Szept
nr 388
Postomina
Egzemplarz bezpłatny

Miesięcznik Gminy Postomino
WYDARZENIA

INFORMACJE

HISTORIA

K U LT U R A

TURYSTYKA

SPORT

maj

Rok
wydawniczy

Gmina

Postomino

www.postomino.pl
www.postomino.bip.net.pl
ug@postomino.pl
ePUAP: /postomino/skrytka

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

Patriotyczno-sportowy Piknik Majowy Gminy Postomino

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych Świąt
Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzedza je Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony 2 maja. Z okazji tych jakże ważnych
dla Polaków Świąt Gmina Postomino 3 maja zorganizowała dla swoich
mieszkańców Patriotyczno – Sportowy Piknik Majowy „3MAJ FLAGĘ”.
Wydarzenie rozpoczęliśmy od
uroczystego wciągnięcia białoczerwonej flagi na maszt przez
strażaków z OSP Karsino przy
jednoczesnym odśpiewaniu Hymnu
Państwowego. Wszystkich przybyłych
na Stadion Sportowy im. Zbigniewa
Galka w Postominie przywitał Wójt
Janusz Bojkowski. Następnie
utworzyliśmy wspólną flagę na murawie
boiska, trzymając w dłoniach białe
i czerwone szablony brystolu. Po
ułożeniu „żywej flagi” przez ok. 150 osób
przeszliśmy na plac podożynkowy, gdzie
każdy znalazł coś dla siebie. Najmłodsi
uczestnicy pikniku spędzali czas

szalejąc na dmuchańcach, czy też
tworząc ogromne bańki mydlane. Starsi
biesiadowali przy ognisku kosztując
pyszne kiełbaski oraz niezastąpioną
grochówkę z Wilkowic. Panie z KGW
„Niespodzianka” z Postomina
przygotowały słodkie stoisko, na którym
serwowały ciasta oraz wyśmienite gofry.
W miłej atmosferze, wśród białoczerwonych symboli narodowych
spędziliśmy świąteczne popołudnie.
Część sportowa pikniku „3MAJ
FLAGĘ” w Postominie to biegi oraz
marsz Nordic Walking, o których
piszemy na stronie numer 2.
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Sportowa część pikniku "3MAJ FLAGĘ"

Część sportowa pikniku „3MAJ
FLAGĘ” w Postominie to biegi oraz
marsz Nordic Walking.
Jako pierwsze wystartowały
dzieci i młodzież na dystansach 300m,
400m i 600m. Klasyfikacja nie była
prowadzona, a każdy uczestnik
otrzymał unikatowy medal w barwach

narodowych.
Chwilę po godz. 17:00 na linii
startu stanęło 50 reprezentantów
sołectw w biegu na dystansie 2 km.
Była to rywalizacja drużynowa, jednak
wyróżniono również najlepsze trójki
wśród kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja Sołectw:
1. Rusinowo - 154 pkt
2. Postomino - 146 pkt
3. Masłowice - 142 pkt
4. Wszedzień - 131 pkt
5. Pieńkówko - 112 pkt
6. Pieszcz - 105 pkt
7. Chudaczewo - 92 pkt
8. Pieńkowo - 78 pkt
9. Pałowo - 73 pkt
10. Marszewo - 72 pkt
11. Nacmierz - 53 pkt
Indywidualnie:
Kobiety:
1. Aleksandra Bosak - Pieńkówko czas 9.00.40
2. Daria Żukowska - Postomino czas 9.15.09
3. Katarzyna Sobczak - Pieńkówko
- czas 9.44.83
Mężczyźni:
1. Tomasz Szopiński - Nacmierz czas 6.47.20

2. Marcin Smołuch - Masłowice czas 6.51.61
3. Łukasz Tłustek - Rusinowo czas 7.05.24

2.

Kolejnym elementem sportowym
tego dnia był marsz Nordic Walking.
Grupa 20 sympatyków aktywności
z kijami wyruszyła w 2 km trasę, aby na
mecie otrzymać pamiątkowy medal. Ze
względy na rekreacyjny charakter
marszu klasyfikacja nie była
prowadzona.
Na zakończenie majowego
pikniku wystartował Bieg Patriotyczny
na dystansie 5 km, w którym udział
wzięło 27 czołowych zawodników
z terenu powiatu sławieńskiego,
a w tym 16 z gminy Postomino.
Najszybsi okazali się:

Wśród mężczyzn:
1. Adrian Kępka - KB Kępka Na
Trasie - Czas 15.45.72
2. Tomasz Szopiński - KB Bryza
Postomino - Czas 17.17.77
3. Tomasz Jabłoński - KB Spoko
Sławno - czas 17.26.57

Wśród kobiet:
1. Joanna Konkel - Sławno 23.58.83

Grażyna Antosik - KB Oleszewki
i Synowie Sławno - 24.03.85
3. Agnieszka Komar - KB Spoko
Sławno - 24.09.31

Każdy z uczestników otrzymał
medal, a najlepsze trójki wśród kobiet
i mężczyzn puchary Wójta Gminy
Postomino. Serdecznie gratulujemy!
Pełne wyniki Biegu na dystansie
5 km oraz Biegu Sołeckiego są
dostępne na stronie internetowej
gminy - www.postomino.pl.
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Dębno naszym oficjalnym partnerem

Kalendarium
maj

2022
Gdy się maj z grzmotem
odezwie na wschodzie,
rok sprzyja sianu i zbożu w urodzie.
Kiedy lipa w maju kwitnie,
to w ulach miód zawiśnie.
Wspólna pasja do biegania oraz
organizacja imprez biegowych
połączyła 3 samorządy. Na bazie
znakomitej współpracy przy
tworzeniu nowego wyzwania
biegowego jakim są Orły Biegowe
Wójt Gminy Postomino Janusz
Bojkowski 8 kwietnia 2022 roku
oficjalnie podpisał z Burmistrzem
Dębna Grzegorzem Kulbickim

umowę partnerską. Gminy Postomino
i Grodzisk Wielkopolski umowę taką
podpisały już w roku 2018. Oficjalne
podpisanie dokumentów ma
przełożyć się na współpracę gmin na
wszystkich możliwych
płaszczyznach.
Przypominamy, że na cykl
Orłów Biegowych w danym roku
składa się udział i ukończenie

Maratonu Dębno, Hunters
Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
i Międzynarodowego Biegu po Plaży
w Jarosławcu. Na zdobywców czeka
na mecie tego ostatniego specjalny
unikatowy medal z historycznym
Orłem wywodzącym się z historii
Polski. Wyjątkowa nagroda natomiast
czeka na tych, którzy trzy lata z rzędu
wezmą udział w cyklu Orłów.

Ukończenie w każdym kolejnym
2022, 2023 i 2024 maratonu,
półmaratonu i biegu na dystansie15
km we wskazanych wyżej
lokalizacjach pozwoli na zdobycie
Złotego Orła – szczególną statuetkę,
nieporównywalną z żadną inną
dotychczasową nagrodą biegową.

Umowy na realizację zadań kulturalnych podpisane
Od dnia 28 kwietnia 2022 roku
na terenie Gminy Postomino będą
realizowanie kolejne dwa zadania
publiczne w zakresie
upowszechniania działań
kulturalnych. Wójt Janusz Bojkowski
przy kontrasygnacie Skarbnika
Doroty Bałukonis podpisał umowy
z przedstawicielami Koła Gospodyń
Wiejskich „Aksamitki” z Wszedzienia
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Klifu
i Promocji Jarosławca.

„Aksamitki” na realizację
zadania pn. „Kulturalny Wszedzień”
otrzymały dofinansowanie
w wysokości 7 500,00 zł, które
przeznaczą m.in. na organizację
warsztatów artystycznych, wyjazd do
wioski na Kaszubach oraz na
organizacje Pikniku Dyniowo –
Ziemniaczanego.
Stowarzyszenie Przyjaciół Klifu
i Promocji Jarosławca otrzymało
w formie dotacji 10 000,00 zł, które

przeznaczy na stworzenie „Izby
Pamięci Jarosławca”. Działanie to
skierowane będzie do szerokiego
grona osób, bo zapewne mieszkańcy
jak i turyści są ciekawi czasów, kiedy
to Jarosławiec był małą wioską
rybacką.

