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Czekaliśmy na to z niecierpliwością!
10 695 000,00 zł dofinansowania z programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych,
Gmina Postomino otrzyma na realizację dwóch inwestycji kluczowych pod względem turystyki.
Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej na odcinku Jarosławiec Jezierzany od poligonu do latarni
morskiej. Na tym niemal 1,5 km
odcinku zostanie poszerzona jezdnia,
powstaną nowe chodniki wraz
z oświetleniem, ścieżka pieszorowerowa, rondo usprawniające ruch
przy wjeździe do Jarosławca.
Szacowana wartość tej inwestycji to
5,7 mln złotych. Jej realizacja
przewidziana jest na przełomie roku
2022 i 2023.

Kolejną inwestycją, która
uzyskała dofinansowanie to
Zagospodarowanie turystyczne jeziora
Marszewo. W ramach zadania
przewiduje się wykonanie kompleksu
zjeżdżalni, nowego pomostu
widokowo- kąpielowego, pomostu
cumowniczego dla mniejszych
jednostek pływających, slipu do
wodowania, a także wieży patrolowoobserwacyjnej. Ponadto całość
zagospodarowania uzupełnią boisko
do siatkówki, plac zabaw, altany
rekreacyjne oraz zaplecze

Marszewo - zagospodarowanie jeziora

magazynowe i socjalne. Plaża
zostanie oczyszczona oraz
uzupełniona poprzez dosypanie
piasku. Teren będzie również
oświetlony. Szacunkowa wartość tej
inwestycji do niemal 5 mln złotych.
Warto zaznaczyć, że Gmina
Postomino pozyskała aż 95%
dofinansowania kosztów całkowitych

na realizację powyższych inwestycji
w ramach programu Polski Ład:
Fundusz Inwestycji Strategicznych.
Pozyskane środki są najwyższym
pozyskanym dofinansowaniem,
spośród gmin z terenu powiatu
sławieńskiego w tej edycji naboru
wniosków.

Świetlica w Jezierzanach uroczyście otwarta

Czytaj więcej na stronie 3
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Co uradza gminna władza
Na XLVIII Sesji Rady Gminy
Postomino w dniu 2 czerwca 2022 r.,
radni gminnego samorządu
zapoznali się z informacją Wójta
o realizacji uchwał podjętych
w okresie od 28 stycznia 2022 r. do
28 kwietnia 2022 r. oraz:
1) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej – przyjęto
przedstawioną przez kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej ocenę zasobów
pomocy społecznej dla Gminy
Postomino za rok 2021,
2) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Postominie
za rok 2021 – przyjęto
przedstawione przez kierownika
GOPS
sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Postominie
za rok 2021,
3) podjęli dwie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Gminę nieruchomości
gruntowych dotyczące sprzedaży
działki nr 45/1 o powierzchni
0,0690 ha położonej
w miejscowości Mazów w drodze

własnych Gminy w zakresie
oczyszczania ścieków,

§
przetargu
ustnego
nieograniczonego oraz działki nr
239/1 o powierzchni 0,0157 ha
położonej w miejscowości
Jarosławiec również w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego,
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 nieodpłatne
nabycie nieruchomości gruntowej
dotyczącej działki nr 98/20
o powierzchni 0,3892 ha i 98/21
o powierzchni 0,1489 ha,
położonych w miejscowości
Jarosławiec w celu realizacji zadań

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 nabycie
nieruchomości położonej
w miejscowości Jarosławiec
oznaczonej nr 115/2 o powierzchni
0,0516 ha, oraz projektowanej do
p o d z i a ł u d z i a ł k i n r 11 5 / 5
o powierzchni 0,0321 ha w celi
umożliwienia rozwoju istniejącej
w pobliżu infrastruktury,
6) p o d j ę l i u c h w a ł ę w s p r a w i e
określenia warunków udzielania
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych oraz wysokości
stawki procentowej tej bonifikaty przyjęto uchwałę, która określa
warunki udzielania bonifikat
i wysokość stawek procentowych
przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokali
mieszkalnych stanowiących
własność Gminy,
7) podjęli uchwałę zmieniającą
uchwałę Nr XVI/139/19 w sprawie
określenia inkasentów opłaty
miejscowej i wynagrodzenia za
inkaso – dano trzy osoby do
wykazu inkasentów opłaty
miejscowej,

8) podjęli zmieniającą uchwałę Nr
XXXVII/409/2009 w sprawie
inkasa opłat targowej na terenie
Gminy Postomino – ustalono
termin wpłaty przez inkasenta
pobranych opłat nie rzadziej niż raz
na 14 dni,
9) podjęli zmieniającą uchwałę Nr
XL/343/21 Z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie udzielania
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” – zwiększono dotację
o kwotę 37.644,83 zł na wykonanie
robót dodatkowych związanych
z budową kanalizacji deszczowej
w miejscowości Nosalin,
10) podjęli uchwałę zmieniającą
uchwałę Nr XXXIII/280/21 z dnia
27 maja 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. Z o.o. w Postominie na lata
2021-2025 – dokonano zmian

Wójt odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
Dnia 27 maja 2022 r. podczas
uroczystości z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego, zorganizowanej
w Kancelarii Prezydenta, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda wręczył odznaczenia państwowe.
W uroczystości uczestniczyli m.in.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy
z Samorządem Terytorialnym Paweł
Szefernaker, Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk, wojewodowie oraz
samorządowcy.
Spośród trzech samorządowców
województwa zachodniopomorskiego,
o odznaczenie których wnioskował
Zbigniew Bogucki Wojewoda
Zachodniopomorski, Srebrnym
Krzyżem Zasługi za działalność na
rzecz rozwoju samorządu

terytorialnego w Polsce został
odznaczony Janusz Bojkowski – Wójt
Gminy Postomino.
Krzyż Zasługi
Ustanowiony w 1923 r. Krzyż
Zasługi nadawany jest osobom, które
położyły zasługi dla państwa lub
obywateli spełniając czyny
przekraczające zakres ich zwykłych
obowiązków, a przynoszące znaczną
korzyść państwu lub obywatelom,
ofiarną działalność publiczną, ofiarne
niesienie pomocy oraz działalność
charytatywną.
Dzieli się na trzy stopnie:
• I stopień Złoty Krzyż Zasługi,
• II stopień Srebrny Krzyż
Zasługi,
• III stopień Brązowy Krzyż
Zasługi.

Sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino

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”)
w zakresie planowanych zadań
inwestycyjnych,
11) podjęli uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Gminy Postomino na
2022 rok – po dokonanych
zmianach dochody budżetu
wynoszą 58.710.003,76 zł, wydatki
85.801.059,76 zł, przychody
30.091.056,00 zł a rozchody 3 mln
złotych,
12) podjęli uchwałę w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Postomino – zapisy WPF
dostosowano do zmian
dokonanych w budżecie gminy.
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Kalendarium

Otwarcie świetlicy w Jezierzanach

czerwiec

2022
Czerwiec daje dni gorące,
kosa brzęczy już na łące.
Kiedy kwitnie w czerwcu bób, t
o największy wtedy głód,
a kiedy mak, to już nie tak.
W piątek 20 maja 2022 roku
nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy
wiejskiej w Jezierzanach wraz
z zapleczem sportowo rekreacyjnym. Społeczność lokalna
zyskała wspaniałe miejsce spotkań,
podtrzymywania tradycji i integracji,
tak istotnej w miejscowości, w której
wśród rodowitych mieszkańców swoje
miejsce na ziemi odnaleźli ludzie
z całej Polski.
Uroczystego otwarcia obiektu
dokonał Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski w asyście Sołtysa
Sołectwa Jezierzany Arkadiusza

Belta, Przewodniczącego Rady
Gminy Postomino Daniela Pakosa
oraz lokalnego radnego Władysława
Września. Gratulacjom
i podziękowaniom nie było końca.
Sołtys jako gospodarz nowego
obiektu został obdarowany licznymi
prezentami, które zostały przekazane
przez przybyłych gości. Po
uroczystym przecięciu wstęgi
i wręczeniu symbolicznego klucza do
świetlicy, sołtys zaprosił przybyłych na
poczęstunek.
Świetlica jest nowoczesna,
wyposażona w podstawowe sprzęty

niezbędne do organizacji spotkań.
Znajdujący się na terenie obiektu plac
zabaw i boisko wielofunkcyjne
zapewniają możliwość ciekawego
spędzenia czasu na świeżym
powietrzu. Na zagospodarowanym
terenie zielonym swoje miejsce
znalazł dereń kousa - tegoroczna
nagroda dla mieszkańców za
najaktywniejszy udział w gminnej akcji
„Cała gmina zyska na ochronie
środowiska”.
Sala wraz z zapleczem
rekreacyjnym i wypoczynkowym jest
obiektem, którego byt

i funkcjonowanie zapewniają
mieszkańcy. Dlatego już po południu
mieszkańcy Jezierzan licznie przybyli,
aby zapoznać się z nowym obiektem
i we wspólnym gronie uczcić otwarcie
tak długo wyczekiwanego budynku
w ich miejscowości.
Życzymy mieszkańcom
i wszystkim użytkownikom
wspaniałych chwil wspólnie
spędzonych oraz wielu możliwości do
wspólnych aktywności.

Dwie umowy, ponad 600 tysięcy złotych
W piątek 13 maja w Urzędzie Gminy Postomino zostały podpisane dwie umowy
o realizację zadań inwestycyjnych ze wsparciem zewnętrznych środków finansowych.

