dziękuję wszystkim
osobom, Gościom zaangażowanym
w całe wydarzenie. Rodzicom za
cudownie przygotowany bufet i pomoc
przy organizacji turnieju. Dyrekcji
Szkoły Podstawowej w Postominie za
możliwość zorganizowania turnieju.
Panu Markowi Leśniewskiemu za
pomoc przy transporcie i organizacji
stolików, paniom Marii Lech- Szajner
oraz Renacie Zielonka za słodkie
prezenty dla Zawodniczek, pani
Ewelinie Jarkiewicz za oprawę
fotograficzną. Podziękowania
składam również Wychowawczyniom
Zawodniczek za obecność i wspaniały
doping.

Dla naszych cudownych
Trenerów Małgorzaty Łabędzkiej oraz
Macieja Pominkiewicza, ogromne
brawa i podziękowania za
przygotowanie Zawodniczek do
Turnieju, bez Was nie byłoby Nas
Turniej Towarzyski nie ma
przegranych... każda z 7 drużyn
otrzymała puchar, rozdane zostały
imienne dyplomy oraz małe upominkidługopisy z logiem SPR VICTORIA
POSTOMINO. Dodatkowo nasze
małe i duże Panie otrzymały kwiaty
oraz drobne słodkości z okazji
swojego święta.
Dziękujemy wszystkim kibicom
za obecność i zapraszamy na kolejny
turniej!!!
Projekt pn. „Prowadzenie
i organizacja sekcji piłki ręcznej
w miejscowości Postomino” jest
współfinansowany ze środków Gminy
Postomino.

8

Miesięcznik Gminy Postomino

Wieœci

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

kwiecień 2022

strona

szkolne

***

Wieœci

szkolne

Szkolny Konkurs Piosenki

W marcu w Korlinie odbył się
Szkolny Konkurs Piosenki
w kategoriach klas IV-VI oraz klas VIIVIII. Do konkursu przystąpiło
8 uczestników, którzy zaprezentowali
swoje umiejetności wokalne
śpiewając wybraną przez siebie
piosenkę. Jury, oceniając wykonania,
wzięło pod uwagę: warsztat
muzyczny, emisję głosu, interpretację
utworu oraz prezencję sceniczną.

Oto wyniki:
kategoria klas IV-VI
• Jakub Kołodziejczyk - I miejsce
• Agata Garlin - wyróżnienie
kategoria klas VII -VIII
• Fabian Banasik - I miejsce
• Milosz Stachowski - I miejsce
• Jakub Winiarski - I miejsce
W konkursie zaprezentowali się
również: Nikola Lenczewska, Filip
Najda oraz Lena Korobczyc.

Gratulujemy zwycięzcom oraz
życzymy kolejnych sukcesów na
etapie gminnym.
Młodzi miłośnicy słowa
śpiewanego doskonalili swój warsztat
wokalny na zajęciach pozalekcyjnych
„Świat muzyką malowany”
finansowanych przez gminę
Postomino w ramach działań
profilaktycznych o charakterze
muzycznym.
Barbara Ansel

Światowy dzień liczby PI

14 marca 2022 obchodziliśmy
w SP Pieszcz kolejny już raz DZIEŃ
LICZBY PI. Zwyczaj ten przywędrował
do nas z Ameryki, ale nam bardzo się
spodobał. Tym razem postanowiliśmy
uczcić jej święto nieco inaczej. W tym
celu ustawiliśmy się w rzędzie
prezentując kolejne cyfry po

przecinku, ale nie tylko. Tak zrodził się
pomysł nagrania filmu z lotu ptaka,
który można obejrzeć na stronie
internetowej szkoły.
Dla przypomnienia jest to liczba
niewymierna, która ma nieskończenie
wiele cyfr po przecinku.
π = 3,141592 653589 793238

462643 383279 502884 197169
399375 105820…
W praktyce korzystamy jednak
z przybliżonej wartości 3,14.
Marzena Juszczyk

***
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Bieg charytatywny
„Na pomoc Ukrainie”

24 lutego 2022 r., dzień jak każdy
inny, budzimy dzieci do szkoły, sami
krzątamy się w kuchni, nieco ospali
zaparzamy kawę, której aromat
wypełnia nasz dom, włączamy radio
z nadzieją, że jakieś szybkie rytmy
pobudzą nasze ciało i nagle…
wszystko zamiera. Słyszymy tylko
jedno słowo, którego brzmienie przez
wiele dni będzie obecne w naszych
głowach- WOJNA.
Do tej pory wojna była jedynie
wspomnieniem naszej bolesnej
historii,
czytaliśmy
o niej w książkach, widzieliśmy ją
w filmach, mówiliśmy o bohaterach,
patriotach, którzy dzielnie bronili
naszych granic. A teraz naprawdę
poczuliśmy jej okropną moc,
poczuliśmy jak wielkiego dostarcza
bólu, krzywdy, cierpienia, ile jest
zdolna wycisnąć łez.
Stwierdziliśmy, że nie możemy
być bierni i musimy coś zrobić, by
pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy.
Ta k z r o d z i ł s i ę p o m y s ł , ż e b y
zorganizować bieg charytatywny,
z którego dochód zostanie przekazany
na pomoc osobom pokrzywdzonym.
Inicjatywa spotkała się
z wielką akceptacją ze strony uczniów
oraz rodziców. Zadanie polegało na
pokonaniu dystansu, za który
otrzymaliśmy pieniądze od
znalezionych wcześniej sponsorów.
Okazali się nimi rodzice, dziadkowie,
dzieci, absolwenci naszej szkoły oraz
nauczyciele.
W biegu wzięli udział uczniowie
z klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, w tym
dwoje dzieci ukraińskich, które od