Wszystkim biorącym udział
w konkursie na realizację zadań
kulturalnych bardzo dziękujemy.
Kolejne umowy zostaną podpisane
w niedługim czasie. Realizatorom
życzymy udanych działań oraz
uzyskania oczekiwanych rezultatów.

Rozmowa z sołtysem Jezierzan
Jestem rodowitym
mieszkańcem Jezierzan, co
spowodowało chęć objęcia funkcji
sołtysa. Uważam, że jestem osoba
empatyczną, odpowiedzialną,
bezkonfliktową. Mam również chęć do
pracy i działalności społecznej.
Skąd pomysł na objęcie
funkcji sołtysa?
Do kandydowania namówiła
mnie była sołtys Pani Henia
i przekonała mieszkańców, aby na
mnie zagłosowali. Można powiedzieć,
że była moim szefem kampanii
wyborczej i chyba dobrze się spisała,
bo zostałem wybrany. Pomagała mi
na początku urzędowania i tak jest do
dzisiaj, za co jej serdecznie dziękuję.
Czy dobrze się Pan czuje jako
gospodarz Jezierzan?
Funkcja gospodarza jest trudna.
Niejednokrotnie poświęcam własny
czas, często urlop, energię by
sprostać potrzebom mieszkańców.
Jest to trudne, ale po każdej
załatwionej sprawie daje satysfakcję
i motywuje do dalszego działania. Tak,
dobrze się czuję jako gospodarz

Jezierzan.
Jakie są mocne strony
Jezierzan?
Mocną stroną Jezierzan na
pewno jest położenie nad pięknym
jeziorem i bliskość morza, co
przyciąga do nas wielu ludzi nie tylko
w celach turystycznych, ale również
z zamiarem osiedlenia się.
Z jakimi problemami borykają
się mieszkańcy Jezierzan?
Największym problemem są

wiosenne i jesienne podtopienia
Jezierzan. Drugim punktem jest brak
chodników przy dwóch głównych
ulicach.
Czy ma Pan wsparcie
mieszkańców przy realizacji
różnego rodzaju działań?
Oczywiście mam wsparcie od
mieszkańców inaczej nie byłoby
sensu sołtysować. Ostatnio podczas
sprzątania pokazaliśmy jak można
robić coś społecznie, a przy tym
dobrze się bawić. Brawo Wy jestem
z Was bardzo dumny.
Za co lubi Pan swoją
miejscowość?
Jezierzany lubię za to, że to
cicha, spokojna i bezpieczna
miejscowość.
Jakie działania były podjęte w
Jezierzanach za czasów Pana
„sołtysowania”?
Podczas mojego sołtysowania,
a to druga już kadencja, zostały
wybudowane nowe drogi
z oświetleniem, tj. ul. Kąpielowa,
Rybacka, Letniskowa, na ul.
Spacerowej i Dębowej ułożono nowe

płyty. Nowe oświetlenie wybudowano
na ul. Zbożowej, Rolników
i Słonecznej. Ustawiono nowe dwa
przystanki, wybudowano chodnik
i oświetlenie przy drodze głównej.
I najważniejsze, taka nasza perełka
albo wisienka na torcie, pierwsza
w dziejach Jezierzan świetlica wraz
z placem zabaw i boiskiem
wielofunkcyjnym.
Jak układa się współpraca
z samorządem gminnym?
Współpraca z samorządem
gminnym układa się bardzo dobrze,
żeby nie było że słodko, ale tak
naprawdę jest. Pracownicy
kompetentni, uprzejmi i mili, ale
bardzo stanowczy w swoich
działaniach. Ważne jest także to, że
większość mieszkańców podziela
moją opinię.
Plany na przyszłość.
Dokończenie budowy dróg, bo
nie wszyscy mieszkańcy mają dobry
dojazd do swoich posesji. Zadbać
o wygląd i czystość, aby nasza
miejscowość była coraz ładniejsza.

1 maja (niedziela)
Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja (poniedziałek)
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja (wtorek)
Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej
Polski, Światowy Dzień Wolności Prasy,
Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii
4 maja (środa)
Dzień Hutnika, Dzień Strażaka
5 maja (czwartek)
Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Dzień Tolerancji, Praw Człowieka
i Integracji Europejskiej
8 maja (niedziela)
Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
9 maja (poniedziałek)
Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
12 maja (czwartek)
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych,
Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek i Położnych,
Zimnych ogrodników (Pankracego)
13 maja (piątek)
Zimnych ogrodników (Serwacego)
14 maja (sobota)
Dzień Farmaceuty,
Zimnych ogrodników (Bonifacego)
15 maja (niedziela)
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,
Międzynarodowy Dzień Rodziny
16 maja (poniedziałek)
Święto Straży Granicznej
17 maja (wtorek)
Światowy Dzień Telekomunikacji
18 maja (środa)
Dzień Mostowca,
Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS
21 maja (sobota)
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej w Trosce o Dialog i Rozwój,
Światowy Dzień Kosmos
22 maja (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Różnorodności
Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt
23 maja (poniedziałek)
Światowy Dzień Żółwia
24 maja (wtorek)
Europejski Dzień Parków Narodowych
25 maja (środa)
Dzień Mleka, Dzień Piwowara,
Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych
26 maja (czwartek)
Dzień Matki
27 maja (piątek)
Dzień Samorządu Terytorialnego
29 maja (niedziela)
Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji
Pokojowych ONZ, Dzień Działacza Kultury
i Drukarza, Wniebowstąpienie
31 maja (wtorek)
Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego,
Światowy Dzień Bez Papierosa
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Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

Co uradza gminna władza
Na XLVI Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 13 kwietnia 2022 r.
oraz XLVII Sesji w dniu 28 kwietnia
2022 r., radni gminnego samorządu
przyjęli sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień za 2021 rok oraz:
1) podjęli uchwałę zmieniającą
Uchwałę Nr XLII/363/21 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Postomino na 2022 rok –
upoważniono Wójta do
dokonywania zmian planie
dochodów i wydatków budżetu
oraz WPF w celu realizacji zadań
związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy,

§

2) 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
dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych za
udział w działaniach ratowniczych,
akcjach ratowniczych, szkoleniu
lub ćwiczeniu – ustalono na nowo
zasady otrzymywania ekwiwalentu
za udział w działaniach i akcjach
ratowniczych, szkoleniach lub
ćwiczeniach,

działki nr 239/2 o pow. 0,0163 ha w
Jarosławcu na rzecz jej
użytkownika wieczystego, działki
nr 214/16 o pow. 0,0151 ha, działki
nr 151/28 o pow. 0,0332 ha oraz
działki nr 586/2 o pow. 0,0679 ha
w Jarosławcu na rzecz właściciela
nieruchomości sąsiednich
z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych,

3) podjęli trzy uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Gminę nieruchomości
gruntowych dotyczące sprzedaży

4) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat – dotyczy
przedłużenia umów dla

dotychczasowych dzierżawców na
części działek nr 226 i nr 228/2
o powierzchni łącznej 0,0160 ha
w Jezierzanach oraz części działki
nr 275/3 o powierzchni 2 m 2
w Postominie,
5) podjęli uchwałę w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy
Postomino w 2022 roku oraz
określenia sezonu kąpielowego ustalono sezon kąpielowy od dnia
25 czerwca do 28 sierpnia oraz 5
kąpielisk morskich w Jarosławcu:
Plaża Centralna, Plaża Mikołajek,
Plaża Rusinowo, Dubaj I i Dubaj II.
6) podjęli uchwałę zmieniającą
uchwałę nr XLIV/380/22 w sprawie
przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy
Postomino na 2022 rok – zapisy
programu uzupełniono
o wskazanie schroniska dla
wszystkich bezdomnych zwierząt,
7) podjęli uchwałę w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości
Rusinowo – ulicy oznaczonej nr
geodezyjnym 249/6 nadano nazwę
Słoneczna,
8) podjęli uchwałę zmieniającej
uchwałę Nr XXXIX/393/17
w sprawie utworzenia lokalnego

Rajd rowerowy "Ku Słońcu"