Pierwsza umowa na prawie 500
tys. zł dotyczyła przebudowy ul.
Polnej i Za Lasem w Jarosławcu
w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Aktualnie jezdnia
drogi jedynie częściowo jest
utwardzona kruszywem. W ramach
realizacji umowy wykonana zostanie
nawierzchnia z płyt drogowych

betonowych. Z uwagi na turystyczny
charakter miejscowości Jarosławiec
oraz wzmożony ruch pojazdów
samochodowych w okresie
wakacyjnym, rozpoczęcie robót
planowane jest od dnia 29.08.2022 r.
Druga umowa na kwotę ponad
120 tys. zł dotyczyła zakupu
wyposażenia świetlicy w Łącku

w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Od września
2021 roku trwa modernizacja tego
obiektu, a dzięki dodatkowemu
dofinansowaniu zostanie on
kompleksowo wyposażony. W ten
sposób zlokalizowana w centrum wsi
świetlica, umożliwi zaspokojenie
potrzeb kulturalnych, sportowych

i społecznych mieszkańców.
Podpisania umów dokonali Wójt
Janusz Bojkowski przy
kontrasygnacie Skarbnika Doroty
Bałukonis oraz wicemarszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Terminy półkolonii:
• Postomino 11.07 - 15.07 w godz. 9:00-16:00
• Nacmierz 18.07 - 22.07 w godz. 9:00-16:00
• Pałowo 25.07 - 29.07 w godz. 9:00-16:00
Wiek uczestników 7 - 12 lat (grupy max 15 os.)
Opłata za 5-dniowy udział w zajęciach 300 zł (w cenie 2 posiłki
dziennie - drugie śniadanie oraz obiad, bilety wstępu i koszty transportu
wycieczek, ubezpieczenie).
Więcej informacji, regulamin oraz karty zgłoszenia dostępne są na
stronie internetowej www.ckis.postomino.pl

Czerwiec stały,
grudzień doskonały.
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje,
o zwykle rok cały popsuje.

1 czerwca (środa)
Międzynarodowy Dzień Dziecka
4 czerwca (sobota)
Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących
Ofiarami Agresji
5 czerwca (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego
(Zielone Świątki),
Światowy Dzień Ochrony
Środowiska Naturalnego
6 czerwca (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny,
Matki Kościoła
8 czerwca (środa)
Światowy Dzień Oceanów
12 czerwca (niedziela)
Święto BOR,
Światowy Dzień Sprzeciwu
wobec Pracy Dzieci
13 czerwca (poniedziałek)
Święto Żandarmerii Wojskowej
14 czerwca (wtorek)
Światowy Dzień Krwiodawcy
16 czerwca (czwartek)
Boże Ciało,
Międzynarodowy Dzień Pomocy
Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca (piątek)
Światowy Dzień Walki
z Pustynnieniem i Suszą
20 czerwca (poniedziałek)
Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca (wtorek)
Pierwszy Dzień Lata
- najdłuższy dzień roku,
Dzień Przedsiębiorcy
23 czerwca (czwartek)
Dzień Ojca,
Dzień Służby Publicznej,
Noc Świętojańska
24 czerwca (piątek)
Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
26 czerwca (niedziela)
Międzynarodowy Dzień
Pomocy Ofiarom Tortur,
Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią
27 czerwca (poniedziałek)
Światowy Dzień Rybołówstwa,
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
29 czerwca (środa)
Uroczystość św. Piotra i Pawła,
Dzień Ratownika WOPR
30 czerwca (czwartek)
Dzień Walki
z Przewlekłą Niewydolnością Żylną
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Nowe władze
w Sołectwie Jarosławiec

Dotacja dla „Victorii”
działania.
Również zaszły zmiany
w składzie Rady Sołeckiej Jarosławca,
gdzie w miejsce Pana Marcina Tamy
i rezygnującej z członkostwa w radzie
Haliny Zieniewicz zostali wybrani Pan
Łukasz Baltaziuk i Paweł Szreder.
Aktualne władze sołeckie
Jarosławca:
Sołtys: Marcin Tama, Rada
Sołecka: Baltaziuk Łukasz, Bińczyk
Elżbieta, Szreder Paweł, WilkGawlista Iwona i Zielińska Katarzyna.
Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz
wszystkim zaangażowanym
w działalność na rzecz rozwoju
Jarosławca życzymy sukcesów
i nieustającej chęci do działania.

Od 24 maja 2022 roku funkcję
Sołtysa Jarosławca sprawuje Pan
Marcin Tama.
Wybory nowego sołtysa zostały
zorganizowane wskutek złożonej
rezygnacji przez dotychczasową
Sołtys Panią Katarzynę Budzich.
Wójt Gminy Postomino Janusz
Bojkowski oraz Rada Sołecka
Jarosławca złożyła ustępującej Pani
Sołtys podziękowania za
dotychczasową pracę na rzecz
sołectwa oraz życzyła pomyślności
w życiu zawodowym i rodzinnym.
Panu Marcinowie Tamie Wójt
życzył dobrze układającej się

współpracy z radą sołecką
i mieszkańcami oraz zapału do
2 czerwca 2022 r. została
podpisana umowa pomiędzy Gminą
Postomino a Uczniowskim Klubem
Sportowym SPR Victoria na realizację
zadania publicznego pt.: „Turniej Piłki
Ręcznej z okazji Dnia Dziecka”. Jest to
druga umowa „Victorii”, dzięki której
klub sportowy może kształtować
pozytywne wzorce wśród dzieci oraz
udoskonala ich umiejętności gry
w piłkę ręczną.
Turniej zostanie przeprowadzony
12 czerwca, a udział w nim wezmą

kluby sportowe m.in. ze Słupska,
Sławna, ze Szczecina i Ustki. SPR
Victoria zaprosiła na to wydarzenie
gości honorowych, wśród których będą
Prezes Zarządu Piłki Ręcznej
Koszalin S.A., Roman Granosik oraz
Wiceprezes Mariola Marko- Latocha,
główny trener Młyny Stoisław Koszalin
Waldemar Szymański oraz jedna
z zawodniczek PGNiG Superligi Piłki
Ręcznej MŁYNY STOISŁAW
KOSZALIN.

Sołtys Marszewa ma głos
Skąd pomysł na objęcie funkcji
sołtysa?
Funkcję sołtysa pełnię drugą
kadencję. W naszej dużej rodzinie są
tradycje społecznego działania. Moja
ciocia Grażyna przez wiele lat była
sołtyską Marszewa. Dlatego, kiedy
w pierwszej kadencji zaproponowano
mi objęcie funkcji sołtysa, zgodziłem
się. Tak też było w przypadku drugiej
kadencji, otrzymałem bardzo duże
poparcie mieszkańców Marszewa.
Czy dobrze się Pan czuje jako
gospodarz Marszewa?
Tak, oczywiście. Dobrze jest być
gospodarzem dobrych, uczynnych,
życzliwych, zaradnych, pracowitych
Mieszkańców Marszewa.
Jakie są mocne strony
Marszewa?
Najmocniejszą stroną Marszewa
są jego mieszkańcy. Jest w nich
ogromny potencjał, ogromne
możliwości w różnych dziedzinach.
W dużej mierze jest on
n i e w y k o r z y s t a n y, a s z k o d a .
Mieszkańcy mojego sołectwa dbają o
swoje posesje, odnawiają je
,modernizują ,upiększają.
Mocną stroną jest także urokliwe
położenie wsi oraz Jezioro
Marszewskie, które przyciąga rzesze
turystów i wędkarzy. Będzie ono
jeszcze bardziej atrakcyjne, kiedy
przyznana Gminie Postomino kwota
5 mln złotych zostanie skierowana na
zagospodarowanie tego akwenu.
Marszewo ma typowo rolniczy
charakter, tu produkowana jest
żywność. Gospodarstwa rolne są
duże, nowoczesne, zmechanizowane,

Zawsze otrzymujemy odpowiedź,
informacje o podjętych przez gminę
działaniach, czy też planach na
przyszłość. Wójt docenia naszą
społeczną pracę.

rolnicy często mają wyższe
wykształcenie. Mieszkańcy mojego
sołectwa to też przedsiębiorcy,
którzy z powodzeniem prowadzą
swoje firmy. Zawsze można liczyć na
ich bezinteresowną pomoc
i wsparcie. To też mocna strona
Marszewa.
Z jakimi problemami
borykają się mieszkańcy
Marszewa?
W ostatnich miesiącach, to
przede wszystkim szalejąca
drożyzna. Martwimy się jak damy
sobie radę?
Czy ma Pan wsparcie
mieszkańców przy realizacji
różnego rodzaju działań?
Tak mam takie wsparcie.
Szczególnie duże, odkąd trzy lata
temu w naszej wsi powstało Koło
Gospodyń Wiejskich. Od tego czasu
nasza wieś „ożyła”. Panie zrzeszone
w KGW to wulkany energii i inicjatyw.
Wspólnie z KGW organizujemy
różne imprezy integracyjne dla
mieszkańców, bierzemy udział
w konkursach i prezentacjach,
upiększamy wieś, organizujemy
ciekawe formy spędzania czasu
wolnego.
Dziękuję serdecznie wszystkim
aktywnym Paniom z KGW za wasze
inicjatywy i działania.
Jestem z Was bardzo dumny.
Za co lubi Pan swoją
miejscowość?
Lubię moją miejscowość, bo lubię
ludzi, którzy tu mieszkają. Dużo tu
społeczników, ludzi empatycznych,

wrażliwych, którzy pomogą
w potrzebie, wesprą słabszych.

pasów na drodze, położenie
spowalniaczy prędkości.

Jakie działania były podjęte
w Marszewie za czasów Pana
„sołtysowania”?
Działań tych było wiele. Te
najważniejsze to remont generalny
drogi na cmentarz, parking przy nim,
wybudowanie wiaty wraz z polbrukiem
i wyposażeniem, remont generalny
kuchni w świetlicy wiejskiej, powstanie
nowego placu zabaw, udział Sołectwa
Marszewo w dożynkach, namalowanie

Jak układa się współpraca
z samorządem gminnym?
Współpraca układa się dobrze,
bo tak powinno być. Po wyborach na
drugą kadencję i wyborze nowej Rady
Sołeckiej, przyjęliśmy zasadę, że
o swoich problemach, wnioskach,
postulatach, zgłaszanych przez
mieszkańców naszego sołectwa,
będziemy w formie pisemnej
informować władze samorządowe.

