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Rok XVII nr 5/2006

W numerze:Specjalnie dla Państwa
FESTYN jakiego nie było…

serdecznie zapraszamy
wszystkie Osoby Niepełnosprawne

z terenu gminy Postomino
na

w dniu 19 maja 2006 r. (piątek)
(teren sportowo-rekreacyjny)

Początek godz. 9 do 18.
Z pozdrowieniami
   Wójt Gminy
 Zbigniew Galek

Zapewniamy dojazd naszym autobusem. Prosimy o zgłaszanie 
swojego przybycia w biurze GOPS w Postominie, tel. 059 810 85 93
w terminie do 10 maja 2006 r.

„GENS UNA SUMUS  POSTOMINO 
2006-04-21- JESTEŚMY JEDNĄ 

RODZINĄ”

Integracyjny FestynIntegracyjny Festyn

Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy 
Zbigniewowi Galkowi za realizację zadań w 2005 roku, 
po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wiosna
Przyszła do nas Pani Wiosna
i zielona, i radosna.
Odepchnęła śniegi, mrozy,
zaprosiła  kwiaty, słońce,
i skowronki gdzieś w błękicie
zieleń traw na naszej łące.

A pierwiosnki przebudzone
wdzięcznie główki swe prostują,
zaś krokusy malownicze
na tej łące triumfują.

W lasach biało od zawilców,
dywan kwietny nam się ściele,
wierzby pąki wypuściły
wszędzie słońce, radość, zieleń.

Dzień jest dłuższy, słońce grzeje,
i motyle już fruwają,
a dzieciaki na boisku
już od rana w piłkę grają.

Taka radość, zapał taki,
do nauki i do pracy
Pani Wiosna u nas gości,
tam gdzie przejdzie  drogę znaczy.

Jadwiga Michalak

•   
•

•
•
•

Sołtys Tynia ma głos
Rozmowa z Marianem 
Sergielem, wicewójtem 
gminy
Gospodarskie rozmowy
Sukces w MIX-ie
Pierwsza gminna uczelnia

Wszystkim Mamom 
z najlepszymi życzeniami

Dziękuję Ci MAMO
za radosne poranki,
za szczęśliwe dni
Jak Ziemi woda
jak słońcu dzień
tak Twoja miłość
potrzebna mi.

Autor nieznany
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Na sesji odbytej 30 marca 
2006 r. radni podjęli uchwały w 
następujących sprawach:
♦  zmian w budżecie gminy na 

2006 rok .  Zwiększono 
dochody o kwotę 5.432.357 zł 
(m.in. refundacja wydatków 
na zejście do morza po klifie  
308.774 zł, na oczyszczalnię 
śc ieków w Jaros ławcu  
4.105.266 zł, na budowę 
świetlicy w Kaninie  258.886 
zł, budowę stadionu w 
Postominie  280.000 zł), 
zwiększono wydatki o kwotę 
3 . 2 0 7 . 5 4 4 .  D o k o n a n o  
przeniesień wydatków na 
kwotę 462.340 zł (m.in. 
450.000 zł  na budowę 
d o m k ó w  l e t n i s k o w y c h  
Ośrodka Przywodnego w 
Jarosławcu). Po dokonanych 
zmianach budżet zamyka się 
kwotą 23.735.630 zł po 
stronie dochodów, kwotą 
25.206.726 zł po stronie 
w y d a t k ó w,  a  d e f i c y t  
b u d ż e t o w y  w  k w o c i e  
1.471.096 zł zostanie pokryty 
pożyczką inwestycyjną z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  i  
G o s p o d a r k i  Wo d n e j ,  
kredytami inwestycyjnymi 
o r a z  n a d w y ż k ą  z  l a t  
ubiegłych;

♦ szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania i 
r o z k ł a d a n i a  n a  r a t y  
należności  pieniężnych 
g m i n y  o r a z  j e d n o s t e k  
organizacyjnych, do których 
nie stosuje się przepisów 
u s t a w y   O r d y n a c j a  
Podatkowa oraz wskazania 
o r g a n ó w  d o  t e g o  
uprawnionych;

♦ r a c h u n k ó w  d o c h o d ó w  

Gospodarskie rozmowy
W obradach marcowej sesji naszego samorządu udział wzięli: 

Krzysztof Modliński, wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego, 
Mieczysław Zwoliński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Urzędzie 
Marszałkowskim, Tomasz Bobin, wicestarosta sławieński, Waldemar 
Wejnerowski, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich oraz Jan 
Liminowicz p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Goście zostali 
wcześniej zapoznani z problemami nurtującymi naszą gminną społeczność. 
Radni, niekiedy aż do bólu, wykorzystywali ich obecność i zadawali bardzo 
liczne pytania dotyczące kiepskiego stanu technicznego dróg 
przebiegających przez gminę i możliwości naprawy tego stanu rzeczy.