Kolejny rajd w tym roku
zorganizowany w dniu 24 kwietnia
2022 był bardzo udany. Po raz kolejny
uczestnicy zaskoczyli organizatorów
frekwencją, na trasę wyruszyły 43
osoby, w tym ekipa uczniów ze Szkoły
Podstawowej z Postomina wraz
z rodzicami oraz 10-osobowa grupa
uczniów pod opieką Pani Edyty
Stachowskiej z Zespołu Szkół
Społecznych z Korlina.
Tym razem wyruszyliśmy KU
SŁOŃCU na lody do Jarosławca. Trasa
z Postomina przez Korlino do
Jarosławca i z powrotem. Po drodze
zwiedziliśmy Łącko jedną
z najciekawszych wsi w Polsce.
Przeszliśmy się Trasą Szachulca
i Legend by poznać historię i opowieści
o Łącku.
Następnie udaliśmy się do
Jarosławca na lody, a później na punkt
widokowy na plażę „Dubaj” gdzie
podziwialiśmy piękny krajobraz morza
Bałtyckiego.
W Jarosławcu w Ośrodku
Wczasowym „Przywodny”
rozegraliśmy konkurencje w bulle.
Najlepszymi młodszymi graczami

zostali Gabrysia Justyńska
z Pieńkowa, Aleksander Czernikowski
z Łącka, Fabian Banasik z Korlina oraz
Jakub Cichy z Postomina. Wśród
dorosłych najlepsze okazały się
Daniela Igras z Królewa oraz Krystyna
Humińska z Postomina. Zwycięzcy
otrzymali nagrody.
Na zakończenie zjedliśmy

jarosławiecką pizzę. Nagrodami
doceniliśmy najmłodszych
i najstarszych uczestników, którzy
pokonali tak długą trasę.
Już dziś zapraszamy serdecznie
na kolejny Rajd Rowerowy "Biegiem
Wieprzy", tym razem do Wilkowic na
"Święto Ognia" - 21 maja 2022 r.

programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczących się na terenie Gminy
Postomino – dokonano zmian
w zasadach przyznawania
stypendiów motywacyjnych za
osiągnięcia sportowe oraz
w dziedzinie nauki,
9) podjęli zmieniającą uchwałę nr
XL/343/21 z dnia 24 listopada 2021
r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Sławieńskiemu
na
współfinansowanie zadania pod
nazwą "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3738Z na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3741Z w miejscowości
Staniewice do końca miejscowości
Wrześnica" – przesunięto
niewykorzystaną kwotę dotacji
z roku 2021 na rok 2022,
10) podjęli uchwałę zmieniającą
uchwałę Nr XVI/139/19 w sprawie
określenia inkasentów opłaty
miejscowej i wynagrodzenia za
inkaso – dano sześć osób do
wykazu inkasentów opłaty
miejscowej,
11) podjęli uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Gminy Postomino na
2022 rok – po dokonanych
zmianach dochody budżetu

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”)
wynoszą 56.522.239,86 zł, wydatki
83.387.659,86 zł, przychody
29.865.420,00 zł, rozchody
3 mln zł,
12) podjęli uchwałę w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
gminy Postomino – zapisy WPF
dostosowano do zmian
dokonanych w budżecie gminy,
13) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
Regulaminu korzystania z płatnych
parkingów gminnych – ustalono
zasady funkcjonowania
i pobierania opłat za parkowanie na
parkingach zlokalizowanych
w Jarosławcu przy ul. Dorszowej,
Szkolnej i Krokusowej.
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Gminny Etap Ogólnopolskiego Konkursu Teatralnego
8 kwietnia 2022 roku odbył się
gminny etap Ogólnopolskiego
Konkursu Teatralnego w ramach
Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Na scenie sali wielofunkcyjnej przy
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
zaprezentowały się trzy grupy teatralne
działające przy szkołach
podstawowych, które będą
reprezentowały naszą gminę
w powiatowym etapie konkursu.
Poziom prezentacji był bardzo
wysoki. Doskonale się patrzyło na
zdolną, utalentowaną młodzież, która
na scenie czuła się jak ryba w wodzie.
Śmiało można powiedzieć, że
większość występujących dziś osób to
profesjonaliści. Budująca jest również
p o s t a w a o p i e k u n ó w, k t ó r z y
przygotowali do występu swoich
uczniów.

Komisja konkursowa w składzie
Renata Zielonka, Maria Lech – Szajner
i Ewelina Ciróg nagrodę dla
najlepszych aktorów przyznała
Juliuszowi Wasylew oraz Miłoszowi
Stachowskiemu, dodatkowo
wyróżnienie za grę aktorską otrzymał
Aleksander Czernikowski.
Zespół Teatralny „KWADRACIK”
ze Szkoły Podstawowej w Jarosławcu
wystąpił w sztuce pt.: „ Za ósmą górą”
na motywach sztuki Bardijewskiej wg
własnego scenariusza, opiekunem
grupy jest Radosław Wąsiewski.
Teatr „ARLEKIN” z Zespołu Szkół
Społecznych w Korlinie przedstawił
sztukę pt.: „Każdy chce kochać”, wg
własnego scenariusza, opiekunem
zespołu jest Edyta Stachowska
Zespół Teatralny „Teatr ósma
klasa” ze Szkoły Podstawowej
w Postominie zaprezentował sztukę pt.

„Życie to nie bajka” również wg
własnego scenariusza. Opiekunami
zespołu są Edyta Zosiuk i Karolina
Suchańska – Walczak.

Przegląd otworzyła oraz
w towarzystwie komisji konkursowej
nagrody wręczyła Zastępca Wójta
Aleksandra Kurek.

Serdecznie gratulujemy
wszystkim zaangażowanym w to
przedsięwzięcie i trzymamy kciuki na
etapie powiatowym.

Wzmożony ruch pojazdów
wojskowych na drogach
Od niedzieli 1 maja, na drogach niemal
całego kraju, odbywa się ruch kolumn pojazdów
wojskowych w związku z wojskowymi
ćwiczeniami, które są realizowane zgodnie
z tegorocznym programem szkolenia Sił
Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca
miesiąca po drogach m.in. województwa
zachodniopomorskiego odbywa się ruch
kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy
wojskowe będzie można spotkać na
autostradach, drogach ekspresowych oraz
drogach krajowych.
Przybycie i przejazd kolumn są również
wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in.
do przetrenowania przyjęcia i przerzutu
sojuszniczych sił, koordynacji działań
transgranicznych oraz współpracy z państwami
gospodarzami.
Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach
najczęściej poruszają się w godzinach nocnych,
aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu
powodował utrudnienia w ruchu. Jednak

niektóre przejazdy odbywają się w ciągu dnia,
a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu.
Są one eskortowane i zabezpieczone przez
Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji
ruchu Wojska Polskiego we współpracy
z Policją. Przegrupowania zostały
skoordynowane z właściwymi władzami, w tym
lokalnymi.
Siły Zbrojne RP zwracają się z apelem do
społeczeństwa, aby chronić dane, zwłaszcza
w obecnej sytuacji.
Prosimy wszystkich, aby nie publikować
informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich
lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn
wojskowych danych dotyczących wylotów
i lądowań wojskowych statków powietrznych.
Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde
nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie
zdjęć przedstawiających ważne wojskowe
obiekty, instalacje, urządzenia może mieć
negatywne konsekwencje dla systemu
bezpieczeństwa i obronności – czytamy
w komunikacie.
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„Nasza gmina zyska na ochronie środowiska” - edycja 2022

Jezierzany

W sobotę 23 kwietnia 2022 r.
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
już po raz czwarty na terenie Gminy
Postomino odbyła się wielka akcja
sprzątania pod hasłem „Nasza gmina
zyska na ochronie środowiska”.
Piękna, słoneczna pogoda tego
dnia zachęcała mieszkańców
poszczególnych miejscowości do
przyłączenia się i zadbania o wspólną
przestrzeń. W tegorocznej akcji wzięli
u d z i a ł
m i e s z k a ń c y
z wszystkich 28 sołectw naszej gminy,
a także uczniowie i nauczyciele ze
szkół podstawowych.