Plany na przyszłość.
Planów mamy dużo i mam
nadzieję na dalszą owocną
współpracę z władzami
samorządowymi. Te najważniejsze
to: remont alei głównej na cmentarzu
wraz z oświetleniem, ogrodzenie
cmentarza i renowacja bramy
cmentarnej. Zainstalowanie nowego
oświetlenia na „dołek” Marszewa
i w innych potrzebnych miejscach.
Wybudowanie dodatkowego garażu
na potrzeby Ochotniczej Straży
Pożarnej. Utworzenie bardzo
potrzebnego parkingu na placu obok
kościoła. Dalsze starania o remont
„starej” świetlicy wiejskiej i utworzenie
tam siłowni. Sponsorzy wyposażą ją
w profesjonalny sprzęt, mamy takie
od nich postanowienia. Utworzenie
mniejszego boiska do gry w piłkę
nożną. Dalsze upiększanie
Marszewa, zakup w ramach PAO
kolejnych donic gabionowych,
posadzenie w nich pięknych roślin
i postawienie ich przy innych
posesjach. Mamy ambicje wygrywać
konkursy ogłaszane przez Urząd
Gminy w Postominie. Aby to
zrealizować, życzę tym aktywnym,
zaangażowanym Mieszkańcom
Marszewa, aby ich społecznikowska
pasja zarażała innych. Życzę
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia
osobistego, miłości, spokoju i pokoju
na przyszłe, długie lata.
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Wójt Zasłużony dla
Polskiego Związku Wędkarskiego

W piątek 13 maja 2022 roku
w Urzędzie Gminy Postomino Wójt
Janusz Bojkowski został
uhonorowany odznaką Zasłużony dla
Polskiego Związku Wędkarskiego

oraz otrzymał medal „Za Zasługi”
nadany uchwałą Zarządu Okręgu
PZW w Słupsku. Odznaczenia wręczył
Teodor Rudnik Prezes Zarządu
Okręgu PZW w Słupsku, do niedawna

Prezes Zarządu Krajowego PZW,
w obecności Tomasza Sobieraja
W i c e m a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego.

Wojewódzka Olimpiada Młodzieży Karate Kyokushin
Kolejne medale karateków
trenujących przy Centrum Kultury
i Sportu w Postominie. Tym razem
młodzi zawodnicy rywalizowali
w Świnoujściu podczas finałów
Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży
Karate Kyokushin, w której udział
wzięło 156 karateków
reprezentujących 16 ośrodków
z województwa zachodniopomorskiego. Naszą drużynę dzielnie
reprezentowało siedmioro
zawodników, którzy siedmiokrotnie
meldowali się na podium.
Medale wywalczyli:
• Michalina Bojkowska 2 miejsce kumite 12 lat -48kg,
3 miejsce kata 12-13 lat
• Miłosz Stachowski - 2 miejsce

kumite 13 lat -55kg, 3 miejsce
kata 12-13 lat
• Jagoda Suchecka - 2 miejsce

kumite bez kontaktu 7 lat
• Paweł Twarowski - 2 miejsce
kumite 8 lat -27kg

• Jakub Rut - 3 miejsce kumite
12 lat +44kg.

Dobry start zanotowali również
P a t r y k Tw a r o w s k i o r a z K a j a
Grabowska, którzy dotarli do
ćwierćfinałów swoich kategorii.
Podczas turnieju sensei Łukasz Cichy
z rąk shihan Andrzeja Kłujszo - prezesa
Zachodniopomorskiego Okręgowego
Związku Karate, odebrał pas za
pozytywnie zdany egzamin na 2 dan
podczas Wschodnioeuropejskiego
Letniego Obozu Kyokushin w sierpniu
2021 roku.
Zawodnikom serdecznie
gratulujemy coraz lepszych wyników
i życzymy sukcesów w kolejnych
zmaganiach, które czekają ich już po
wakacjach. OSU!

XIII Postomiński Test Coopera i X Mistrzostwa w biegu tyłem
W niedzielę 29 maja br. na
stadionie sportowym im. Z. Galka
w Postominie odbył się XIII
P o s t o m i ń s k i Te s t C o o p e r a
i X Mistrzostwa Gminy Postomino
w Biegu Tyłem na dystansie 400m.
Była to biegowa impreza, w której
aktywni mieszkańcy gminy Postomino
mogli sprawdzić swoją kondycję
pokonując jak najdłuższy dystans
podczas 12-minutowego biegu.
Słoneczna pogoda dodatkowo nadała
tej imprezie piknikowego charakteru.
Najlepszych nagrodzono pucharami,
medalami i bonami podarunkowymi,
a każdy gość postomińskiego stadionu
mógł skosztować pysznej i pożywnej
zupy.
KAT. DZIEWCZĘTA ROCZ. 2009
i młodsze:
• Miejsce 1 - MARTYNA
JABŁOŃSKA - 2591m
• Miejsce 2 - NATALIA CZYŻ -

2542m
• Miejsce 3 - BARBARA ANTOSIK 2180m
KAT. CHŁOPCY ROCZ. 2009 i
młodsi:
• Miejsce 1 - SZYMON KAMELSKI 2591m
• Miejsce 2 - ALEKSANDER
SIKORA - 2284m
• Miejsce 3 - NIKODEM
KAPUŚCIAK - 2278m
KAT. DZIEWCZĘTA ROCZ. 2006-08
• Miejsce 1 - WIKTORIA
ZAWISTOWSKA - 2168m
• Miejsce 2 - ZUZANNA
BRZOSTOWSKA - 2022m
KAT. CHŁOPCY ROCZ. 2006-08
• Miejsce 1 - PATRYK SZOPIŃSKI 2964m

KAT. KOBIET +16:
• Miejsce 1 - GRAŻYNA ANTOSIK 2436m
• Miejsce 2 - AGNIESZKA KOMAR 2375m
• Miejsce 3 - EWA BRZOSTOWSKA
- 2354m
KAT. MĘŻCZYZN +16:
• Miejsce 1 - MACIEJ
RUDNIKOWSKI - 3310m
• Miejsce 2 - TOMASZ SZOPIŃSKI
- 3284m
• Miejsce 3 - TOMASZ JABŁOŃSKI
- 3225m
3. ANNA RYNG
Po zakończeniu ostatniej serii
Testu Coopera przeprowadzono
Mistrzostwa Gminy Postomino w Biegu
Tyłem na dystansie 400m.
Kat. OPEN KOBIET:
1. GRAŻYNA ANTOSIK
2. NATALIA CZYŻ

Kat. OPEN MĘŻCZYZN:
1. ŁUKASZ WIELGAT
2. TOMASZ SZOPIŃSKI
3. TOMASZ JABŁOŃSKI
Serdecznie gratulujemy
wszystkim uzyskanych wyników

i cieszymy się z coraz większej
frekwencji dzieci i młodzieży na
biegowych imprezach. Zachęcamy
również wszystkich mieszkańców
gminy Postomino do uczestnictwa
w innych imprezach sportowych
organizowanych przez Centrum
Kultury i Sportu w Postominie.
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Wykonanie budżetu 2021
Drodzy Mieszkańcy Gminy Postomino
Budżet na rok 2021 przyjęty
przez Radę Gminy Postomino
pozwolił na wykonanie zadań
zapewniających rozwój
i prawidłowe funkcjonowanie
n a s ze j g m i ny. R e a l i z u j ą c g o
k ł a d l i ś my n a c i s k n a za d a n i a
ukierunkowane na stałe
podnoszenie jakości życia
mieszkańców, w tym wyższy poziom
oświaty, komunikację, dostępność
do usług opiekuńczych, pomoc
społeczną, kulturę i sport.

Dzięki oszczędnej gospodarce
finansowej, udanej sprzedaży
n i e r u c h o m o ś c i i p o z y s ka n i u
środków zewnętrznych na
inwestycje (ponad 13 mln) udało się
zamknąć rok nadwyżką budżetową.
Pozwoli to przygotować się do
w y ko r z y s t a n i a , d l a r o z w o j u
lokalnego i wsparcia mieszkańców,
kolejnych środków z nowego
budżetu Unii Europejskiej
i Funduszy Rządowych.
Pomimo trwającej pandemii
mieszkańcy gminy wykazali się dużą

aktywnością obywatelską. Dzięki
zaangażowaniu mieszkańców
w ramach budżetu obywatelskiego
i inicjatyw społecznych do budżetu
trafiło i zostało zrealizowanych
wiele ciekawych projektów.
Poniższe opracowanie
przedstawia podstawowe
informacje o dochodach
i wydatkach budżetowych.
Zapraszam Państwa do lektury.
Janusz Bojkowski

DOCHODY
71 933 571 zł

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE
W NASZYM BUDŻECIE?