Dowiedzieliśmy się, że następuje przemieszczenie kompetencji z 
Urzędu Wojewody do Urzędu Marszałkowskiego co ma usprawnić wszelkie 
działania mające na celu rozwój wsi i rolnictwa (podatek rolny, rybactwo 
śródlądowe, ochrona gruntów rolnych i leśnych, ochrona zwierząt, grupy 
producenckie, nasiennictwo, organizacja rynku owoców, warzyw, chmielu, 
tytoniu i suszu paszowego, itp.). Że zmieniono zasady dofinansowywania 
dróg na bardziej czytelne i klarowne (M. Zwoliński). Jest szansa na 
wykonanie zadania ph budowa chodnika w Postominie i Pieńkowie 
(zadanie wspólne Gminy i WZD). W roku 2006 na drodze wojewódzkiej 
łatane będą dziury i ubytki w nawierzchni z uwagi na skromność 
posiadanych środków (W. Wejnerowski). Drogi powiatowe będą 
remontowane metodą „klejenia masą na zimno” w przypadkach zagrożenia 
bezpieczeństwa „masą na ciepło” w ramach remontów cząstkowych  jeśli 
Rada Powiatu da pieniądze na ten cel. Starostwo opracowało strategię 
remontu dróg obejmującą 13 głównych szlaków. Jest szansa na to, że w 
2006 roku przebudowane zostaną przepusty w Mazowie i Staniewicach 
trzeba jednak uprzednio sporządzić stosowną dokumentację. W kwietniu br. 
rozstrzygnięty zostanie przetarg na sporządzenie dokumentacji na budowę 
drogi asfaltowej do Łężka wraz z pętlą autobusową (T. Bobin). Bogdan 
Niewiński, przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uzyskane 
informacje „nie są zbyt pocieszające”.

Sza

własnych jednostek oświatowych (rachunek „Oświata” dotyczy ZS 
w Postominie i Jarosławcu oraz SP w Korlinie  dochody z tytułu 
usług kolonijnych z wykorzystaniem mienia jednostek 
oświatowych);

♦ wyrażania zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w 
Postominie z przeznaczeniem pod rozbudowę świetlicy 
środowiskowej, w Łącku, Naćmierzu i Rusinowie pod budowę 
dróg;

♦ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w m. 
Masłowice i Jarosławiec.

Na sesji odbytej 25 kwietnia 2006 r. radni podjęli uchwały w 
następujących sprawach:
§ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i 

udzielenia absolutorium wójtowi gminy;
§ zmiany statutu zakładu budżetowego pn. Agencja Mienia 

Gminnego i Spraw Publicznych;
§ ustalenia inkasenta opłaty targowej w Jarosławcu;
§ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w m. 

Wilkowice.
Przed podjęciem uchwały absolutoryjnej radni zapoznali się ze 

sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za 2005 rok, wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej Rady w tej sprawie oraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Sza



Szept Postomina 3

- Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom 
sprawy postomińskiego szkolnictwa?

- Na terenie naszej gminy funkcjonuje pięć 
placówek oświatowych (Jarosławiec, Korlino, 
Pieszcz, Postomino i Staniewice), w których naukę 
pobiera 1.076 uczniów, w tym: 91 w oddziałach 
przedszkolnych, 617 w szkołach podstawowych i 
368 uczniów w gimnazjach (Jarosławiec, Pieszcz, 
Postomino). Największą placówką jest Zespół Szkół 
w Postominie - 37 uczniów w 2 oddziałach 
przedszkolnych, 243 w 11 klasach podstawowych i 
194 w 8 klasach gimnazjalnych. Najmniejszą jest 
placówka w Korlinie - 11 przedszkolaków i 71 
uczniów w 6 klasach podstawowych. Łącznie 
funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych, 35 klas 
szkoły podstawowej i 16 oddziałów gimnazjalnych. 
Obsada klas w poszczególnych szkołach jest bardzo 
zróżnicowana, co automatycznie podraża koszty 
edukacji. W roku 2005 wydatki na oświatę wyniosły 
6.176.526 zł, w tym 30,7% to dofinansowanie 
własne. Z tej kwoty na płace i pochodne wydaliśmy 
69,7%. Zróżnicowane są nakłady poniesione na 
edukację jednego ucznia i ściśle się wiążą z 
liczebnością uczniów w klasach. Dla przykładu 
podam, że w Korlinie wynoszą one 7.540 zł (82 
uczniów), w a Postominie 4.923 zł (474 uczniów).