Mieszkańcy w każdej
miejscowości, zaopatrzeni w rękawice
ochronne i worki na odpady włączyli się
do akcji ekologicznej na rzecz
poszanowania środowiska
naturalnego i z wielkim
zaangażowaniem uporządkowali
pobocza drogowe, tereny zieleni,
przydrożne skarpy, place zabaw i inne
wspólne miejsca publiczne.
Wśród wszystkich sołectw naszej
gminy największym zaangażowaniem
w sprzątaniu swojej okolicy wykazali
s i ę m i e s z k a ń c y B y l i c y, g d z i e
frekwencja wyniosła 33 %, na drugim
miejscu Jezierzany - tu w akcji wzięła

Bylica

Nosalin

udział najliczniejsza grupa
mieszkańców – 52 osoby tj. 25%
wszystkich mieszkańców tej
miejscowości, na miejscu trzecim Złakowo gdzie 24% mieszkańców
uzbierało rekordową ilość odpadów –
45 worków. W podziękowaniu za liczny
udział i zaangażowanie sołectwa te
otrzymają z rąk Wójta Gminy Janusza
Bojkowskiego pamiątkowe drzewko,
symbol dbałości o środowisko.
Worki na śmieci i rękawiczki
ochronne zapewniło Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne, które
również odebrało zebrane odpady. Wg
danych uzyskanych z GPK tylko tego

dnia we wszystkich miejscowościach
zebrano 269 worków odpadów, 33
opony, elektroodpady i części
samochodowe. Akcję w każdym
sołectwie koordynowali Sołtysi, stąd
szczególne podziękowanie dla nich za
zaangażowanie i przygotowanie
sprzątania oraz spotkań
integracyjnych przy ognisku
po wspólnej pracy.
Mamy nadzieję, że
doświadczenie zdobyte podczas
udziału w akcji, szczególnie dla
najmłodszych uczestników zaowocuje
w przyszłości dobrymi nawykami
proekologicznymi, a we wszystkich

Chudaczewo

Tyń

wzbudzą wrażliwość oraz
odpowiedzialność za własną
przyszłość i stan środowiska
naturalnego.
Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim
uczestnikom akcji, którzy nie tylko
posprzątali swoje miejscowości, ale
mieli okazję się spotkać, porozmawiać
i miło spędzić czas razem. Sprawdziło
się założenie, że wspólnie możemy
więcej, a dzięki temu „Nasza gmina
zyska na ochronie środowiska”!

Górsko

Marszewo
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Nacmierz

Pieńkówko

Pałowo

Pieszcz

Mazów
Pieńkowo

Złakowo

Dzierżęcin

Wilkowice

Postomino

Masłowice

Wszedzień
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Aktualności
inwestycyjne
Prace prowadzone
w Staniewicach w ramach przebudowy
drogi powiatowej na odcinku
Staniewice – Nosalin – Wrześnica to
aktualnie sfrezowana nawierzchnia
asfaltowa oraz zdemontowane
chodniki. Dzięki tym działaniom
wykonawca zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków
w m. Staniewice” swobodnie realizuje
budowę sieci kanalizacyjnych.
Przebudowa dróg gminnych w m.
Pałowo zbliża się do końcowego etapu.
Aktualnie na całym odcinku ustawione
zostały krawężniki wraz z chodnikami
i zjazdami, wykonywana jest
nawierzchnia asfaltowa, następnie
realizowane będą roboty
wykończeniowe. 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 w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie Nowego
Osiedla w m. Jarosławiec”.
Przy „Modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości
Łącko” trwają roboty wykończeniowe
ogólnobudowlane wewnątrz budynku
oraz wyposażanie obiektu w sieci
wewnętrzne i urządzenia
technologiczne.
„Budowa budynku komunalnego
wraz z niezbędną infrastrukturą
w miejscowości Pieńkowo” to obecnie
prace przy ścianach piętra, wykonanie
balkonów oraz roboty ziemne przy
zagospodarowaniu terenu.
W najbliższym czasie planowane jest
przystąpienie do wykonania więźby
dachowej wraz z dachem. Na
realizację przedmiotowego zadania
Gmina Postomino otrzymała
dofinansowane ze środków Funduszu
Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego

Pieńkowo

Wieœci

szkolne

***

Tyń
programu budownictwa komunalnego.
W miejscowości Tyń widoczny
jest duży postęp prac przy budowie
świetlicy wiejskiej. W bieżącym
miesiącu wykonano ściany nadziemia
oraz więźbę dachową. W najbliższym
czasie Wykonawca przystąpi do
wykonania dachu oraz robót
wykończeniowych wewnątrz budynku.
Na realizację 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.
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. działając na
zlecenie Gminy realizuje bieżące
naprawy nawierzchni drogowych jak
również przystępuje do przebudowy
dróg gminnych w miejscowości
M a z ó w, K r ó l e w o , P i e ń k o w o ,
Wszedzień i Postomino.
Dodatkowo w najbliższym czasie

Wieœci

szkolne

Dnia 13.04.2022r. uczniowie SP w Pieszczu
spotkali się na wspólnym przeżywaniu drogi
krzyżowej, która wprowadziła ich w Triduum
Paschalne.
W tym dniu odbyło się również malowanie jajek.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia
za wspaniałe zaangażowanie i odpowiedni nastrój
podczas inscenizacji!
Organizatorzy M.Zagorodnikow
i J.Stempień

Sprostowanie:
Nie Pieszcz a Korlino
Dzień Downa. To w Korlinie
uczniowie klas młodszych włączyli
się w działania na rzecz szerzenia
dobra i krzewienia postaw
akceptacji wobec drugiego

przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Górsko oraz ul. Za
lasem i Polnej w Jarosławcu.

Pałowo

Staniewice

***

Wieœci

szkolne

Laureat Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego

Droga krzyżowa
w SP w Pieszczu

W numerze 387 (wydanie
kwiecień 2022) Szeptu Postomina
w artykule "Różni, a jednak tacy
sami" wskazano błędnie szkołę,
w której obchodzono Światowy

planowane jest ogłoszenie
zamówienia publicznego na
wy k onani e robót budowl any c h

człowieka.
Za zaistniałą pomyłkę
przeprasza redakcja.

23 kwietnia na
Zamku Książąt
P o m o r s k i c h
w Szczecinie odbył się
finał Małego Konkursu
Recytatorskiego
w ramach ARA. Gminę
Postomino i powiat
sławieński reprezentował uczeń Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu - Dominik
Zięba. Chłopiec zaprezentował wiersz
Joanny Kulmowej „Chodźmy na gdyby”
i fragment prozy Pawła Beręsewicza „Na
przykład Małgośka”. Dominik zachwycił
jury i został laureatem przeglądu. Dodać
należy, że poziom konkursu był bardzo

wysoki, jego uczestnicy to przede
wszystkim przedstawiciele domów kultury
z dużych miast (Dominik był jedynym
uczestnikiem wiejskiej szkoły). To
pierwszy taki sukces w historii naszej
g m i n y. G r a t u l u j e m y D o m i n i k o w i
i opiekunowi Panu Radosławowi
Wąsiewskiemu.

maj 2022

Akcja Żonkile
w DKK dla Dzieci

Akcja Żonkile to ważny projekt
społeczno- edukacyjny, którego
inicjatorem było Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN. 19 kwietnia
obchodziliśmy rocznicę wybuchu
powstania w getcie warszawskim –
największego zbrojnego zrywu Żydów
podczas II wojny światowej. Akcji
towarzyszyło hasło „Łączy nas
pamięć”, podkreślające siłę wspólnoty,
znaczenie solidarności, potrzebę
dialogu ponad podziałami. Dyskusyjny
Klub Książek dla Dzieci przyłączył się
do projektu i z tej okazji

przeprowadzono pogadankę w oparciu
o opowiadanie Pawła Beręsewicza
"Strasznie strasznie", które powstało
z myślą o obchodach 79. rocznicy
wybuchu powstania w getcie
warszawskim. Autor przedstawił w nim
niezwykle poruszającą, pełną miłości
historię relacji ojca i synka, których
życie niemal z dnia na dzień ulega
całkowitej zmianie… Dla
upamiętnienia rocznicy powstania
w getcie warszawskim wspólnie
wykonano żonkile, jako znak pamięci
o powstaniu…