momentu wybuchu wojny uczą się
w naszej szkole. Biegli także niektórzy
nauczyciele. Kilkadziesiąt osóbmałych i większych wystartowało 14
marca 2022 r. o godzinie 11.30 spod
s z k o ł y. P o c z ą t e k b y ł b a r d z o
energiczny, ale po kilkunastu minutach
każdy pokonany metr dostarczał coraz
większego zmęczenia i kolejnych
kropli potu. Mimo to cel zupełnie
przyćmiewał wysiłek. Biegliśmy, żeby
pokazać, że nie można być obojętnym,
należy pomagać, trzeba działać!!!
Wierzyliśmy, że być może dzięki
naszym zmaganiom ktoś się
uśmiechnie, ktoś poczuje się lepiej,
w czyimś sercu pojawi się iskra
nadziei.
Niewątpliwie te myśli dodawały
sił i wszystkim zawodnikom udało się
dzielnie dobiec do mety. Byliśmy
zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi.
Okazało się, że razem pokonaliśmy
162 km i uzbieraliśmy imponującą
kwotę ponad 1400 zł.
Z całego serca dziękujemy
naszym WSPANIAŁYM UCZNIOM,
RODZICOM, SYMPATYKOM Zespołu
Szkół Społecznych w Korlinie. To
dzięki Państwa otwartości, wrażliwości
i życzliwości możemy brać udział w tak
szczytnych akcjach.
Pamiętajmy, że ludzi dobrej woli
naprawdę jest wielu i trzeba wierzyć
w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki
NIM…
Edyta Stachowska
ZSS Korlino

Wieœci
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Różni, a jednak tacy sami Powitanie wisony

Dnia 21 marca obchodzony jest
Światowy Dzień Zespołu Downa.
Święto to zostało ustanowione w 2005
roku, a od 2012 roku jest pod
patronatem Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Tak, jak wiosna budzi
przyrodę do życia, tak 21 marca jest
datą symbolizującą narodziny osób
wyjatkowych i niezwykłych, osób
wrażliwych i wspaniałych, osób które
zmagają się z trisomią 21. pary
chromosomów.
W tym dniu na calym świecie
odbywają się różne akcje
uświadamiające społeczeństwa
o istocie zespołu Downa, promujące
postawy tolerancji i integracji
z osobami dotkniętymi tym zespołem.
W szkole w Pieszczu uczniowie
klas młodszych także włączyli się
w działania na rzecz szerzenia dobra
i krzewienia postaw akceptacji wobec
drugiego człowieka. Na znak
solidarności z osobami z zespołem

Downa ubrali w tym dniu różne
skarpetki, wykonali plakat pt.: ,,Różni,
a jednak tacy sami" oraz nauczyli się
śpiewać piosenkę o tolerancji.
Ten dzień dostarczył wszystkim
uczestnikom zajęć wielu wzruszeń
oraz zabawy przy wspólnym
tworzeniu. Uczniowie wykazali się
dużym zaangażowaniem podczas
warsztatów, kreatywnością przy
wykonywaniu prac oraz zrozumieniem
podczas dyskusji na temat zespołu
Downa.
Celem przeprowadzonych zajęć
było kształtowanie postaw szacunku
wobec drugiego człowieka,
przezwyciężanie uprzedzeń i osądów,
uczenie empatii oraz kształtowanie
postaw tolerancji i akceptacji wobec
siebie i innych osób.
Barbara Ansel
Oliwia Sajnok

Dzień Kobiet

Witaj Wiosno! Pod takim hasłem
cała społeczność Szkoły
Podstawowej w Staniewicach witała
Wiosnę. Uczniowie stanęli na
wysokości zadania i przygotowali
recyklingową Marzannę. Tego dnia, ze
świata show-biznesu odwiedzili naszą

szkołę celebryci - znawcy mody:
Bogna Minge, Katrin Pavlović i Adam
Tyszka. Szanowne Jury sprawowało
pieczę i dokonało wyboru Miss
i Misstera Wiosny. Nasi najmłodsi,
czyli przedszkolaki, jako żabki i
pszczółki zaprezentowali swoje

wiosenne tańce. Zwieńczeniem dnia
był pochód, gdzie przy muzyce,
okrzykach uczniowie na dobre
pożegnali Zimę. Słoneczna pogoda
pozwoliła na wspólne ognisko
i niezapomniane chwile.

Żłobek Gminny „Morska Kraina”
w Jarosławcu ogłasza rekrutację
do grup działających od września 2022 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na:
www.zsjar.pl
oraz w siedzibie żłobka i sekretariacie szkoły
Termin składania dokumentów
:
do 30 kwietnia 2022 r.
cji

8 marca uczniowie klasy 3 i 4
Szkoły Podstawowej w Pieszczu
przygotowali apel dla pięknych Pań
i drogich Koleżanek.
Scenariusz nawiązywał do
Adama i Ewy, czyli biblijnych postaci.
Przedstawienie w zabawny sposób
pokazało pierwsze dni ich wspólnego
życia, a znane polskie piosenki
o kobietach porywały do tańca.
Następnie panie z grona
pedagogicznego odczytały znaczenia
swoich imion i jak się okazało wszystko
idealnie pasowało- no może poza
drobnymi wyjątkami. Na koniec odbył

się pokaz mody damskiej, a widzowie
mogli obejrzeć różne stylizacje, np.
bizneswoman, sportsmenki, feministki
czy kokietki. Niespodziankę zrobili tu
chłopcy, bo to oni przebrali się
w przygotowane kreacje, a nawet
odważyli się przejść po wybiegu
w krótkich spódniczkach i szpilkach.
Dzień Kobiet w naszej szkole
przebiegł więc w uroczystym nastroju
z dużą dozą radości, zabawy
i śmiechu.
Alicja Bukowska
Magdalena Ochocka-Gastół
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KONCERT
CHARYTATYWNY
w ramach Piątków z Kulturą

Podczas koncertu usłyszymy
ukraińskie pieśni w wykonaniu Kristi Eklz ,
Duet POESKA w znanych polskich
i zagranicznych utworach,
Zespół Wokalny MIKRONUTKI
oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Postomina
działające przy Centrum Kultury i Sportu

22 kwietnia 2022 r.