WYDATKI
64 975 715 zł

NA CO PRZEZNACZAMY PIENIĄDZE
Z NASZEGO BUDŻETU?
Wodociągi i kanalizacja

5 955 825 zł

Podatek PIT i CIT

24 754 880 zł

Podatki i opłaty lokalne

6 865 937 zł

Subwencje

5 263 547 zł

Środki z budżetu UE

8 728 796 zł

Rolnictwo

RIP

Środki pozyskane na
inwestycje

878 650 zł

Drogi

2 009 407 zł

Turystyka

2 261 879 zł

Gospodarka mieszkaniowa

1 418 509 zł
307 040 zł

Cmentarze
Administracja publiczna

5 076 824 zł

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1 304 218 zł

"Janosikowe”

2 850 410 zł

Oświata i wychowanie
1 226 994 zł

10 472 412 zł

14 314 203 zł
339 510 zł

Ochrona zdrowia

Środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

Pomoc społeczna i Rodzina

13 902 725 zł
638 423 zł

Polityka społeczna
13 098 629 zł

Dotacje z budżetu państwa

2 675 868 zł

Dochody z majątku gminy

3 363 095 zł

Inne dochody własne

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

4 413 398 zł

Kultura

3 491 999 zł

Sport

974 109 zł

Pozostałe

321 999 zł

NA INICJATYWY LOKALNE PRZEZNACZYLIŚMY – 72 435 zł – 16 projektów (w roku 2020: 18 zadań – 59 891 zł, 2019: 20 zadań – 79 672,58 zł,
2018: 11 zadań – 48 288 zł) w ramach których mieszkańcy zorganizowali bądź wykonali:
Królewo - „Ogrodzenie świetlicy w Królewie”
Łącko - „Trasa szachulca i legend śladami nowych tabliczek”

W ramach inicjatywy lokalnej na rok 2021 w konkursie złożono 27 projektów.
Do realizacji przyjęto 16 projektów. Wspólne przedsięwzięcia dotyczyły podniesienia
jakości życia mieszkańców poprzez poprawę lokalnej małej architektury,
bezpieczeństwa czy estetyki miejscowości oraz integrację społeczności lokalnej.
W roku 2021 na inicjatywy lokalne poniesiono wydatki w łącznej kwocie 72 435 zł.
Pieńkowo - „Małe, a cieszy”
Pieńkówko - „Poprawa estetyki obok kapliczki
oraz miejsca obok placu zabaw

Bylica - „Odnowienie kapliczki, wymiana ogrodzenia
oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”

Postomino – „Bezpieczeństwo
mieszkańców Postomina – monitoring”

Korlino (Łężek) - „Nasza wspólna praca”

Staniewice - „O zdrowiu pamiętajmy
– o duchowości nie zapominajmy”

Korlino - „Wielkie Grillowanie w Korlinie”

Wszedzień - „Utwardzenie terenu
przy świetlicy we Wszedzieniu”.

Masłowice – „Wymiana stolarki w remizie OSP
oraz odświeżenie świetlicy wiejskiej”

Mazów - „Odbudowa krzyża”.

Pałowo - „Festyn rodzinny”

Wilkowice - „Bezpieczne boisko w Wilkowicach”
Chudaczewo – „Chudaczewo pachnące, pszczołom sprzyjające”
Chudaczewo – „Nie śmiecimy, sprzątamy – Wspólnie Chudaczewo upiększamy”
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NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PRZEZNACZAMY – 1 796 013 zł

NA DROGI I OŚWIETLENIE PRZEZNACZAMY - 3 067 249 zł

1 310 414 zł - oświata i wychowanie (ZSS Korlino),
17 698 zł – ochotnicze straże pożarne,
15 480 zł – działania w zakresie kultury na rzecz seniora
oraz dzieci i młodzieży,
ź 258 021 zł – opieka nad zabytkami,
ź 194 400 zł – wspieranie i upowszechnianie sportu

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź

1 342 333 zł – roczne wydatki na inwestycje drogowe,
300 836 zł – roczne wydatki na inwestycje na oświetlenie drogowe,
793 536 zł – roczne oświetlenie dróg,
127 346 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych,
348 817 zł – roczne wydatki na remonty dróg gminnych,
115 361 zł – konserwacja rowów i przepustów, melioracja oraz wycinka drzew,
39 020 zł – sieć szerokopasmowa

NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZEZNACZAMY - 2 726 994 zł
NA ZIELEŃ I CMENTARZE PRZEZNACZAMY - 542 360 zł
ź
ź
ź
ź
ź

157 163 zł – roczne bieżące utrzymanie cmentarzy gminnych,
149 876 – roczne wydatki inwestycyjne na cmentarze,
180 617 zł – koszenie trawy,
45 630 zł – nasadzenia,
9 074 – wycinka drzew i krzewów

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

1 658 069 zł – odbieranie i unieszkodliwianie odpadów od mieszkańców,
109 352 zł – odbieranie i unieszkodliwianie odpadów z domków letniskowych
363 936 zł - odbieranie i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy,
59 999 zł – roczne wydatki na bezpańskie psy,
380 278 zł – roczny koszt oczyszczania gminy,
146 660 zł – roczne utrzymanie i wymiana przystanków, wynajem toalet, zakup oraz naprawa ławek i koszy
8 700 zł – program likwidacja ogrzewania węglowego – dofinansowanie dla mieszkańców

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PROJEKTY
ź 10 396 716 zł – infrastruktura
wodociągowa i kanalizacja –
budowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej na terenie
Nowego Osiedla w m. Jarosławiec
(wartość przedsięwzięcia
7 466 369 zł, dofinansowanie –
3 869 764 zł); modernizacja
oczyszczalni ścieków
w Jarosławcu (wartość
przedsięwzięcia 21 187 209 zł,
dofinansowanie – 10 916 109 zł);
budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy, modernizacja stacji
uzdatniania wody w m. Łącko
(wartość przedsięwzięcia
3 513 495 zł, dofinansowanie –
1 500 000 zł),
ź 1 342 333 zł – drogi –
przebudowa drogi powiatowej na

ŁĄCZNE WYDATKI INWESTYCYJNE – 18 109 391 zł
ź 300 835 zł – oświetlenie - budowa
oświetlenia drogowego,

odcinku Wrześnica - Staniewice,
przebudowa dróg gminnych z płyt
JUMBO, przebudowa drogi
gminnej w m. Korlino
(dofinansowanie – 300 510 zł)

ź 562 951 zł – pozostałe inwestycje
– rozbudowa bazy sportowej na
terenie Jarosławca,
zagospodarowanie parku
w m. Jarosławiec, Granty
sołeckie, budowa oświetlenia
drogowego, zakupy inwestycyjne,
dokumentacja modernizacji
świetlicy w m. Bylica, Budżet
Obywatelski.

ź 2 137 298 zł – turystyka – dotacja
CKiS na modernizację ośrodka
„Przywodny”; budowa budynku do
obsługi ruchu turystycznego
w m. Jezierzany,
ź 1 195 187 zł – gospodarka
mieszkaniowa – budowa budynku
komunalnego wielorodzinnego
w m. Pieńkowo (wartość
przedsięwzięcia – 6 108 401 zł,
dofinansowanie – 4 888 081 zł);
modernizacja mieszkań
komunalnych; wykup gruntów pod
inwestycje,

ź 343 500 zł – Ochotnicze
i Państwowe Straże Pożarne –
dofinansowanie do zakupu
ciężkiego samochodu ratowniczo
– gaśniczego dla PSP oraz do
sprzętu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP, dokumentacja

projektowa budowy remizy OSP
Chudaczewo,
ź 1 830 571 zł – kultura –
zagospodarowanie terenu
w m. Nosalin, modernizacja
świetlicy w m. Marszewo,
przebudowa świetlicy w m. Łącko,

NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE PRZEZNACZAMY - 14 314 203 zł

NA OCHRONĘ ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ PRZEZNACZAMY - 14 798 229 zł

ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź

ź
ź
ź
ź

2 176 160 zł – wydatki SP w Staniewicach
2 478 380 zł – wydatki SP w Pieszczu
4 643 212 zł – wydatki SP w Postominie
3 053 907 zł – wydatki SP w Jarosławcu
1 310 414 zł – wydatki na szkołę w Korlinie,
19 050 zł – stypendia za osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne,
18 438 zł – stypendia socjalne dla uczniów,
119 245 zł – opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin
431 059 zł – dowożenie uczniów
64 338 zł – pozostałe wydatki oświatowe

Ile nas kosztuje rocznie:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

451 209 zł – opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
129 268 zł – opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczowychowawczych,
738 521 zł – projekty unijne w zakresie wspierania rodziny oraz osób wykluczonych społecznie,
3 667 227 zł – fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne,
7 724 776 zł – program 500+,
73 352 zł – usługi opiekuńcze dla osób starszych i potrzebujących pomocy z uwagi na stan zdrowia,
213 421 zł – wydatki na zasiłki stałe, celowe i okresowe,
708 360 zł – wydatki na funkcjonowanie GOPS,
293 773 zł – wydatki na działania profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
100 000 zł – wydatki na program dożywiania uczniów i osób najuboższych,
353 090 zł – wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka,
345 232 zł – pozostałe wydatki w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie seniorów,
organizacja dnia seniora, składka do Banku Żywności, opieka neurologopedy, transport osób
niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne, asystent rodziny.