Mecz towarzyski

W dniu 1 maja 2022 na nowym
terenie rekreacyjnym w Jezierzanach
odbył się towarzyski mecz siatkówki
pomiędzy Jezierzanami,
a Wszedzieniem. W meczu
uczestniczyli Wójt Gminy Postomino

9

Miesięcznik Gminy Postomino

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

Janusz Bojkowski mieszkaniec
Jezierzan, Arkadiusz Belt Sołtys
Jezierzan ze swoją ekipą oraz Maria
Lech-Szajner z Wszedzienia ze swoja
drużyna i publicznością.
M.L-Sz.

strona

Wyniki konkursu plastycznego
pt. "Mój ulubiony bohater literacki"
Miło nam poinformować, że
konkurs plastyczny dla
przedszkolaków pt. „Mój ulubiony
bohater literacki” organizowany przez
Bibliotekę Publiczną w Postominie
z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki dla Dzieci, został
rozstrzygnięty.
Po obejrzeniu wszystkich 41
nadesłanych prac, Komisja
Konkursowa w składzie: Aleksandra
Kurek – Zastępca Wójta Gminy
Postomino, Renata Zielonka –
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Postominie, Justyna Piorunowska
–Bibliotekarz, przyznała nagrody dla
wszystkich uczestników konkursu.
Doceniono samodzielność,
oryginalność i pomysłowość dzieci.
NAGRODZENI:
Maja Konopka, Zofia Michoń,
Zuzanna Świeboda, Laura Rąpalska,
Alicja Ludwicka, Wojciech Nowak,

Lidia Zawada, Oliwier
Kmieciak, Hanna
Wrzesień, Martyna
Żaczek, Antonina Górnik,
Kaja Paź, Leon
Piorunowski, Pola Gontek,
Hanna Kozłowska,
Mateusz Mielczarek,
Ewelina Sobczak, Natalia
Małagowska, Alicja
Kostrzewa, Adela Szutta,
Anna Kowal, Adrianna
Sekulska, Lena Szuńko,
Zuzanna Mazurek, Róża
Ciesielska, Szymon
Wawrzyniak, Hanna
Wilawer, Jan Śmigielski,
Pola Piaseczna, Nela Bartosik, Nina
Bartosik, Marcelina Chruszcz, Julia
Korzeniak, Jan Kurz, Apolonia
Sadowska, Anna Bojkowska,
Nikodem Kisielewicz, Kamila
Kasińska, Zofia Lass, Fabian

Haryński, Liliana Lech.
Zwycięskie prace prezentowane
są na wystawie w naszej czytelni.
Serdecznie gratulujemy!!!

Projekt "Moje Miejsce na Ziemi"
22 i 23 kwietnia 2022 roku były
bardzo pracowitymi dniami dla pań
z Koła Gospodyń Wiejskich
z Nacmierza, ponieważ na placu
rekreacyjnym w naszej miejscowości
posadzone zostało 30 drzewek i 10
krzewów miododajnych.
Między innymi zostały
posadzone: lipy, ewodie, morwy,
kasztany, makije amurskie, berberysy,
irgi i derenie.
Dodatkowo zostały
uporządkowane rabaty (kwietniki) na
placu rekreacyjnym w Nacmierzu.
Całość projektu zakończył ciepły
posiłek przygotowany na świetlicy
wiejskiej przez nasze panie z Koła.
Jeszcze raz chciałabym
podziękować za pomoc w realizacji
projektu "Moje Miejsce na Ziemi"
Projekt ten jest realizowany

dzięki "Fundacji ORLEN", z której
otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 5 000,00 zł.
Dzięki tym funduszom
zakupiliśmy dwa pojemniki na zużyte
baterie, serce na plastikowe korki

i nakrętki, które stanęło przed
Świetlicą Wiejską w Nacmierzu,
a także dokonaliśmy zakupu drzewek
i krzewów miododajnych.
Dominik Ciemny

Wielkanoc – czas przygotowań, czyli KGW Jagodzianki przy pleceniu i pieczeniu!

5 kwietnia br. spotkaliśmy się
wielopokoleniowo w naszym Punkcie
Informacji Turystycznej przy ulicy
Nadmorskiej 6, aby upleść palmę
wielkanocną na Niedzielę Palmową
i upiec róże drożdżowe do koszyczków
ze święconką.

Wspólna praca daje tyle radości
i pozytywnej energii… przy śmiechach,
żartach i wzajemnym doradzaniu, jak
skonstruować jak ozdobić
bambusową tykę, udało nam się upleść
wielkokwiatową palmę z dodatkiem
bukszpanu i roślin zimozielonych. Jej

wysokość to 4,5 metra! Pomagał nam
także jeden przedstawiciel płci męskiej
i za to Ci Krzysztofie dziękujemy,
a Sołtysowi Jezierzan za sumienne
przyrządzanie i podawanie herbaty
i k a wy z a j ę t y m J a g o d z i a n k o m .
W międzyczasie powstawały
drożdżowe róże i chałeczki. Wiele
z nich zostało spałaszowanych jeszcze
ciepłych, tak były smakowite
i pachnące. Na szczęście nasza
zapobiegliwa przewodnicząca koła,
pani Ludwika Manuszewska,
przygotowała część róż już w domu,
które pięknie opakowane zabraliśmy
do naszych domów. To było udane
spotkanie… następne już wkrótce…
Marta Choroszczyńska –
jezierzanka
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W s o b o t ę 0 9 . 0 4 . 2 0 2 2 r.
w Kołobrzegu odbyła się III edycja
turnieju karate kyokushin dla dzieci
i młodzieży Umi No Shinju - Morska
Perła. W zawodach udział wzięło 406
zawodników z 29 klubów z całej
Polski. Nie zabrakło oczywiście
drużyny z Postomina, którą
reprezentowało 12 karateka. Dla 9
z nich był to debiut na zawodach.
Nasza reprezentacja spisała się
bardzo dobrze 5 razy meldując się na
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Filharmonia Gminna

podium.
Medale dla naszej drużyny
zdobywali:
• Jagoda Suchecka - złoto w kumite
dziewczynek 7 lat
• Ida Żupnik - srebro w kumite
juniorek młodszych +55kg.
• Fabian Jakubek - brąz w kumite
juniorów -70kg.
• Amelia Szymańska - brąz w kumite
juniorek -55kg.

• Miłosz Stachowski - brąz w kumite
młodzików -60kg.
Dobre rezultaty odnotowali
także: Kacper Kamieniecki, Seweryn
Gzik, Michalina Bojkowska, Patryk
Twarowski, Paweł Twarowski, FIlip
Morawiec oraz Witek Suchecki.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy
i życzymy sukcesów w przyszłości.
OSU!

N a n i w i e k u l t u r y, z d a s i ę
pozbawionej tradycji w tym względzie
powstała w 2002 roku, niby
czarodziejską różdżką tknięta,
w Postominie w Szkole Podstawowej
w pozalekcyjnych zajęciach –
Strażacka orkiestra dęta.
Matką tejże była jej dyrektorka
Halina, a ojcem wójt Zbigniew – to
oczywistość jak ten morał w bajce, i że
był jej animatorem, to też przecież nie
nowina, zaś ja – mówiąc trywialnie –
w tym wszystkim, maczałem tylko
palce.
Było to wydarzenie na skalę
przerastające województwa granice, to
fakt nie wymagający szerszego
udowadniania jednak nie to jest teraz
tak istotne, i czy są jakieś różnice.
O powodzeniu jej decydowała
wytrwałość konsekwentnego
działania.
Taki jest rodowód orkiestry, zaś
chłopcy nauką mozolną udowodnili, że
opanowali trudną sztukę, wszakże
inną niż dotąd, a orkiestra stała się
z czasem nie tylko szkolną, a wręcz
publiczną, czyli filharmonią gminną.
Grała wszędzie, dokąd tylko była
zapraszana, festiwale, koncerty,
festyny, to specjalności, którymi
zachwycała. Ojcu świętemu
w Wadowicach i na Polanowskiej św.
Górze, gdzie też grała. Prezentując się
publicznie Ziemi Postomińskiej chwały