Postomino
sala wielofunkcyjna przy CKiS

godz. 19:00
W czasie trwania koncertu odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Ukrainy!
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Diagnoza aktywności i potrzeb kulturalnych
mieszkańców Gminy Postomino
Drogi Mieszkańcu Gminy Postomino,
Czy w dobie życia w internecie, dominacji mediów społecznościowych,
platform filmowych jest jeszcze miejsce na prawdziwą kulturę w naszej Gminie?
Na osobiste spotkania, rozmowy, koncerty czy wystawy? Czy życie przed
ekranami Wam- Mieszkańcom odpowiada?
Teraz możemy wspólnie przygotować nową ofertę kulturalną. Otrzymaliśmy
dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne na projekt
„Kultura tu i teraz”.
Odpowiadając na ankietę pomożesz w zbudowaniu nowoczesnej oferty
kulturalnej Gminy Postomino, a co więcej będziesz mógł/ mogła włączyć się w jej
realizację. Ankieta jest anonimowa.
Dziękuję za wypełnienie ankiety
Maria Lech – Szajner
Koordynatorka projektu Dom Kultury+ w Gminie Postomino

Zaproszenie
Aleksandra Kurek
Zastępca Wójta Gminy Postomino

1. Ile razy w ciągu minionego roku (2021) byłaś/ byłeś w:
Teatrze ………
Kinie …………
Operze ………
Na koncercie …………
Na wystawie, wernisażu .…… Na zajęciach/ warsztatach .………

serdecznie zaprasza mieszkańców, którym rozwój KULTURY
Gminy Postomino nie jest obojętny na "Kawę pełną Kultury".
W programie rozmowy o kulturze przy kawie
oraz smakowitym wiejskim cieście.
Spotkanie odbędzie się
10 kwietnia 2022 roku o godz. 17:00 (niedziela)
w sali wielofunkcyjnej przy CKiS w Postominie
w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2022
„KULTURA TU I TERAZ”
realizowanego przez
Centrum Kultury i Sportu w Postominie

Potrzeby kulturalne
W dniu 16 marca odbyło się
pierwsze spotkanie szkoleniowe
z Metodologii Badań Potrzeb
Kulturalnych w ramach wniosku
„Kultura tu i Teraz”.
W spotkaniu ukazującym
metody badawcze potrzeb
kulturalnych Gminy Postomino
zarówno w teorii, jak i w praktyce
udział wzięli: Aleksandra Kurek
Zastępca Wójta Gminy Postomino,
Beata Pawłowicz Animatora Kultury
z Narodowego Centrum Kultury
z Warszawy, Dariusz Patoleta Badacz
z Fundacji Kaszubskie Słoneczniki
oraz zespół Centrum Kultury i Sportu
w Postominie.
Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury: Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja

2. Jakie zasoby kulturalne wg Ciebie posiada Gmina Postomino?
(miejscowość, nazwa)
Zabytki, miejsca kultury …….....…………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………..
Lokalne opowieści, mity, podania ……………………………………......…….
……………………………………………………………………………………..
Tradycje, obrządki, zwyczaje ……………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………......
Lokalni artyści …………………………………………..…………………..……
…………………………………………………………………………………......
Imprezy, wydarzenia, zajęcia ………………….………………………....…….
…………………………………………………………………………………......
Inne, jakie?………………….…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………......
3. Jak często korzystasz z oferty kulturalnej w Gminie Postomino?
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Rzadziej
Jeżeli korzystasz z oferty kulturalnej w Gminie Postomino to jakiej?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Jakie są według Ciebie bariery ( nie dostosowana godzina, termin,
itp.) w dostępie do oferty CKiS?
………………………………………..………………………………………..…
………………………………………..………………………………………..…
5. Czego najbardziej Ci brakuje w ofercie Centrum Kultury i Sportu?
………………………………………..………………………………………..…
………………………………………..………………………………………..…
6. Jakie zajęcia z oferty Centrum Kultury i Sportu w Postominie
lubisz najbardziej?
………………………………………..………………………………………..…
………………………………………..………………………………………..…
7. Jak oceniasz współpracę (komunikacja, otwartość, dostępność
oferty kulturalnej) z Centrum Kultury i Sportu w Postominie?
(gdzie 1 oznacza źle, a 5 oznacza bardzo dobrze)
1
2
3
4
5
Skąd czerpie Pan/ Pani informacje o ofercie kulturalnej Gminy Postomino
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
strona internetowa
portal społecznościowy (Facebook)
prasa lokalna
znajomi
plakaty, ulotki

2022.
Serdecznie zapraszamy na
spotkanie informacyjne dot. projektu
„Kultura tu i teraz” w Gminie
Postomino w dniu10 kwietnia 2022
(niedziela) o godz. 17.00
Projekt jest skierowany do
mieszkańców Gminy Postomino
chcących włączyć się w działania
służące rozwojowi kultury w naszej
społeczności.
Celem projektu jest
opracowanie profesjonalnej diagnozy

identyfikującej zasoby i oddolne
inicjatywy społeczności lokalnej, które
w efekcie rozwiną aktywność
społeczną, wspomogą rozwój kapitału
kulturowego, wzmocnią potencjał
naszej instytucji a także odkryją
nieznane talenty drzemiące w naszej
społeczności. Dzięki działaniom
projektowym planujemy zwiększyć
dostępność naszej instytucji dla
wszystkich grup odbiorców. Efektem
projektu będą inicjatywy kulturalne
zgłoszone przez zainteresowanych
mieszkańców, którym zależy na
rozwoju społeczno- kulturalnym
w naszej gminie.
Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury: Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja
2022.