1 uczeń / przedszkolak – 18 152 zł
1 maluch w żłobku – 12 176 zł
1 punkt świetlny przy drogach – 734 zł
Koszt odbioru odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 241 zł
Koszt koszenia 1 m2– 0,64 zł
Koszt utrzymania cmentarza komunalnego - 34 115 zł

NA BUDŻET OBYWATELSKI PRZEZNACZYLIŚMY – 128 905 zł – 7 projektów
w ramach których zorganizowano bądź wykonano:
Zadania infrastrukturalne - 109 050 zł
• „Wymiana ogrodzenia Cmentarza
w Pałowie”.
• „Miejsce spotkań i relaksu” – aranżacja
terenu (zakup ławek i mebli ogrodowych).
• „Dzieci naszą przyszłością” – plac zabaw
dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Zadania społeczne - 19 855 zł
• „Gmina przyjazna seniorom” – stworzenie Klubu Seniora w Pieńkowie oraz
tematyczne spotkania, np. fitoterapia, gimnastyka senioralna, próby tańca, dyskusje
o książkach, spotkania przy muzyce pn. „Srebrny wieczór” oraz wyjazd do
Sławieńskiego Domu Kultury na seans filmowy.
• „Stop – niekontrolowanemu rozmnażaniu się kotów” - bezpłatna sterylizacja/kastracja
kotek/kotów.
• „Nasz wspólny czas” – wyjazd do Parku Dinozaurów w Łebie dla 50 osób oraz piknik
z okazji Dnia Dziecka w Korlinie.
• „Podróże kształcą i integrują” – jednodniowy wyjazd do Malborka dla 50 osób.
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Dom Kultury+ nabór wniosków

Jednym z elementów działań
podejmowanych w ramach programu
„Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne”
2022, którego beneficjentem jest
Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
była diagnoza potencjału i potrzeb
kulturalnych lokalnej społeczności.
Od 9 maja 2022 odbywały się
spotkania badawcze w każdym
sołectwie na terenie gminy. Spotkania
prowadzili: Dariusz Patoleta - Badacz
z Fundacji Kaszubskie Słoneczniki,
Maciej Flisak – animator, koordynator
wielu projektów z Centrum Kultury

i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk
oraz Maria Lech-Szajner koordynator
projektu „Kultura tu i teraz” z Centrum
Kultury i Sportu w Postominie.
W wyniku przeprowadzonej
w ostatnich miesiącach diagnozy
potencjału kulturotwórczego naszej
gminy, Centrum Kultury i Sportu
ogłasza nabór wniosków na realizację
„Inicjatyw Lokalnych Dom Kultury+”.
Wniosek na dofinansowanie
swojego pomysłu może złożyć
stowarzyszenie lub grupa 3-osobowa
z danej miejscowości. Szczegółowe

informacje dotyczące zasad składania
wniosków i ich punktacji dostępne są
na stronie internetowej CKiS-u:
www.ckis.postomino.pl.
Dnia 14 czerwca 2022 roku
zapraszamy na spotkanie
informacyjne dotyczące składania

Dzień Dziecka w Mazowie

W ostatnią sobotę maja tj. 28., mimo deszczowej pogody,
zgromadziło się liczne grono mieszkańców Mazowa i Chudaczewka
oraz zaproszonych gości. Powodem była ważna duchowo dla
społeczności uroczystość poświęcenia krzyża, która odbyła się
podczas mszy polowej.
Po uroczystości uczestnicy udali się na nowy plac zabaw
w Mazowie, by razem z dziećmi świętować Dzień Dziecka. W trakcie tej
imprezy odbyły się liczne gry i zabawy, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród najmłodszych. Podczas zabawy uczestnicy
mieli do dyspozycji ciepłą kawę/herbatę, frytki i zapiekanki oraz
słodkości w postaci ciast, ciasteczek i słodyczy przygotowanych przez
nasze Panie. Dla chętnych czekała gorąca kiełbaska z ogniska. Pod
koniec zawodów odbyło się rozdanie nagród i dyplomów dla
uczestników.
Podsumowując, nasze spotkanie było udane. Dziękujemy
wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do zrealizowania
naszego przedsięwzięcia.

wniosków, które odbędzie się w sali
wielofunkcyjnej przy CKiS Postomino
w godz. 13:00 - 17:00.

Projekt „Kultura tu i teraz”
dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury „Dom Kultury+
Inicjatywy Lokalne”. Edycja 2022.

Wieœci
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Sukces szkolnego teatru „Kwadracik” I miejsce dla Arlekina

Teatr „KWADRACIK” ze Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu pod
opieką Radosława Wąsiewskiego
został laureatem Wojewódzkiego
Przeglądu Amatorskich Zespołów

Teatralnych w Świdwinie. Zespół ze
swoim przedstawieniem „Za ósmą
górą” zdobył I miejsce, które jury
uzasadniło: „Za znakomity scenariusz
i bardzo dobrą reżyserię, świetne

rozwiązania sceniczne. Brawurowe
aktorstwo i szlachetny minimalizm
scenograficzny.

Wycieczka do Energylandii i Krakowa

Nasi najstarsi uczniowie (SP
Pieszcz – red.) w tym roku Dzień
Dziecka spędzili bardzo ekstremalnie.
A mianowicie wybrali się na wycieczkę
do
Energylandiinajnowocześniejszego Parku
Rozrywki w Polsce. Spędzili tam cały
dzień, który dostarczył im
niezapomnianych doznań

i magicznych przeżyć. Wszyscy
oddawali się karuzelowym
szaleństwom, a ci najodważniejsi
spędzili czas w strefie ekstremalnej.
Na koniec wszyscy zmęczeni udali się
do Krakowa. Tam spędzili kolejny
dzień. Zwiedzili Stare Miasto
spacerując Drogą Królewską od
Barbakanu do Wzgórza Wawelskiego.

To był wyjątkowy czas spędzony
z przyjaciółmi, a my dorośli przez
chwilę poczuliśmy się jak dzieci.
Bardzo dziękuję moim koleżankom
i Pani Dyrektor za pomoc w opiece
nad uczniami. Dziękujemy!
Marzena Juszczyk

Uczniowie ze Społecznej Szkoły
Podstawowej w Korlinie wzięli udział
w Wojewódzkim Przeglądzie
Amatorskich Zespołów Teatralnych,
który odbył się 27 maja 2022 r.
w Świdwinie. Organizatorami konkursu
byli Świdwiński Ośrodek Kultury –
Zamek i Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie.
Grupa teatralna „Arlekin”, której
założycielką i reżyserką jest Edyta
Stachowska zaprezentowała sztukę
według własnego scenariusza pt.
„Każdy chce kochać”. Teatr „Arlekin”
znany jest już w Gminie Postomino,
w powiecie i w województwie, gdyż od
lat odnosi liczne sukcesy. W tym roku
udało się młodym aktorom- Mai
Włodarczyk, Miłoszowi
Stachowskiemu, Olkowi
Czernikowskiemu, Mikołajowi

Salaburze, Nikoli Lenczewskiej, Kubie
Winiarskiemu, Arturowi Staszczakowiwywalczyć tytuł LAUREATA.
Radość jest tym większa, że
teatralne zmagania oceniało
profesjonalne jury w składzie - Iwona
Kowalska-Zych (Teatr Współczesny
w Szczecinie), Ewa Sobczak (Teatr
Współczesny w Szczecinie), Karolina
Sabat (Teatr Kana w Szczecinie)
i Agata Ilnicka (aktorka, animatorka
teatralna).
Dziękuję moim aktorom za czas,
który poświęcili, doskonaląc swój
aktorski warsztat oraz za
przyjmowanie wszelkich uwag ze
stoickim spokojem. Mam nadzieję, że
teatr pozostanie na zawsze
w Waszych sercach, ponieważ jest on
„dotykaniem marzeń”.
Edyta Stachowska

II nagroda dla Miłosza

Z Postomina do Gdyni

Uczniowie klas 1-3 ze Szkoły
Podstawowej w Postominie w dniu
11.05.2022 r. udali się, w ramach
programu „Poznaj Polskę”, poznawać
„skarby” naszej Ojczyzny czyli
Gdynię.
Pierwszym punktem wycieczki
było Muzeum Miasta Gdyni - budynek
z jasnego piaskowca formą
przypominający statek. Tam na
wystawie stałej można było poznać
historię powstania Gdyni i sylwetki
ludzi, którzy odegrali w powstaniu
i rozwoju miasta Gdynia. Podczas

zwiedzania uczniowie mogli
obserwować bazę zbioru: fotografii,
pocztówek, dokumentów życia
społecznego, plakatów, planów, map,
dzieł sztuki itp. Największy podziw
wzbudził dawny strój nurka. Nie
zabrakło także wiadomości o florze
i faunie Morza Bałtyckiego. Drugim
punktem wycieczki było Centrum
Nauki Experyment. Na miejscu
czekała na dzieci cała masa
fantastycznej zabawy. Interaktywne
wystawy kusiły tak wieloma
atrakcjami, że trudno było się

zdecydować od czego zacząć. Dzieci
mogły wprawiać w ruch
skomplikowane mechanizmy, a nawet
miały możliwość stworzyć
dwumetrowy wir wodny. Dowiedziały
się, jak zbudowany jest człowiek, jak
działają zmysły oraz przeprowadzić
operację. Na własnej skórze
doświadczyły trzęsienia ziemi, a także
mogły sprawdzić, jak widzą zwierzęta.
Bawiły się doskonale. Wróciły
zachwycone z mnóstwem
pozytywnych wrażeń i "szerszym
spojrzeniem" na otaczającą nas
rzeczywistość.
Wycieczka bardzo udana, dzieci
zadowolone, pogoda dopisała, więc
czego chcieć więcej...? Chyba tylko
powtórki z rozrywki.
Serdeczne podziękowania za
opiekę składamy wspaniałym mamom
p. Agnieszce Sieradzkiej
i p. Magdalenie Sikorze.
Wychowawczynie