zaskarbiała.
Niebawem też dołączyły
czirliderki, czyli zespół długonogich
lasek który, także nauczycielka
Krystyna – choreografka z powołania
stworzyła, by stanowił dla orkiestry tło,
a dla widzów krasę. Wiadomo młodość
i piękno nie wymagają przekonywania.
Tymczasem czas, jak to czas,
płynąc wartko i jak oka błysk mknąć,
może sprawić że niezauważalną stanie
ważna data dla zespołu.
Ja zawczasu składam Wam
serdeczne życzenia pomyślności
i zdrowia i szczerego uznania za
długoletnie trwanie przy muzycznym
pulpicie, niechaj więc Polihymnia,
nasza – muzyków królowa, błogosławi
Waszej pracy i darzy łaskami obficie.
To błogosławieństwo niechaj
również spłynie do ludzi i urzędów –
mecenasów sztuki – ułatwiających
życie, by pomnażać można było te
sukcesy, którymi orkiestra słynie przez
365 dni w roku, każdego dnia i każdej
godzinie.
Mnie staremu, który był
świadkiem orkiestry narodzin, nie
m a r z y s i ę r o l a b y c i a Wa s z y m
krytykiem. Wprost przeciwnie! Jestem
Waszym słuchaczem i sympatykiem
i dlatego kreślę się pod tym
panegirykiem.
Stanisław Poprawski

Życzenia
Z okazji 90. urodzin Stanisławowi Poprawskiemu
szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,
przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody
ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,
dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu
życzy Społeczność Gminy Postomino

Pamiętają...

Co roku we Wszedzieniu pamiętamy o Dniu Kobiet.

11

Miesięcznik Gminy Postomino

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

maj 2022

strona

W Jezierzanach sprzątają, edukują się i bawią…

W dniu 22 kwietnia 2022 r.
obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi,
a Organizacja Narodów
Zjednoczonych wyznaczyła dodatkowo
tę datę jako Międzynarodowy Dzień
Matki Ziemi. Motyw przewodni
tegorocznej akcji brzmi - „Zainwestuj
w naszą planetę". Celem jest
promowanie proekologicznych postaw
w społeczeństwie, budowanie wspólnej

„niezwykłych skarbów”! Następnie
społeczność (tj. dzieci, młodzi i osoby
dojrzałe ) udała się na ul. Nadmorską 16
i tu podzieliliśmy się na trzy grupy:
dzieci młodsze i starsze natychmiast
pobiegły na boisko, znaczna część
osób wysłuchała wykładu p. Doroty
Pol, nt. Jak żyć zdrowo i nie umrzeć
przedwcześnie, który został
sfinansowany ze środków Gminy
Postomino w ramach programu
GKRPA, a następna część zajęła się
grillowaniem i przygotowywaniem
smakołyków. Po godzinie już wszyscy
razem pałaszowaliśmy pyszności
słodkie i grillowane. Rurki z kremem,
jagodzianki i jabłecznik to dar od Koła
Gospodyń Wiejskich Jagodzianki,
a o inne przysmaki postarał się Sołtys
i Rada Sołecka wsi. Było pożytecznie,
przyjaźnie i wesoło. Oby to miejsce,
Punkt Informacji Turystycznej wraz
z obiektami sportowymi i miejscem do
zabawy dla dzieci, integrowało
wszystkich mieszkańców i przyczyniało
się do wzrostu poziomu zaufania
społecznego.
Marta Choroszczyńska

odpowiedzialności i uświadamianie
ludziom zagrożeń związanych
z rozwojem techniki. To także okazja,
aby zwiększyć świadomość wpływu jaki
wywieramy na naszą planetę swoimi
postawami i zachowaniem. Dlatego
w sobotnie popołudnie (23.04 br.)
postanowiliśmy posprzątać naszą wieś,
tj. pobocza, rowy, krzaki, placyki i teren
przy jeziorze Wicko. Oj, zebrało się tych

Nacmierz na kiermaszach

Ostatnie tygodnie dla naszego
Koła Gospodyń Wiejskich
z Nacmierza były bardzo intensywne,
ponieważ szykowaliśmy się do dwóch
Kiermaszy Wielkanocnych.
Pierwszy z nich odbył się
8 kwietnia tego roku w Galerii Emka
w Koszalinie. Zostaliśmy tam
zaproszeni przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa, gdzie
wystawiliśmy stoisko z rękodziełem.
Samo stoisko jak i jego przygotowanie
zostało wysoko ocenione, tak samo
jak wyroby rękodzielnicze wykonane
przez nasze Panie z koła.
Natomiast w niedzielę palmową
10.04.2022 roku, w Muzeum Kultury
Ludowej w Swołowie odbył się drugi
kiermasz wielkanocny, na którym to
pokazaliśmy się z mega mocnej strony
jak i w rękodziele tak i w gastronomii.
Piękne i smaczne ciasta,
pasztety, galaretki z jajkiem, chlebek
własnego wypieku z rewelacyjną
pastą jajeczną "niebo w gębie", a do
tego żurek i bigos na ciepło oraz wiele
innych pyszności wyszły spod rąk
naszych zdolnych Pań z Koła
Gospodyń Wyjątkowych z Nacmierza.

Super zespół, świetna
atmosfera wewnątrz koła, integracja
naszych kobiet daje nam impuls do
jeszcze większych wyzwań
i utwierdza nas w przekonaniu, że
praca jaką wykonujemy w naszym
Kole Gospodyń Wyjątkowych będzie
procentować na długie lata.
Mimo różnych przeciwności losu
jakie nas spotykają będziemy się
prezentować i reklamować nie tylko na
terenie naszego województwa, ale
także na terenie całego kraju, gdzie
już otrzymaliśmy zaproszenia do

współpracy.
Jako prezes naszego Koła,
chciałbym podziękować wszystkim
moim drogim Paniom za
pracę,zaangażowanie,budowanie
świetnych relacji miedzy sobą.
Powiem krótko Jesteście Wielkie.
Podziękowania również należą się
Bartkowi za pomoc w realizacji
naszych planów.
Jeszcze raz wszystkim Wam
z góry dziękuję.
Dominik

Wielkanoc
w „Naszej Przyszłości”

Spotkanie Wielkanocne
z różnych względów odbyło się
7 kwietnia 2022 roku. Na spotkanie
przybyli wszyscy uczestnicy zajęć, ich
opiekunowie, członkowie
stowarzyszenia i zaproszeni goście.
Podzieliliśmy się święconym jajkiem,
złożyliśmy życzenia wielkanocne.
Irena z Markiem zaśpiewali pieśni
Wielkopostne. Opowiedzieliśmy co
będziemy szykować na stoły i jak
przygotować się do świąt w naszych
domach.

Zjedliśmy przygotowany
poczęstunek jak zwykle bardzo
smakowity.
Otrzymaliśmy od gości
symboliczne podarunki, każdy
uczestnik otrzymał również od
stowarzyszenia torbę pełną słodyczy.
W miłej atmosferze szybko mija czas,
zaprosiliśmy przybyłych gości na
następne spotkanie, na które już
czekamy.

Kolorowy Wszedzień

Sołectwo Wszedzień przez cały rok dba o swoją miejscowość. Od lutego aż
do marca wieś udekorowana była czerwonymi sercami. Z kolei w kwietniu zawitały
dekoracje wielkanocne i wiosenne, pokazały się zające, życzenia świąteczne oraz
posadzono ponad 300 żonkili.
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Rozpoczynamy wiosenną Trening z Sensei
rundę „Postomińskich
Michałem Bączykiem
Czwartków
Lekkoatletycznych"

W dniu 21.04.2022 r. o godz.
14:00 na stadionie sportowym
im. Z. Galka w Postominie
przeprowadzono pierwsze sportowe
zmagania w ramach Postomińskich
Czwartków lekkoatletycznych.
Uczniowie Szkół Podstawowych
z terenu gminy Postomino rywalizowali
w dyscyplinach tj.:
• biegi na dystansach 60m,
300m, 600m (dziewczęta),
1000m (chłopcy);
• rzut piłeczką palantową;
• skok w dal;
Rudna wiosenna składać się

będzie z 5 spotkań. Terminy kolejnych
czwartków lekkoatletycznych:
• 12.05.2022 r.
• 19.05.2022 r.
• 26.05.2022 r. - „Finał Gminny"
Cieszy nas bardzo aktywność
naszych młodych mieszkańców, która
stała się niezwykle zalecana z powodu
„przerwy pandemicznej", którą dzieci
doświadczyły.
Do zobaczenia na stadionie!