8. Gdybyś miał/miała do dyspozycji 5.000 zł, jakie działania
kulturalne byś zrealizował/ła w swojej miejscowości (samodzielnie,
wspólnie z grupą znajomych) w Gminie Postomino?
………………………………………..………………………………………..…
………………………………………..………………………………………..…
9. Metryczka:
Czym się interesujesz, jakie masz pasje?
………………………………………..………………………………………..…
………………………………………..………………………………………..…
Kobieta
Mężczyzna
Miejscowość ………………………………
Wiek:
do 15 lat
16 - 25 lat
26 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 65 lat
powyżej 65 lat
Dziękuję za Twój wkład w rozwój kultury w Gminie Postomino
Wypełnioną ankietę można przekazać gminnemu gońcowi, sołtysowi,
świetliczance, zostawić w Urzędzie Gminy lub Centrum Kultury i Sportu
w Postominie do 15 maja 2022 r.
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Bryza Postomino
na 36 Biegu Zaślubin
w Kołobrzegu

W niedzielę, 20 marca 2022 r.
ośmioosobowa grupa reprezentantów
Klubu Biegacza Bryza Postomino
wystartowała w 36 edycji
Kołobrzeskiego „Biegu Zaślubin" na
dystansie 15 km. Był to ostatni
sprawdzian przed startem w Maratonie
Dębno, którego termin zbliża się
nieubłaganie (10.04.2022r.). Dla wielu
z nich będzie to pierwszy start na tak
długim dystansie (42,195 km).
Trzymajmy kciuki. Poniżej
przedstawiamy wyniki z Kołobrzegu.
• 32 - SZOPIŃSKI Tomasz (M30 7) 01:01:03

• 57 - SMOŁUCH Marcin (M30 - 13)
- 01:03:38
• 68 - TŁUSTEK Łukasz (M30 - 16)
- 01:04:46
• 120 - CIESIELSKI Damian (M30 27) - 01:10:26
• 130 - CHRUSZCZ Mateusz (M30 29) - 01:11:19
• 198 - KULCZYK Katarzyna (K40 10) - 01:17:54
• 300 - SUŁEK Dorota (K40 - 19) 01:29:54
• 333 - WACHHOLZ Beata (K50 19) - 01:37:41

Rajd Rowerowy

Frekwencja pierwszego rajdu
w tym roku, zorganizowanego w dniu
27 marca, zaskoczyła nas wszystkich
pozytywnie. Radość ogromna ponieważ na trasę wyruszyły aż 33
osoby. Miło było widzieć rodziny w tym
tatusiów z dziećmi. Na pierwszy
rozruch krótka trasa Postomino Chudaczewo – Królewo - Marszewo Postomino. W Królewie w świetlicy
wiejskiej ugościła Nas Pani Sołtys
Daniela Igras z pysznym żurkiem oraz

Pieszcz niepokonany
W niedzielę, 27 marca 2022 r. na
sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Pieszczu odbył się
sołecki Turniej Tenisa Stołowego. Była
to pierwsza z sześciu konkurencji
w ramach Współzawodnictwa Sołectw
Gminy Postomino w 2022 roku.
W Turnieju wystartowało 11 sołectw,
które rozlosowano do 2 grup. Mecze
rozegrano systemem „każdy
z każdym":
Klasyfikacja po rozegraniu
pojedynków w grupach wyglądała
następująco:
GRUPA A
1. JAROSŁAWIEC (bilans +10)
2. RUSINOWO (bilans +8)
3. NOSALIN (bilans -2)
4. PAŁOWO (bilans -6)
5. PIEŃKOWO (bilans -10)
GRUPA B
1. PIESZCZ (bilans +23)
2. NACMIERZ (bilans +13)
3. POSTOMINO (bilans +1)
4. MARSZEWO (bilans -1)
5. CHUDACZEWO (bilans -13)
6. PIEŃKÓWKO (bilans -21)
Dwa pierwsze miejsca
z poszczególnych grup awansowały do
półfinałów, z których do finału
awansowali gospodarze z Pieszcza
oraz Nacmierz, a w pojedynku
o miejsce trzecie spotkali się
Jarosławiec i Rusinowo.
• PÓŁFINAŁ NR 1
PIESZCZ-RUSINOWO 5:0
• PÓŁFINAŁ NR 2
JAROSŁAWIEC-NACMIERZ 2:3
• FINAŁ
PIESZCZ-NACMIERZ 5:0