Miłosz Stachowski ze Społecznej
Szkoły Podstawowej w Korlinie wziął
udział w XXVIII Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim im. Janusza
Korczaka organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla
Maciusia Pierwszego w Płocku.
Celem konkursu było zachęcanie
dzieci i młodzieży do twórczości
literackiej, pobudzanie wrażliwości
poetyckiej i aktywności twórczej oraz
odkrywanie i promowanie talentów
młodych twórców. Konkurs był
przeznaczony dla uczniów ze szkół
podstawowych.
Zadaniem młodych poetów było
napisanie zestawu wierszy o dowolnej
tematyce. Utwory poetyckie Miłosza

dostały dostrzeżone przez jurorów
i uczniowi naszej szkoły przyznano
II NAGRODĘ w kategorii 13-15 lat.
Nagrodzone i wyróżnione
wiersze zostaną opublikowane
w Internecie oraz w pokonkursowym
tomiku poetyckim “Randka z Erato”
w r a z z p o d a n i e m w w. d a n y c h
osobowych uczestników.
Elektroniczna wersja tomiku zostanie
zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora.
Serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów.
Edyta Stachowska
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Aktualizacja
ewidencji obiektów noclegowych
W związku ze zbliżającym się
sezonem letnim przypominamy
o obowiązku zgłaszania obiektów do
prowadzonej przez Urząd Gminy
Postomino Ewidencji innych obiektów
świadczących usługi hotelarskie
obiektu niebędącego obiektem
hotelarskim. Do obiektów tych zalicza
się m.in.:
• kwatery agroturystyczne,
• pokoje gościnne,
• domki letniskowe,
• ośrodki wczasowe,
• ośrodki kolonijne,
• pola namiotowe.
Obowiązek ten dotyczy
wszystkich, którzy świadczą usługi
hotelarskie w obiektach, które nie są
obiektami hotelarskimi (czyli nie są:
hotelem, motelem, pensjonatem,
kempingiem, domem wycieczkowym,
schroniskiem młodzieżowym).
Świadczeniem usług hotelarskich jest
także wynajmowanie pokoi przez
rolników.
Jednocześnie prosimy, aby
w przypadku powstania zmian
w funkcjonowaniu obiektów
wpisanych do w/w ewidencji (np.
zmiana działalności sezonowej na
stałą lub stałej na sezonową, zmiana
liczby pokoi lub liczby miejsc
noclegowych, zmiana nazwy obiektu,

danych teleadresowych) lub
zakończenia świadczenia usług
hotelarskich również dokonać
pisemnego zgłoszenia w tym
zakresie. Wzory niezbędnych
formularzy znajdują się na stronie
internetowej:
www.postomino.bip.net.pl/?c=329.
Dodatkowo zachęcamy do
skorzystania z kompleksowego
narzędzia jakim jest aplikacja
Travelhost, która służy do poboru
i rozliczania opłaty miejscowej.
Inkasent otrzymuje e-mailem
zaproszenie do aplikacji, po kliknięciu
"Przyjmij zaproszenie" zostaje

przekierowany do formularza
założenia konta w systemie
Tr a v e l h o s t . P o p r a w i d ł o w y m
wypełnieniu formularza Inkasent ma
już możliwość rejestracji pobytów,
przyjmowania wpłat, przeglądania
raportów generowanych
automatycznie po każdym okresie
rozliczeniowym oraz zmiany hasła.
Inkasent może korzystać z aplikacji
zarówno na urządzeniach mobilnych
jak i tabletach oraz komputerach.
Wszelkie informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy
w Postominie pokój numer 24 lub
telefonicznie pod nr 59 846 44 46.

Pamiętaj o deklaracji do CEEB!
Przypominamy, że do dnia 30
czerwca 2022 roku wszyscy
właściciele lub zarządcy budynku/
lokalu są zobowiązani do złożenia
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw. Niezależnie od
tego w jaki sposób ogrzewamy swój
dom, jesteśmy zobowiązani do

złożenia powyższej informacji.
Zwracamy się z prośbą
o składanie deklaracji bezpośrednio
w urzędzie gminy w formie papierowej
lub elektronicznie (poprzez profil
zaufany) na stronie www.gunb.gov.pl.
Zgłoszenie on-line jest intuicyjne
i zajmuje kilka minut. Deklaracje do

pobrania znajdują się również na
stronie Urzędu Gminy Postomino
w zakładce Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków. Jeszcze
wiele osób nie złożyło deklaracji,
a czasu pozostało już niewiele.

Noc muzeów

W dniu 14.05.2022 roku, Koło
Gospodyń Wiejskich w Nacmierzu
celebrowało "Noc Muzeów"
zwiedzając Skansen w Starym Młynie
w miejscowości Nacmierz.
Dzięki uprzejmości pana
Romana Zawady poznaliśmy historie
Młyna w Nacmierzu, a także
zobaczyliśmy mnóstwo eksponatów
które zostały zgromadzone

w Skansenie.
Można stwierdzić "cudze
chwalicie swego nie znacie"
Super sprawa, że takie muzeum
jest w naszej miejscowości.
Polecamy wszystkim turystom
i mieszkańcom.
Noc Muzeów zakończyliśmy
wspólnym grillem na Świetlicy.
Dominik

Świetlicowe wieści
z Pieszcza

Miesiąc maj w Placówce
Wsparcia Dziennego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieszczu był bardzo pracowity.
Uczestnicy świetlicy realizowali
bowiem kampanię „POSTAW NA
RODZINĘ!”, która buduje szacunek do
dorosłych i uczy komunikacji
z rodzicami. Podczas zajęć wspierany
był pozytywny obraz rodziny, bo to
naprawdę skuteczna metoda
chronienia młodych ludzi przed
alkoholem i innymi używkami.
Używane były proste słowa, by dotrzeć
do każdego. Apelowałyśmy, by
codziennie wygospodarować choć
odrobinę czasu dla najbliższych.
Przekonywałyśmy także
zapracowanych rodziców, że istnieje

wiele możliwości, aby poświęcić trochę
uwagi dzieciom. Najmłodszym
uświadamiałyśmy, że czas spędzony
z mamą i tatą może być równie
zabawny i atrakcyjny jak czas
z rówieśnikami. Razem z uczestnikami
świetlicy doszliśmy do wniosku, że
budowanie solidarność
międzypokoleniowej wzmacnia więzi.
Podsumowaniem kampanii był
integracyjny wyjazd do Multikina
w Słupsku na film Sonic 2. Ten
uwielbiany na całym świecie niebieski
jeż udowodnił nam, czego
potrzebujemy, by być prawdziwym
bohaterem.
Wychowawczynie Placówki
Wsparcia Dziennego w Pieszczu
Edyta Zosiuk, Mariola Bukowska

prawnymi w celu podpisania deklaracji
uczestnictwa i oświadczenia o stanie
zdrowia.
Grupa docelowa liczy 20 osób,
zatem liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zapisane otrzymają
harmonogram zajęć, które rozpoczną
się 27 czerwca, a zakończą turniejem
końcowym 14 sierpnia 2022r.
Na zakończenie projektu zostały
przewidziane nagrody i medale

pamiątkowe.
Zajęcia sportowe są bezpłatne!

Zajęcia wakacyjne - zaproszenie
Koło Gospodyń Wiejskich
„Jagodzianki” w Jezierzanach
w ramach projektu Społecznik 2022 2024 organizuje zajęcia wakacyjne pt.
„Bądź jak Iga Świątek! Bądź jak Elina
Svitolina!”
Celem zajęć jest promocja
zdrowego stylu życia i sportu jako
sposobu na spędzanie wolnego czasu
oraz nauka gry w tenisa ziemnego pod
okiem profesjonalistów.

Uczestnikami zajęć mogą być
dorośli, młodzież i dzieci od lat 7 z
terenu wsi Jezierzany oraz okolicznych
miejscowości, które leżą
w Nadmorskiej Gminie Postomino.
Zajęcia poprowadzą:
licencjonowany instruktor tenisa
ziemnego oraz pasjonaci tego
elitarnego sportu i wieloletni gracze
w ramach wolontariatu.

Zapewniamy rakiety tenisowe,
piłeczki do nauki gry i inny sprzęt
sportowy.
Nabór chętnych odbędzie się
w dniach 7-15.06.2022r.
Spotkanie informacyjnoorganizacyjne odbędzie się 9 czerwca
br. w świetlicy wiejskiej w Jezierzanach
przy ul. Nadmorskiej 16, o godz. 18.00.
Osoby niepełnoletnie muszą
przyjść z rodzicami lub opiekunami

Organizatorzy:
KGW „Jagodzianki” w Jezierzanach:
Marta Choroszczyńska
tel. 511-290-644
Ewelina Kinga Zięba
tel. 663-753-627

czerwiec 2022

Osiemnastka

17 maja minęło 18 lat działalności
Stowarzyszenia na rzecz Pomocy
Rodzinom Wiejskim „Nasza
Przyszłość”.
Uroczystość była skromna, ale
bardzo przyjemna. Przy torcikach
i słodyczach wspominaliśmy początki
naszych spotkań. Ile to osób
uczestniczyło w ciągu tylu lat. Wszyscy
się postarzeliśmy, ale więzi pozostały.
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Wiernym naszym instruktorem jest
Pani Jadwiga Czerwińska, której
bardzo dziękujemy za wytrwałość
i dobre słowo i liczymy na dalsze
wsparcie naszej grupy. Pokonaliśmy
wiele chorób i przeciwności losu oraz
pandemię i nadal się spotykamy.
Życzymy sobie i wszystkim lepszego
jutra.
„Nasza Przyszłość”

Program Aktywności Lokalnej

strona

Pchli Targ

Miodowniki, serniki, oreo i inne
przepyszne ciasta przygotowane
przez nasze niesamowite gospodynie
z Koła Gospodyń z Nacmierza, a także
rękodzieło które było hitem niedzielnej
sprzedaży to krótki opis naszego

wypadu na coroczny Pchli Targ na
Wyspie Łososiowej w Darłowie.
Jak zawsze strzał
w dziesiątkę.Ciasta i rękodzieło
wyprzedane, Panie zadowolone,
kontakty na przyszłość uruchomione.

P. S.
Wielkie podziękowania moje
drogie panie za waszą ciężką pracę !!!
Dominik

Pieńkowianie w Przelewicach

W ramach projektu „Zróbmy to
razem…” zaprosiliśmy do Domu
Sąsiedzkiego w Pałowie teatr ze
Słupska - Władca lalek. Uczestnicy
oraz zaproszeni goście ze
stowarzyszenia ''Razem Lepiej”
z przyjemnością i dobrym humorem
oglądali występ „Vandetta ala Kobietta”
spektakl dla dorosłych o perypetiach

dwóch pań, gdzie każda na swój
sposób przeżywała miłość. Było to dla
nas duże wydarzenie, gdyż podczas
realizacji projektu nie było u nas takich
spotkań kulturalnych. W kolejnym
miesiącu zaplanowaliśmy wyjazd do
Dobrzycy (Ogrody Hortulus), oraz
festyn rodzinny dla dzieci i dorosłych.