W dniu 25 kwietnia 2022 r.
w Postominie gościliśmy Sensei
Michała Bączyka 2 Dan - trenera
i reprezentanta BURU Klub Karate
Kyokushin w Sianowie, który
przeprowadził trening dla grupy

zaawansowanej. Sensei Michał to
wielokrotny uczestnik Mistrzostw
Świata, medalista Mistrzostw Europy
i Polski oraz zdobywca Pucharu Polski
w konkurencji kumite (walki)!!! Jego
doświadczenie i wskazówki

przekazane naszym senpai
z pewnością nie pójdą na marne i będą
miały wpływ na ich dalszy rozwój.
Jeszcze raz dziękujemy Sensei za
poświęcony czas i miłą atmosferę!!!
OSU !!!
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energia przyrody

Kącik
poetycki

szum wiatru w kominie
echo w zielonej
przestrzeni lata

Zapachy i kolory wiosny
w lasach pachną zawilce
śnieżne dywany się ścielą
położyć się można i zasnąć
pod miękką kwiatów pościelą

energia wiatru wysoka prawie ksawery
rozlicza szopy i płoty
nie odpuści niczemu
wytarmosi przewierci wysmaga
poszybuje w tańcu szalonym
ponagina melodię wiosny i lata
i wplecie pomiędzy

drzewa radośnie ku niebu
wznoszą nieśmiałe ramiona
na nich się śmieją listki i pąki
śpiewem urzeka drzew korona

w hulaszczym pędzie wzburzy fale
rozjuszy Neptuna
sine skotłowane żywiołem wody
piętrzą się na brzegu
wypluwając wnętrzności
Jadwiga Michalak

w sadzie kłaniają się drzewa
w bielutkie welony przybrane
jak panny młode piękne
pachnące brzęczące świetlane

strona

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, pomoc i włożoną pracę
w przygotowanie i wykonanie ozdób świątecznych,
które cieszą i zdobią naszą wieś Pieńkowo kieruję
do Pana Zdzisława Karczewskiego, który wykonał piękne zające i jajka.
Dziękuję także Panu Marcinowi Grzejszczakowi i Paniom - Lucynie Ludwickiej,
Ani Ludwickiej, Gosi Rybak, Bogusi Majrowskiej i Zosi Wielgat.
Wasza pomoc, za którą bardzo dziękuję jest wspaniała i nieoceniona.
sołtys Danuta Rąpalska

Ogłoszenia
Oddam za darmo kilka pudełek puzzli, elementacja 1000 szt., raz
układane w bardzo dobrym stanie.
Kontakt 696 611 901

W czereśniowym sadzie

słońce zatacza koło
od świtu pieści łagodnie
a wiatr figluje potarga włosy
harcuje psoci hula swobodnie
w ogródkach praca w pełnym wymiarze
tu rosną kwiaty a tam warzywa
dzień się wydłużył ciepły słoneczny
nektar niebieski do serca spływa
Jadwiga Michalak

W bzowym zapachu

Usługi Wielobranżowe

Czereśniowy sad otulony mgłą
czeka na słońca promienie
aby rozkwitnąć rozbielić się
rozkwiecić pszczołami rozbrzęczeć.

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

A kiedy majowy zawieje wiatr
to sad radośnie gałęźmi potrząsa
i śmieje się białymi płatkami
zalotnie mrugając do słońca.
Ptaszki zwabione majowym uśmiechem
wdzięczne swe główki prostują
wznoszą do nieba swe trele miłosne
z brzęczeniem pszczół konkurują.

"A polski bez tak pachniał w maju"...
Bo tylko w maju tak bez rozkwita
i zapach bzowy wciąż się unosi
nad podziw cudnie mnie wita.
Ileż kolorów- biały i lila
i wkoło zrobiło się bzowo
bo w bzowym świecie wszystko się bzowi
na biało lub fioletowo.

Motyle wiadomo- te z kwiatka na kwiatek
leciutko skrzydłami trzepocą
siadają na płatkach i wnet odlatują
gamą kolorów migocą.
A sad czereśniowy wnet zapadnie w sen
i przyśnią mu się dojrzałe czereśnie
każdy podchodził tu będzie i jadł.
tak będzie na jawie- nie we śnie.!
Jadwiga Michalak.

W zapachu bzowym tyle się mieści
radości bzowego szczęścia
wezmę ten zapach bzowy ze sobą
niosę bzu całe naręcza.

•
•
•
•
•

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.

Niechaj mi pachnie niechaj się kwieci
zapachem bzowym dotyka.
Cały świat mi się dzisiaj rozbzowił
i bzową pamięcią przenika.
Jadwiga Michalak.

Mamy nowych
maratończyków!
W niedzielę 10 kwietnia
w zaprzyjaźnionym mieście Dębno
odbyła się 48. odsłona najstarszego
maratonu w Polsce. Dla nas była to
wyjątkowa edycja, ponieważ w tym
roku swój pierwszy maraton pokonało
6 zawodników Klubu Bryza Postomino,
a wśród nich 4 mieszkańców gminy
Postomino. Maraton to wyjątkowy
moment w życiu każdego biegacza.
Dystans 42,195 km jest testem
wytrzymałości fizycznej jak również
psychicznej i niewiele osób jest
w stanie podjąć się tego wyzwania.
Inaczej było z naszymi
reprezentantami. Po wielu stratach
w lokalnych biegach na dystansie
10 km i w półmaratonach (21,0975 km)
przyszedł czas na zwieńczenie setek
godzin treningów i start w maratonie.
Jednym z motywatorów był również
nowo utworzony cykl biegów pn. „Orły
Biegowe”, który gmina Postomino wraz

z miastem Dębno i Grodzisk
Wielkopolski zapoczątkowała w tym
roku. Polega on na zmotywowaniu
biegaczy, aby wzięli udział w biegach
organizowanych przez naszą gminę
(Bieg Po Plaży w Jarosławcu) i miasta
partnerskie (Maraton Dębno
i Półmaraton Słowaka w Grodzisku
Wlkp.). Za ukończenie wymienionych
biegów w jednym roku zawodnicy
otrzymają unikatowy medal „Orła
Biegowego”.
W gminie Postomino
prowadzona jest lista zawodników,
którzy ukończyły dystans maratoński.
Dzięki tegorocznym startom liczba
mieszkańców gminy, którzy ukończyli
maraton wzrosła do 29. Na ten moment
wśród mężczyzn najszybciej dystans
42,195 km biegnąc pokonał
GRZEGORZ ANTOSIK (czas 2.44.33
godz.), a wśród kobiet ANETA
SZOSTEK (czas 4.36.33 godz. ).

Poniżej przedstawiamy wyniki
naszych tegorocznych bohaterów:
• Łukasz Tłustek - 3:26:33
• Marcin Smołuch - 3:35:25
• Damian Ciesielski - 3:38:01
• Katarzyna Kulczyk - 4:12:57
• Marek Ludwikowski - 4:15:56

• Artur Strus - 4:20:03
Serdecznie gratulujemy
uzyskanych wyników. Zapisaliście się
w historii naszego gminnego biegania,
dając przykład innym, którzy dopiero
zaczęli lub chcą rozpocząć przygodę
z bieganiem.

"W każdym wyścigu jest chwila,
w której możesz wszystko rzucić,
spasować lub powiedzieć sobie zrobię to”
A. Pawłowski
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Pieńkowianie

Emilio
I. Na skraju lasu domek stał.
Drewniany, pochylony
A w nim zamieszkał stary drwal
Co ludzką krzywdę znał
Miał on córeczkę róży kwiat,
Co osiem latek miała
Dla niej pracował, dla niej żył
W niej widział cały świat.
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Nagrody wręczone

Początkiem kwietnia „Pieńkowianie”
uczestniczyli w Międzynarodowych
Wielkanocnych Spotkaniach z Folklorem
w Łobzie.