www.postomino.pl
www.szept.postomino.pl
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• MECZ O III MIEJSCE:
JAROSŁAWIEC-RUSINOWO 4:1
Ostatnią częścią turnieju były
pojedynki o kolejne lokaty w klasyfikacji
generalnej Turnieju.
• MECZ O V MIEJSCE:
NOSALIN - POSTOMINO 2:3
• MECZ O VII MIEJSCE:
PAŁOWO-MARSZEWO 2:3
• MECZ O IX MIEJSCE:
PIEŃKOWO-CHUDACZEWO 1:4
Jedyną niepokonaną drużyną
tego dnia była reprezentacja
PIESZCZA, która została
niekwestionowanym zwycięzcą
tegorocznego turnieju. Skład drużyny
zwycięskiej: MICHALINA STĘPIEŃ,
HANNA GASTÓL, MARYSIA
PIENIĄŻEK, MACIEJ PIENIĄŻEK,
PAWEŁ MUCA.
Dodatkowe wyróżnienia
otrzymali:
• MICHALINA STĘPIEŃ - najlepsza
zawodniczka turnieju;
• MACIEJ PIENIĄŻEK - najlepszy

swojskimi ciastami. Młodzież na
miejscu wykonała kolorową Marzannę
by ją następnie spalić i tym sposobem
pożegnać Zimę. W konkursie dla
tatusiów w "jeździe rowerem jak
najwolniej" zwyciężył Pan Artur
Niemiec z synem Filipem,
w konkurencji rzutu do kosza
rowerowego najlepsi w danej kategorii
byli: Igor Piorunowski, Gabriela
Justyńska oraz Kamila Niemiec. Na
zakończenie wśród wszystkich

uczestników podczas pieczenia
kiełbaski Zastępca Wójta Aleksandra
Kurek wręczała wylosowane
i nagrodzone upominki.
Już dziś zapraszamy serdecznie
na kolejny Rajd Rowerowy tym razem
do Jarosławca na Lody w dniu 24
kwietnia by poznać uroki naszej
Gminy.

Tenis stołowy

zawodnik turnieju;
• S TA N I S Ł AW S Z E J N A najwcześniej urodzony zawodnik;
Ostateczna klasyfikacja Turnieju
Tenisa Stołowego Sołectw prezentuje
się następująco:
1. PIESZCZ
2. NACMIERZ
3. JAROSŁAWIEC
4. RUSINOWO
5. POSTOMINO
6. NOSALIN
7. MARSZEWO
8. PAŁOWO
9. CHUDACZEWO
10. PIEŃKOWO
11. PIEŃKÓWKO
Serdecznie gratulujemy
wszystkim reprezentacjom
uzyskanych wyników i zapraszamy na
kolejne współzawodnictwa sołectw.

W bardzo odległej od nas miejscowości Bierzwnik rozegrano III-ci WTK żaczek
w Tenisie stołowym. Michalina Stępień będąc faworytką tych zawodów zajęła
trzecie miejsce. Taki jest sport nieprzewidywalny i w tym jego urok.
W Świdwinie pingpongiści
UKS CZARNI Pieszcz
uczestniczyli W III- cim WTK-u
kadetów i kadetek. Po zaciętym
pojedynku o trzecie miejsce
Marysia Pieniążek uległa
zawodniczce z UKS Chrobry
Międzyzdroje 3:2 ostatecznie
zajmując czwarte miejsce. Hania
Gastół zajęła w tych zawodach
ósme miejsce a Michaśka
Stępień była jedenasta. Poniżej
swoich możliwości zagrał Maciek
Pieniążek zajmując dopiero 25-te
miejsce. Należy również podkreślić że

nasi zawodnicy są jeszcze rok
młodzikami, a startowali w wyższej
kategorii wiekowej.
A. Ugorski

Kącik
poetycki
W świątyni czuwania
nieśmiałą zieleń zakładają łąki
ciepły wiatr czesze długie włosy drzew
rozpina płaszcze zdejmuje sweterki
bawi się apaszkami dziewczyn
z fantazją pieści krokusy w ogródku
kłania się bukszpanom
ich zielone głowy ozdobią święconki
w koszyczku plecionym z wikliny
na białej serwecie gości symbol życia
jajko wielkanocne ubrane w kolory
zając z czekolady zerka na baranka
symbol niewinności wiary chrześcijańskiej
w świątyni czuwania przy Chrystusa grobie
dostojnie i cicho
Weronika chustą przysłoniła ciało
zapach octu przenika myśli
dwunastu stacji na drodze krzyżowej
w cierniowej prawdą zdobionej koronie
Jezus nam zmartwychwstał...
Jadwiga Michalak

Wieczność
zarodkiem Wieczności jest Miłość
początek życia
kropka na mapie nieskończoności
Jej doskonałość ulega metamorfozom
chodzi różnymi drogami
po mapie świata
nieobca Jej pycha i zawiść
zachłanność obłuda i świętość
tylko w objęciach Miłości
Wieczność ma sens
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Pani

Mirosławie Mrowińskiej
W zamkniętym kręgu schematów
tkwi moja wolność.
Dążenie do poznania Nieskończonej Inteligencji
otwiera przede mną
nieznane światy.

składamy
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

Taty
Dyrektor i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Staniewicach

Pragnę je odkryć
poznając radość tworzenia.
Zmagam się z czasem.
Nieustannie mi przypomina
jaką stanowi wartość.
W oparach absurdu rzeczywistości
pozbywam się złudzeń.
Pragnę wierzyć w doskonałość Słowa
i jego ponadczasowość.
Jadwiga Michalak

Co po nas zostanie...

Pani

Emilii Foryś
składamy
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

Mamy
Dyrektor i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Staniewicach

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

Kiedy braknie nas na ziemi
niech zostanie po nas Miłość.

MAMY
Pani Emilii Foryś

Szum topoli w słońca blasku
plusk deszczu bryzg kałuży
świergot ptaka rżenie konia
zapach polnej koniczyny.