Podziękowania
dla Pieszcza

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie mieszkańcom Pieszcza, którzy
zaangażowali się w sadzenie kwiatów i krzewów w naszej miejscowości. Dzięki
zaangażowaniu pracę udało się wykonać w ciągu dwóch dni.
Sołtys Zenon Morka

Mocne granie i śpiewanie
Zespołów Ludowych w miejscowości
„Przelewice” – zachodniopomorskie.
Wszystkie dyplomy były wręczane

przez Pana Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierda
Geblewicza.

Zespół „Pieńkowianie” dziękuje
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie za umożliwienie
wyjazdu – DZIĘKUJEMY!

Poznali kawałek historii
Członkowie i sympatycy
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” wspólnie z członkami
Towarzystwa Przyjaźni PolskoWęgierskiej ze Słupska pojechali na
wycieczkę do Bornego Sulinowa.
Celem wyprawy było poznanie historii
najmłodszego miasta w Polsce, które
jeszcze 30 lat temu było tematem
tabu.
Borne Sulinowo – leśne miasto –
powstało w latach 30 minionego
wieku. To miasto trzech kultur, przede
wszystkim wojskowych, niemieckiej,
rosyjskiej i polskiej. Przez ponad pół
wieku wycięte było ze struktury
terytorialnej naszego kraju. Na
mapach Polski pojawiło się dopiero
w 1992 r., po wyjeździe ostatniego
transportu żołnierzy rosyjskich. To
miejsce z wyjątkową historią, od
zarania związane z wojskowością,
nadal spowite aurą tajemniczości.
Militarne ślady przeszłości
ukształtowały dzisiejszy obraz miasta.
Dawny poligon z wrzosowiskami oraz
wkomponowane w przyrodę pozycje
Wału Pomorskiego stworzyły tu jedyny
w swoim rodzaju „turystyczny
poligon”. I to właśnie poznawali nasi

miłośnicy historii.
Przewodniczka zaprowadziła
również grupę w niezwykłe miejsca,
m.in. do Offlagu Gross Born, gdzie
przebywało w okresie wojennym ok.
90 tys. jeńców z wielu krajów Europy,
przede wszystkim oficerów. Stąd
w styczniu 1945 r. zmuszono ich do
677 km marszu śmierci do Sandbosel
w zachodnich Niemczech. W lesie
sosnowym stoi las krzyży brzozowych
upamiętniających ofiary wojny.
Uczestnicy byli zaskoczeni
metamorfozą miasteczka, które
potrafiło zagospodarować i uchronić

elementy architektury związane
z trudnymi dla Polaków czasami.
Dodatkowym lokalnym
akcentem kulinarnym był obiad
w pensjonacie „U Ani”: barszcz
ukraiński i pielmieni z masłem. Wyjazd
zorganizowany został ze środków
własnych. Uczestnicy zapragnęli
zgłębić ten historyczny temat
i postanowili kontynuować program
wycieczkowy poznając szlak Wału
Pomorskiego. Czy Im się to uda?
Poinformujemy.
(Ryt.)
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Strefa Płatnego Parkowania i płatne parkingi w Jarosławcu
Od 15 czerwca 2022 r. zacznie funkcjonować w Jarosławcu i w Rusinowie na tzw. pasie startowym Stefa
Płatnego Parkowania oraz wprowadzone zostaną opłaty za parkowanie na parkingach gminnych.

Strefą Płatnego Parkowania
objęte zostały ul. Bałtycka (na odcinku
od ul. Parkowej do ul. Leśnej),
ul. Leśna (na odcinku od
ul. Nadmorskiej do ul. Bałtyckiej),
ul. Nadmorska, ul. Wydmowa,
ul. Parkowa, ul. Uzdrowiskowa,
ul. Szkolna, ul. Wczasowa, ul. Różana,
ul. Bzowa, ul. Krokusowa,
ul. Konwaliowa, ul. Chabrowa oraz
droga gminna nr 160063Z
w miejscowości Rusinowo (tzw. pas
startowy na odcinku od Jarosławcu do
skrzyżowania z ul. Letniskową
w Rusinowie). Płatne parkingi gminne
zlokalizowane zostały przy
ul. Dorszowej, ul. Szkolnej oraz
ul. Krokusowej.
Strefa Płatnego Parkowania
funkcjonować będzie od 15 czerwca do
15 września, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 21.00, opłaty
za parkowanie na parkingach
gminnych pobierane będą od 15
czerwca do 15 września przez całą
dobę we wszystkie dni tygodnia.
Stawki opłat za parkowanie
ustalone zostały w następującej
wysokości:
1) za pierwsze pół godziny
parkowania – 2,00 zł,
2) za pierwszą godzinę
parkowania – 4,00 zł,
3) za drugą godzinę parkowania –

4,80 zł,
4) za trzecią godzinę parkowania
– 5,70 zł,
5) za każdą kolejną godzinę
parkowania – 4,00 zł,
6) opłata dzienna za jeden dzień
parkowania – 40,00 zł,
Ponadto umożliwiono
mieszkańcom Strefy Płatnego
Parkowania wykupienie miesięcznego
abonamentu oraz mieszkańcom
Jarosławca miesięcznego
abonamentu za parkowanie pojazdów
na parkingach gminnych. Koszt
wykupienia abonamentu w obu
przypadkach to 120,00 zł.
Opłaty za postój pojazdów w SPP
oraz płatnych parkingach będzie
można uiszczać poprzez wykupienie
biletu w parkometrze, opłacenie
postoju przy użyciu aplikacji mobilnej
oraz wykupienie karty abonamentowej.
Administratorem SPP i płatnych
parkingów będzie City Parking Group
S.A. z Grudziądza, która
odpowiedzialna będzie m. in. za
zorganizowanie i obsługę strefy,
utworzenie w Jarosławcu biura obsługi
klienta.
Zasady funkcjonowania Strefy
Płatnego Parkowania oraz płatnych
parkingów gminnych zostały określone
w Uchwale nr XLIV/379/22 Rady
Gminy Postomino z dnia 23 marca

2022 roku w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na drogach
publicznych na obszarze Gminy
Postomino, wysokości stawek opłat za
parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie, wysokości

Jarosławiec - pas startowy

opłat dodatkowych oraz sposobu ich
pobierania, Zarządzeniu nr 90/2022
Wójta Gminy Postomino z dnia 13
kwietnia 2022 roku w sprawie
wprowadzenia opłat za parkowanie
pojazdów na parkingach gminnych

zlokalizowanych na terenie Gminy
Postomino oraz Uchwale nr
XLVII/405/22 Rady Gminy Postomino
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie
Regulaminu korzystania z płatnych
parkingów gminnych.
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Orzechowo

Kącik
poetycki

Zielona kraina schowana w lesie
spokój i cisza.
Wspaniałych drzew tutaj niemało
a każde inne
tworzą zielony parasol
nad rezerwatem przyrody.

Czerwcowy dzień
Tyle radości czerwiec z sobą niesie
szkolne wycieczki jeżdżą w różne strony
czerwone maki zakwitły w ogrodach
aby na Boże Ciało przystroić ołtarze.

Najpiękniejsze są sosny polskie
rozłożyste
swe ramiona unoszą w górę
ku słońcu.

Czereśnie dojrzały czekają stęsknione
na ręce zbieraczy, pragną być zerwane
włożone w słoiki by doczekać zimy.

Śmieją się
ukazując ogorzałe szyszki
pośród szmaragdowych długich igieł.

Truskawki w ogrodach sczerwieniały same.
Tak się zapatrzyły na słońca promienie
że już mają dosyć zielonych gorsetów
czekają na zręczne palce ogrodnika.

Cudowna kraina sosen
rosnących na szarej pustyni
a każda z nich ma swoje miejsce
unosząc rozłożyste ramiona
uśmiecha się
ku niebu i słońcu.
Jadwiga Michalak

Noc świętojańska także w czerwcu gości.
W tajemniczym lesie gdzie paproć zakwita
robaczki świętojańskie mrok rozproszą dzisiaj.
Płyną Wisłą wianki aż do Gdańska płyną
przenoszą marzenia życzenia dziewczęce
wpływają z wiślaną falą do Baltyku
oby dni szczęśliwych było jak najwięcej!
Jadwiga Michalak

Orzechowo

Młodzieńcza miłość
Byłeś łabędziem
-ja łabędzicą.
Mogliśmy razem
na falach życia
płynąć do brzegu.
Nie sprzyjały nam
jednak wiatry.
Byliśmy jak liście
drżące na wietrze.

W udręce snów
w majakach marzeń
cień mej tęsknoty
rozsiała noc
i uwierzyłam
w radość spotkania.

Młodzieńcza miłość
rozwiała się
jak nić
babiego lata.
Jadwiga Michalak

Lecz mija sen
a oczy mam mokre
od wspomnień
a serce
wciąż głodne miłości...

strona

Podatek od nieruchomości
z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej
Wójt Gminy Postomino
przypomina wszystkim
przedsiębiorcom oraz właścicielom
nieruchomości, na których jest
prowadzona działalność gospodarcza
o obowiązku podatkowym z tytułu
podatku od nieruchomości. Poprzez
prowadzenie działalności rozumie się
m.in. wynajem domków letniskowych,
wynajem pokoi, apartamentów
w sezonie letnim.
Przedsiębiorcy rozpoczynający
lub prowadzący działalność
gospodarczą na terenie Gminy

Postomino są zobowiązani dokonać
odpowiedniego zgłoszenia w terminie
14 dni od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej na formularzu IN-1 wraz
z załącznikiem ZIN-1. Druki wraz
z załącznikami dostępne są na stronie
www.postomino.bip.net.pl (zakładka:
wnioski, formularze, druki - podatki –
formularze obowiązujące od 1 lipca
2019 r.).
Niedopełnienie tego obowiązku,
może skutkować pociągnięciem
podatnika do odpowiedzialności karnej
skarbowej.