Ref.: Emiljo tyś moje dziecię, Emiljo jam Starzec już
Ta bieda, która mnie gniecie, na starca rzuciła los.

6 kwietnia 2022 Wójt Gminy
Postomino – Janusz Bojkowski
wręczył nagrody uczestnikom
konkursu rodzinnego na „Kartkę
Wielkanocną".

Koncert charytatywny

II. A gdy szesnaście miała lat
Rzuciła ojca swego
Rzuciła swój rodzinny dom
Gdzie matka żyła jej.
Teraz na Sali bawi się i hula całe noce.
I w koło siebie chłopców ma.
Wciąż spieszy się na bal.
Ref.: Emiljo tyś moje dziecię, Emiljo jam Starzec już
Ta bieda, która mnie gniecie, na starca rzuciła los.
III. Gdy w księżycową jasną noc
Jechała samochodem
I szofer chciał jej podać koc
W tym starzec zjawił się
Rzuciła ojcu groszy pięć
I z bogiem iść kazała.
Ja nie mam czasu, muszę iść.
Bo spieszę się na bal.
Ref.: Emiljo tyś moje dziecię, Emiljo jam Starzec już
Ta bieda, która mnie gniecie, na starca rzuciła los.
K.B.

Wieczór 22 kwietnia 2022 r. w Centrum Kultury i Sportu
w Postominie minął w muzycznej i bardzo nostalgicznej
atmosferze. Podczas Koncertu Charytatywnego na rzecz objętej
wojną Ukrainy na scenie pięknie zaprezentowali się:
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Postominie
• Zespół Wokalny "Mikronutki"
• Duet POESKA
Dzięki przybyłym na koncert zebrano 1.009,70 zł ‼
Dziękujemy

Przypominamy, że zwycięską
pracę wykonała rodzina Pani Joanny
Stolarek.
Wyróżnienia otrzymały rodziny:
• Pani Sylwii Pasternak,

• Pani Marty Kwiatkowskiej,
• Pani Justyny Piorunowskiej.
Raz jeszcze gratulujemy
i dziękujemy za udział w konkursie.
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ŚWIĘTO
OGNIA
Sołectwo Wilkowice serdecznie
zaprasza wszystkich mieszkańców
Gminy Postomino
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W sali wiejskiej w Pieńkowie odbyło się
szkolenie dla wolontariuszy projektu Mobilny
Senior pod nazwą „Seniorze, uwierz w siebie,
masz głos”.
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem
lepiej” we współpracy z Fundacją Pięknolesie
gm. Żary pomaga osobom starszych,
samotnym, zagrożonym wykluczeniem
transportowym. W szkoleniu dotyczącym
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
prowadzonym przez p. Piotra Burdę z Ośrodka
Szkolenia Kierowców w Sławnie oraz szkoleniu
dotyczącym zasad pracy wolontariatu oraz
obowiązków wobec uczestników projektu
prowadzonego przez Teresę Rysztak wzięło
udział 17 osób. Wszyscy otrzymali stosowne

materiały i gadżety projektowe.
Spotkanie inauguracyjne uczestników
wolontariatu odbyło się kilka dni później, przy
uroczystym obiedzie w Restauracji „Jackowo”
w Jarosławcu. To był czas na dopracowanie
dokumentacji i ustaleń regulaminowych.
Koordynatorem projektu jest Józef Rysztak.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni sołtysi
i radni.
Projekt realizowany jest z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy finansowanego przez Islandię,
Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy
EOG.
Teresa Rysztak

GROCHÓWKA
dla każdego

Program Aktywności Lokalnej

W ramach projektu „ Zróbmy to razem…”
uczestnicy wzięli udział w warsztatach
zdrowego stylu życia. Zaproszona pani
dietetyk, udostępniła dla każdego chętnego
uczestnika swój analizator składu ciała.
Głównym tematem było zdrowa dieta,
prawidłowe nawadnianie, błędy żywieniowe,
aktywność fizyczna. Wspólnie z panią dietetyk
przygotowaliśmy zdrowe dietetyczne śniadanie
, podwieczorek oraz obiad. Oprócz warsztatów
dietetycznych, powitaliśmy wiosnę ogniskiem
i pieczonymi kiełbaskami. Z okazji zbliżających
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się Świąt Wielkanocnych zrobiliśmy
własnoręcznie piękne kartki. Wspólnie
usiedliśmy do śniadania wielkanocnego.
A przed nami występ teatru - Władca Lalek.
Animator Społeczności Lokalnej

Nowości
nad jeziorem Wicko

12 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy
Darłowo podpisano umowę o dofinansowanie
operacji pt.: Zagospodarowanie terenu przy
jeziorze Wicko – przystań rowerowa.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej AKTYWNI
Postomino otrzyma z programu PO RYBY 2014 –
2020 dotację w wysokości 133.593,00 zł.
Całkowity koszt projektu na ten moment to 157 tys.
zł. W ramach tego wniosku plac nad jeziorem
Wicko w Łącku zostanie odnowiony. Powstaną
nowe ławki, stoły, wiata rekreacyjna, stojaki
rowerowe, leżaki i hamaki. Powstanie stacja

napraw rowerów oraz dokonane zostaną
nasadzenia bylin i drzew na tym terenie.
Będzie to atrakcyjne miejsce na trasie
Rowerowej R10 biegnącej wzdłuż Morza
Bałtyckiego.
Umowę z Wicemarszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierdem Kustoszem
podpisały Maria Lech-Szajner Prezes SKF
AKTYWNI Postomino, Wiesława Dankowska
Sekretarz SKF Aktywni Postomino w asyście
Zastępcy Wójt Gminy Postomino Aleksandry
Kurek.
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Harmonogram wywozu odpadów
Maj 2022

Czerwiec 2022
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Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
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Chudaczewo, Pieńkowo
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Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
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Pałowo, Pieszcz
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Górsko, Korlino, Królewo,
Marszewo, Postomino, Złakowo
Wykroty, Królewko
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Tyń, Kłośnik, Pieńkówko
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papier
PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo
WTOREK
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: 10, 24 i odpady biodegradowalne: 11, 25.

Odpady budowlane: 7, 21 i odpady biodegradowalne: 8, 22.

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

Harmonogram
w telefonie

Jak przygotować odpady budowlane do odbioru?
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.

Odpady budowlane to takie,
które powstają podczas prac
remontowych, przeprowadzanych
w naszych mieszkaniach. Zaliczamy
do nich m.in. gruz: betonowy, ceglany,
ceramiczny, usunięte tynki, gips,
cement, płyty kartonowo - gipsowe,
tapety, panele, stolarkę okienną
i drzwiową, styropian, materiały
izolacyjne, armaturę łazienkową,
resztki chemii budowlanej, kleju,
farby.
Wyżej wymienione odpady
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne odbiera dwa razy
w m i e s i ą c u z g o d n i e

z harmonogramem dla nieruchomości
zamieszkałych po zgłoszeniu
telefonicznym.
Odpady budowlane należy
przygotować do odbioru
w następujący sposób:
- gruz, tynki, kafelki należy
gromadzić w opakowaniach typu „bigbag”. Opakowania te należy pobrać
w Biurze Obsługi Klienta w GPK
podpisując potwierdzenie odbioru
i wskazując adres nieruchomości, na
której zostaną wystawione oraz
ustalając termin odbioru odpadów.
Należy pamiętać, że opakowania typu
„big-bag” nie mogą być
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przetrzymywane dłużej niż miesiąc
i należy je przygotować do odbioru
przed posesją.
- pozostałe odpady budowlane
należy zapakować w worki, a większe
elementy wystawić luzem przed
posesję w dniu odbioru. Odpadów
budowlanych nie oklejamy kodami
kreskowymi.
Przypominamy mieszkańcom
Gminy Postomino, że odpady
budowlane są przyjmowane
codziennie od poniedziałku do piątku
w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów w godzinach: 8.00-15.00.

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.

Zapraszamy na...