Radnej Rady Gminy Postomino w latach 2010-2018
składają Wójt oraz Radni Gminy Postomino

Sprawiedliwość niech zostanie
Prawda z oczu zdejmie szal.
Niech bogaczom się nie kłania
pieniądz niechaj pożre rdza.
Czemu Panie dopuściłeś
by wierzono w wielu bogów.
Jedno niebo jest nad nami
Jeden tylko z nami Świat!
Jadwiga Michalak.

początek i koniec embrion i materia
współistnieją we wszechświecie

śp. porucznik Kazimiery Preś
Rodzinie i najbliższym wyrazy najszczerszego współczucia
składają
Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Dzierżęcina

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

śp. Wacława Jasińskiego

Tempus fugit, aeternitas manit.
Jadwiga Michalak.

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

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Najbliższym składają
Sołtys, Rada Sołecka
oraz mieszkańcy Dzierżęcina

Podziękowanie
Życzenia
Dużo zdrowia, pomyślności
pociechy z wnuczków i żony
dla Rysia G.
życzy Kapela Pieńkowianie

W imieniu całej rodziny i własnym, chciałbym serdecznie podziękować
przedstawicielom Wojska Polskiego, administracji Państwowej,
Samorządowi Gminy Postomino na czele z Wójtem, Związkowi
Kombatantów RP, księdzu Proboszczowi, przyjaciołom, kolegom,
sąsiadom oraz wszystkim osobom, które towarzyszyły w ostatniej
drodze naszego kochanego

Ś.P. Józefa Cabana

•
•
•
•
•

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.

KGW
na kręglach
Turniejem Bowlingu rozpoczęliśmy
świętowanie Dnia Kobiet w KGW
Nacmierz.
Panie Ania Kaczorek i Renata
Komar zostały pierwszymi zwycięzcami
naszego turnieju, który został rozegrany
na kręgielni w Darłówku.
Gratulujemy!!!
D. Ciemny

Zdzisław Grochulski

14

Miesięcznik Gminy Postomino

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

kwiecień 2022

strona

Wspomnienie o Mirosławie Kowalskiej
nauczycielce Szkoły Podstawowej w Staniewicach
W g r u d n i u 1 9 2 0 r. S e j m
Ustawodawczy przyjął ustawę
o przejęciu ziemi opuszczonej na
Kresach Wschodnich i nadaniu jej
żołnierzom. Ziemię tę za darmo mieli
otrzymać inwalidzi, szczególnie
zasłużeni żołnierze oraz ochotnicy.
Miała to być forma uhonorowania
żołnierskiego wysiłku. Młody
Adaszyński zakończył służbę
w oddziałach Piłsudskiego i jako
dzielny żołnierz osiedlił się w osadzie
Chiniówka w powiecie
zdołbunowskim, województwo
wołyńskie. Po wojnie ożenił się z Marią
Zawadzką. Na otrzymanym polu
nowożeńcy założyli gospodarstwo.
Wybudowali piękny dom, przed którym
Maria uprawiała kwiaty. Opodal był
sad, a w nim ule i barcie.
Gospodarstwo położone było na
wzgórzu pod lasem z widokiem na całą
wieś. Dokoła wsi były skały, kamienie
i lasy. Nie było wody więc trzeba było ją
wozić beczkami ze strumyka na dole.
Ludzie żyli tu biednie, ale wesoło.
Te r e n y t e z n a n e b y ł y w I I
Rzeczpospolitej, ponieważ w 1926
roku rozpoczęła tu pracę wielka
fabryka leśna. W 1936 roku
wybudowano w Chiniówce piękną,
piętrową szkołę powszechną z dużą
salą i sceną.
To b y ł a ś r o d a ; m r o ź n y,
styczniowy dzień; 6 stycznia 1937 r.
w rodzinie Adaszyńskich na świat
przyszła dziewczynka, której nadano
staropolskie imię złożone z członów
Miro- (pokój, spokój, dobro) oraz sława (sława). Beztrosko
wychowywała się w zgodzie z naturą.
Latem zbierała poziomki i maliny,
jesienią grzyby, a zimą grzała się
w izbie przy ogniu z kominka.
Pomagała rodzicom w pracach
domowych. Często odwiedzała swoją
babcię w sąsiedniej wiosce Mosty.
Pewnego czerwcowego popołudnia
też tam była, a 4 czerwca 1943 r. na
zawsze zaważył na losach młodej
Mirosławy. Ojca już nigdy nie
zobaczyła żywego. Tego dnia razem
ze swoją matką, starszą siostrą Anielą
Kuleszą i jej rodziną uciekli do Dubna.

Mirosława Kowalska
ur. 6 stycznia 1937 r.
zm. 10 marca 2022 r.

Tu mieli być bezpieczni. W drodze
Mirosława dowiedziała się, że na
froncie zginął jej brat; miał dopiero 21
lat. Rozpacz była ogromna, nadzieją
była tylko modlitwa. 29 czerwca 1943
roku w dniu Świętego Piotra i Pawła
kobiety wybrały się na odpust do
kościoła w Równem. Zatrzymały się
u znajomych rodziny. Policja czekała
na nich przed wejściem do domu.
W więzieniu przebywały 8 dni.
Teściowa siostry Anieli już nigdy nie
wróciła. Mała Mirosława razem ze
swoją matką i Anielą opuściły
więzienie, mocno poturbowane
wróciły do małej izdebki w Dubnie.
Pozostała przy życiu rodzina została
wywieziona do Niemiec. „Pędzono nas
razem z dużą grupą do brudnych,
towarowych wagonów. Pociąg ruszył.
Jechaliśmy bardzo długo. Pamiętam,