Podziękownia

W dniu 20 maja 2022 r. odbyło się w Jezierzanach uroczyste otwarcie
nowo wybudowanej świetlicy. Serdecznie dziękuję mieszkańcom za
olbrzymie zaangażowanie w przygotowaniu terenu oraz poczęstunku
i obsługi gości podczas tego wydarzenia. Pragnę również wyrazić moją
wdzięczność pracownikom Urzędu Gminy Postomino, CKiS, Radnym,
Sołtysom oraz przybyłym Gościom za ciepłe życzenia, serdeczne słowa oraz
wspaniałe prezenty.
Z całego serca bardzo wszystkim dziękuję.
Arkadiusz Belt
Sołtys Sołectwa Jezierzany

Składam najszczersze wyrazy głębokiego współczucia
dla
Pani Elżbiety Rudzkiej
z powodu śmierci
Jadwiga Michalak

Ojca
Halina Wenda
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Biblioteczne wydarzenia

Co to jest
biblioteka publiczna?

•
•
•
•
•

Co to jest biblioteka publiczna?
Jak można zostać Czytelnikiem
naszej biblioteki?
O książkach i o tym, dlaczego
warto je czytać?
Jakie książki oferuje biblioteka?
„W kieszonce” czyli kreatywne
spotkanie z książką Joanny
Chmielewskiej

•

I o tym, jak Edzio gotował
niezwykłą zupę z tajemniczym
składnikiem…
…a wszystko to na spotkaniu
z uczniami IIA i IIB ze Szkoły
Podstawowej w Postominie, które
odwiedziły naszą bibliotekę wraz
wychowawczyniami Panią Ewą
Leśniewską oraz Panią Ewą Kwiatek.

"Mała Książka - Wielki Człowiek"
Z przyjemnością informujemy,
że Biblioteka Publiczna w Postominie
bierze udział w kolejnej edycji projektu
"Mała Książka Wielki Człowiek".
Projekt adresowany jest do
dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat
realizowany w ramach ogólnopolskiej
kampanii "Mała Książka - Wielki
Człowiek" we współpracy
z bibliotekami publicznymi i ma na celu
zachęcenie rodziców do wspólnego
czytania z dziećmi.
Aby przystąpić do projektu,
należy odwiedzić z dzieckiem naszą
bibliotekę i zapisać je do niej.
Następnie wypożyczyć książkę
z księgozbioru dziecięcego i odebrać
wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą,

w której znajdzie się książka
odpowiednia do wieku dziecka,
broszura informacyjna dla rodziców
oraz Karta Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece
i wypożyczenie przynajmniej jednej
książki, przedszkolak otrzyma

Przedszkolaki
w bibliotece

naklejkę do Karty Małego Czytelnika,
a kiedy uzbiera ich dziesięć, zostanie
nagrodzony imiennym dyplomem.
Zapraszamy i zachęcamy do
odwiedzania naszej biblioteki.

Zabawa z książką?
Dlaczego nie...

„Przedszkolaki „czytają”
- nagrody wygrywają”
W bibliotece gościliśmy dzieci z oddziału
przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Korlinie wraz
z Panią wychowawczynią Barbarą Kwiatek.
Rozmawialiśmy o książkach i jej różnych formach oraz
o tym, dlaczego warto czytać. Na zajęciach dzieci
wysłuchały opowiadania „Dwa Dla Mnie, Jeden Dla
Ciebie” autorstwa Jörga Mühle oraz wzięły udział
warsztatach, na których wykonano biedronki…

Zajęcia

Książka i zabawa to połączenie idealne. Przekonała
się o tym grupa przedszkolna "Biedronki" ze Szkoły
Podstawowej w Postominie.
Zabawa z książką? Dlaczego nie. Niezwykłość
książek interaktywnych polega na tym, że angażują, uczą,
wymagają logicznego myślenia i zarazem bawią
Czytelnika.
Z okazji "Dnia Mamy" przedszkolaki stworzyły
w bibliotece portrety ukochanych Mam.

Po ukraińsku

Z wielką radością informujemy,
że w akcji zorganizowanej przez
Bibliotekę Publiczną w Postominie
„Przedszkolaki „czytają”- nagrody
wygrywają”- wzięło udział 42
przedszkolaków, którzy przeczytali
łącznie 366 książek !!! Akcja trwała od
11.05 do 26.05. i cieszyła się dużym
powodzeniem.
Główne nagrody zdobyli:
•
Lidia Zawada
•
Stanisław Bednarczyk

•
Kaja Paź
•
Nina Bartosik
•
Nela Bartosik
•
Pola Piaseczna
•
Wiktor Bartnik
•
Hanna Kozłowska
•
Martyna Żaczek
•
Szymon Wawrzyniak
Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszej przyjaźni z książką.

Odwiedziny w Bibliotece Publicznej w Postominie
Czym się różni biblioteka publiczna od szkolnej?
Co należy zrobić, żeby zostać czytelnikiem
biblioteki?
Co można schować do kieszonki w niezwykłej
książce Joanny Chmielewskiej?
Co to są picturebooki i audiobooki?
Ile książek jest w Bibliotece Publicznej
w Postominie?
Na te pytania znają już odpowiedzi uczniowie
z I klasy ze Szkoły Podstawowej w Postominie, które
wzięły udział w zajęciach pobudzających dziecięcą
wyobraźnię, organizowanych przez Bibliotekę
Publiczną w Postominie.
Dziękujemy Pani Ewelinie Jarkiewicz za
rozbudzanie pasji czytelniczej wśród dzieci.

Biblioteka Publiczna w Postominie zapewnia dostęp
do książek w języku ukraińskim w wypożyczalni
książek elektronicznych – LEGIMI.
Dzielimy się z Państwem radosną nowiną – książki
w języku ukraińskim właśnie trafiły do abonamentu
bibliotecznego Legimi. To znakomita wiadomość zarówno
dla Państwa, jak i dla naszych gości ze wschodu. Tytułów
jest sporo – zarówno tych dla dorosłych jak i dla dzieci.
Z początkowych blisko 400 książek niebawem zrobi się
1000, później 2000 i tak dalej. Te tytuły, które już mamy,
znajdą Państwo na głównej stronie Legimi lub w aplikacji
wybierając język ukraiński:
Przyjdź do biblioteki , odbierz kod dostępu, pobierz
bezpłatną aplikację Legimi i czytaj…
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3 VII 2022
Jarosławiec

30. BIEG PO PLAŻY
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Strefa Chill z Kulturą
Warsztaty rękodzielnicze

Gmina

Postomino

jaroslawiec24.pl
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Harmonogram wywozu odpadów
Czerwiec 2022
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!

metale i tworzywa
sztuczne

MIEJSCOWOŚCI
i DZIEŃ TYGODNIA

papier

MIEJSCOWOŚCI

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

6

13

20

27

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

7

14

21

28

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

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

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

i DZIEŃ TYGODNIA

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

odpady
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

WTOREK

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

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

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

1

8

15

22

29

2

9

15
(środa)

23

30

3

10

17

24

PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec
Tyń, Kłośnik, Pieńkówko

1

Odpady budowlane: 5, 19 i odpady biodegradowalne: 6, 20.

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.

Nowe samochody GPK

Ogłoszenia

Sklep w Marszewie
od 1 lipca ponownie otwarty
Serdecznie zapraszamy.

***
22 kwietnia 2022 r Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o. podpisało umowę leasingu
operacyjnego na zakup dwóch
fabrycznie nowych specjalistycznych
samochodów ciężarowych
jednokomorowych przeznaczonych
do zbierania i wywozu odpadów
komunalnych. Podmiotem
finansującym jest Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, natomiast dostawcą STT
TRADING Sp. z o.o.
17 maja br. dostarczono do
siedziby Spółki fabrycznie nowe
pojazdy: Mercedes -Benz, model
Atego DMC 15 t o pojemności
zabudowy 12 m3 (o wartości 650 000 zł
netto) oraz Mitshubishi Fuso model
Canter DMC 8,5 t o pojemności

zabudowy 7m3 (o wartości 420 000zł
netto).
Zakupione pojazdy spełniają
najbardziej rygorystyczne normy
emisji spalin (EURO 6).
Obecnie Spółka realizuje
odbiory odpadów komunalnych
w oparciu o pięć systemów
odbiorowych, tj: z nieruchomości
zamieszkałych, z nieruchomości na
których znajduje się domek
l e t n i s k o w y, z n i e r u c h o m o ś c i
należących do Gminy Postomino,
z cmentarzy oraz od właścicieli
nieruchomości na terenie których
prowadzona jest działalność
gospodarcza. Zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach nie można
mieszać odpadów z ww. systemów
odbiorowych.

Stopka redakcyjna
Wydawca i redakcja:

Usługi Wielobranżowe
sprzedaż opału
wycinka krzewów, drobnych drzew i zrąbkowanie
Adam Ostrowski
tel.: 781-297-990
email: uslugi.ostrowski@poczta.fm
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Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel.: 59 810 85 93
e-mail: szept@postomino.pl

Podejmując decyzję o zakupie
brano pod uwagę dostosowanie
techniczne pojazdów do specyfiki
naszej Gminy tj. utrudniony dojazd do
posesji, częstotliwość odbioru, sezon
turystyczny oraz ograniczenie wzrostu
rosnących kosztów odbioru odpadów
m.in. mniejsze zużycie paliwa. Zakup
wpłynie także na zapewnienie
ciągłości oraz odpowiedniego
standardu przy realizacji usługi.
Odnowienie taboru Spółki
Komunalnej pozytywnie wpłynie na
postrzeganie wizerunku Gminy
Postomino przez mieszkańców, jak
i turystów przebywających na jej
terenie.

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.
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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.