Wiosna w świetlicach
Dzieci ze świetlicy w Chudaczewie i Wilkowicach wiosnę przywitały robiąc
marzannę. Wspólnie spędziły czas przy ognisku piekąc kiełbaski. Brały udział
w grach i zabawach.

jak wynoszono podczas postojów
martwe ciała, tam były też dzieci.
Zostawiali ich w lesie. Wyładowano
nas i zapędzono do ogromnej łaźni.
Podział był prosty; ty idziesz tu, a ona
tam” Opowiadała Mirosława Kowalska
w swoich wspomnieniach. Razem
z matką i siostrą Anielą trafiły
w Limburgu nad Renem do
przymusowej pracy u bauera. Męża
i teścia Anieli przydzielono do pracy na
kolei. Wielokrotnie przeżywała
bombardowania i naloty samolotów
alianckich. Choroby i głód
dziesiątkował ludzi codziennie.
W 1944 roku wszyscy zostali
przewiezieni do obozu
w Niderlahinsten. Wojna jeszcze
trwała. Po paru dniach mieli zostać
wywiezieni do innych obozów. Śmierć
czekała na nich na każdym rogu

W trudnych warunkach przetrwali
jeszcze kilka miesięcy. Obóz został
wyzwolony przez Francuzów, a jeńcy
mogli teraz zacząć nowe życie.
Mirosława ukończyła dwie klasy
w Niemczech, ucząc się języka
polskiego. W 1946 roku razem
z matką, siostrą, jej mężem i teściem
wróciła do Polski. Zakwaterowano ich
w Pile, gdzie skończyła trzecią klasę.
Potem przeprowadzili się do Lejkowa
w powiecie sławieńskim. Tu ukończyła
IV i V klasę. Dalszą edukacją
podstawową zdobyła w Sulechowie
i Sławnie. To tu dowiedziała się, że
w Słupsku jest Liceum pedagogiczne.
„Zawsze marzyłam, żeby zostać
nauczycielką” wspomina pani
Mirosława. Zdała egzamin
z najlepszym wynikiem. Nauka
w liceum w ogóle nie sprawiała jej
problemu. Maturę zdobyła w 1955r.
W tamtych czasach po ukończeniu
szkoły był nakaz pracy. Mirosława,
jako bardzo dobra uczennica, dostała
wiele ofert. Mogła wybierać w nich jak
tylko chciała. Ku zdziwieniu
wszystkich wybrała pracę w szkole
w Lejkowie. Chciała być blisko matki
i rodziny. Uczyła języka polskiego,
rosyjskiego, biologii oraz klasy
młodsze. W czasie wakacji poznała
swojego przyszłego męża Mariana
Kowalskiego. Kolejne lata razem
uczyli w szkole w Sulechowie, potem
w Święcianowie. Po pięciu latach
poprawiając warunki bytowe przenieśli
się do Staniewic. Razem
przepracowali kilkadziesiąt lat.
W 1966 roku Mirosława Kowalska
zaczęła uczyć zajęć gospodarczych
w Szkole Przysposobienia Rolniczego
w Staniewicach. Uczyła wielu
przedmiotów; matematyki, języka
polskiego, historii. Najlepiej jednak
lubiła pracę w klasach młodszych.
Chętnie zaglądała do szkolnej
biblioteki i czytała książki. Była też
bibliotekarką. Za swoją pracę
zawodową i społeczną otrzymywała
liczne odznaczenia; w 1976 roku Zloty
Krzyż Zasługi za „solidarną
i wieloletnią pracę na polu oświaty
i szkolnictwa” i Nagrodę Ministra II

stopnia. Swoje dorosłe życie związała
ze Staniewicami i tutejszą szkołą.
Wychowała troje dzieci; Emilia została
nauczycielką i całe swoje życie
związała ze szkołą, pracą społeczną
i harcerstwem. Dorota uzyskała tytuł
doktora nauk biologicznych. Utrata
tragicznie zmarłego syna Cezarego
spowodowała ogromne spustoszenie
w sercu matki. Mirosława Kowalska
była człowiekiem, której życie, praca
zawodowa zasługują na pamięć. Po
wojnie godząc obowiązki matki, żony
i nauczycielki z pasją oddawała się
pracy społecznej. Wielokrotnie
prowadziła kursy dokształcające dla
dorosłych, udzielała się w pracy
wiejskich organizacji społecznych,
urządzała spotkania i zabawy
towarzyskie, przedstawienia teatralne.
Była niezwykle skromna, cicha,
życzliwa i głęboko wierząca. W życiu
bardzo wiele przeszła, a wiara była
dla niej oparciem i dawała siłę do
pokonywania życiowych cierpień.
Miała serce przepełnione miłością,
którą dzieliła się z innymi. Odeszła do
Boga w ciszy 10 marca 2022r. Została
pochowana w rodzinnym grobie na
staniewickim cmentarzu. W pogrzebie
licznie uczestniczyli przyjaciele,
znajomi, grono nauczycieli oraz jej
uczniowie. Jej uśmiech na zawsze
zostanie w naszej pamięci.
„Ci których kochamy, nigdy nie
odejdą” pisał ks. Jan Twardowski.
Serdeczna pamięć o Mirosławie
Kowalskiej będzie trwała w sercach
uczniów, którym darowała cząstkę
siebie.
Dziękuję córce pani Mirosławy,
Emilii Foryś, pani Dagmarze HermanKisielowskiej. pani Halinie
Kuśmierczyk oraz uczniom klasy 8
Szkoły Podstawowej w Staniewicach
za wnikliwą analizę Kronik Szkoły,
pomoc przy poszukiwaniu informacji
oraz za wiele godzin spędzonych na
rozmowach o życiu Pani Mirosławy
Kowalskiej.
Wspomnienia zebrała i spisała
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Staniewicach
Bogumiła Roman-Struś
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Bieg
odwołany
Z przykrością informujemy, że
z przyczyn niezależnych od nas,
zapowiadany bieg w Łącku nie
odbędzie się. W związku z czym
kolejną rywalizacją sołecką będzie
Piłka Nożna - 19 czerwca br.
w Jarosławcu. Więcej informacji
wkrótce.

Placówka
Wsparcia
Dziennego
Czynna:
• w Szkole Podstawowej
w Postominie – w poniedziałki
i środy godzina 16:00-18:00
• w Szkole Podstawowej
w Staniewicach – w poniedziałki
i środy godzina 13:45-15:45
• w Szkole Podstawowej
w Pieszczu – w poniedziałki
i środy godzina 16:00-18:00
• w Szkole Podstawowej w Korlinie
– w wtorki i czwartki godzina
13:30-15:30
• w Świetlicy wiejskiej w Królewie w poniedziałki i środy godzina
16:00-18:00
Placówka oferuje:
• pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
• gry i zabawy
• zajęcia plastyczne
• zajęcia sportowe

Dzień Kobiet

Dnia 12 marca na świetlicy
wiejskiej w Nacmierzu, odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Uroczystość dla członkiń i członków
naszego KGW, a także zaproszonych
gości zorganizowały panie z Koła

Gospodyń Wiejskich w Nacmierzu.
Każda z kobiet otrzymała
symbolicznego kwiatka od prezesa
KGW Nacmierz.
Impreza przebiegła w iście
weselnej i szampańskiej atmosferze

do późnych godzin nocnych.
To dla naszych pań było bardzo
miłe wydarzenie, ponieważ mogły się
razem spotkać w szerszym gronie,
pośmiać i wspólnie pobawić.
D. Ciemny

GOPS
Postomino
• wspólna zabawa
• warsztaty kulinarne
• wyjazd do kina i drobne imprezy
okolicznościowe
wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Na zajęcia do placówki
zapraszamy dzieci i młodzież w wieku
od 6 do 15 lat. Zapewniamy opiekę,
pomoc w nauce, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień oraz
organizację czasu wolnego.
Wspólnie staramy się tworzyć
przyjazną i rodzinną atmosferę, tak by
każdy mógł się u nas czuć dobrze
i odnaleźć swoje miejsce. Każdy dzień
jest u nas dniem naszej wspólnej
kreatywnej, pełnej atrakcji
i niespodzianek pracy.
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Harmonogram wywozu odpadów
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Odpady budowlane: 10, 24 i odpady biodegradowalne: 11, 25.

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.

Zmiany w regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie

Wprowadzono zmiany
w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy
Postomino dotyczące pojemników
i worków do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości takich jak: lokale
i punkty handlowe, lokale
gastronomiczne oraz punkty
gastronomiczne (punkty szybkiej
konsumpcji).
Pojemniki i worki przeznaczone
do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie
nieruchomości powinny być
dostosowane do indywidualnych
potrzeb właścicieli nieruchomości,
jednak ich łączna pojemność musi
wynosić:
w przypadku lokali i punktów
handlowych:
a) do 10 m² powierzchni użytkowej –
co najmniej 60 l,

b) powyżej 10 m² powierzchni
użytkowej – 60 l za każde kolejne
rozpoczęte 10 m² powierzchni
użytkowej,
w przypadku lokali
gastronomicznych:
a) do 10 m² powierzchni użytkowej –
co najmniej 120 l,
b) powyżej 10 m² powierzchni
użytkowej – 60 l za każde kolejne
rozpoczęte 10 m² powierzchni
użytkowej,
w przypadku punktów
gastronomicznych (punktów
szybkiej konsumpcji):
a) do 10 m² powierzchni użytkowej –
co najmniej 60 l,
b) powyżej 10m² powierzchni
użytkowej – 60 l za każde kolejne
rozpoczęte 10 m² powierzchni
użytkowej.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

Stosowanie wprowadzonych
zmian będzie weryfikowane podczas
kontroli przeprowadzanych przez
pracowników Urzędu Gminy oraz
Straż Gminną.

oddano do druku dnia: 05.04.2022 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

Dla zapewnienia czystości
i porządku wymagane jest:
• w przypadku lokali handlowych
i gastronomicznych oraz punktów
handlowych i gastronomicznych
ustawienie pojemnika przy
wyjściu z obiektu (przy drzwiach,
furtce, bramie itd.),
• w przypadku wolnostojącego
lokalu lub punktu ustawienie
pojemnika w widocznym miejscu
umożliwiającym klientowi
wyrzucenie odpadów,
• regularne opróżnianie pojemnika
na odpady, gwarantujące jego
nieprzepełnianie się.

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.

Harmonogram
w telefonie

Drogi Mieszkańcu, jeśli nie
pamiętasz o wystawieniu przed
posesję worków oraz pojemników na
odpady zainstaluj na swoim telefonie
aplikację o nazwie "Moja okolica".
Gmina Postomino z myślą
o mieszkańcach uruchomiła w tej
aplikacji moduł z harmonogramem
wywozu nieczystości stałych.
Po instalacji aplikacji
zarejestruj się i korzystaj
z terminarza odbioru odpadów.

Wynajmę - zmiana ceny
1250 zł / m-c

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.