- Jak wygląda droga dziecka do szkoły i czy 
postomińskie szkoły to tylko nauczanie?

- Dzięki koordynacji planów zajęć i 
rozkładów jazdy autobusów, uczniowie mają 
zagwarantowany dojazd do szkoły środkami 
transportu PKS, bez zbyt długiego oczekiwania. 
Wszyscy dojeżdżający otrzymują darmowe bilety 
miesięczne, które zakupuje Urząd Gminy. Na ten cel 
wydaliśmy w poprzednim roku 292.965 zł. Ponadto 
każdemu uczniowi, niezależnie od dochodów w 
rodzinie, zapewniamy nieodpłatne dożywianie, 
które kosztowało 333.913 zł. Młodzież pochodząca 
z rodzin, w których dochód na osobę wynosi mniej 
niż 316 zł może ubiegać się o stypendium 
państwowe. Z przydzielonej dla gminy kwoty 
67.510 zł skorzystały 253 osoby, co oznacza, że 
uprawnieni otrzymali średnio po 266,80 zł. Zarówno 
systematyczność przekazywania środków na 
stypendia, jak i forma rozliczania się rodziców z 
otrzymanych kwot przysparza licznych kłopotów, o 
czym często informują środki masowego przekazu. 
Uczniowie klas piątych korzystają z nauki pływania 
organizowanej na basenach „Jana” w Darłówku.

- Dzieci postomińskie mają szansę wyjazdu 
na wypoczynek wakacyjny czy w czasie ferii 
zimowych?

- Dzięki nawiązaniu współpracy z gminami z 

kraju i zagranicy uczniowie, uzyskujący najlepsze 
wyniki w nauce i nie sprawiający problemów 
wychowawczych, mieli możliwość skorzystania ze 
zorganizowanego wypoczynku. Odpłatność za 
kolonie była,  w porównaniu z f irmami 
turystycznymi, symboliczna i wynosiła 100 zł. 
Młodzież wypoczywała zimą w Limanowej (100 
osób), a latem w: Tessin (Niemcy)  25 osób, 
Wierzchosławicach (95 osób), w Dębowcu (43 
osoby) i Gizałkach (39 osób). Ponadto kurator 
oświaty zafundował 28 uczniom z tzw. rodzin 
popegeerowskich, wypoczynek w Jastrzębiej Górze, 
a 6 młodych strażaków było na obozie 
szkoleniowym w Międzywodziu.

- Wszystkie obiekty są zawsze wzorowo 
przygotowane do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego?

- W trosce o bazę edukacyjną corocznie 
przeprowadzane są w szkołach niezbędne remonty i 
tak w roku 2005 wykonano: w Jarosławcu 
wymieniono posadzki w pawilonie (33.555 zł), w 
Korlinie zakupiono nowy piec co (9.100 zł), w 
Pieszczu ogrodzono teren przyszkolny (17.013 zł), 
w Postominie naprawiono i ocieplono dach (22.187 
zł), a w Staniewicach dokonano wymiany okien i 
drzwi (69.100 zł). Łącznie na remonty wydano 
150.955 zł. Ponadto każda szkoła otrzymała 10.000 
zł na drobne, bieżące remonty.

- Czy komputer i Internet jest już czymś 
znanym w szkołach?

- Mamy świadomość, że tradycyjna klasa z 
tablicą i kredą już nie wystarcza. Bez znajomości 
języków obcych i obsługi komputera, młody 
człowiek nie ma szans na dobrą pracę w przyszłości. 
Dlatego, dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz i 
nakładom własnym, otworzyliśmy we wszystkich 
szkołach pracownie komputerowe, które mają 
dostęp do Internetu. Z myślą o gimnazjalistach w 
Jarosławcu, Pieszczu i Postominie, zorganizowano 
pracownie językowe. Równie ważny jak rozwój 
intelektualny młodych ludzi jest ich rozwój fizyczny 
i możliwość rozładowania emocji w sposób 
kontrolowany. Dlatego cieszy nas, że z wyjątkiem 
Korlina, szkoły posiadają sale gimnastyczne, a 
wszystkie mają do dyspozycji boiska. Oprócz 
programowych ćwiczeń z wychowania fizycznego, 
uczniowie mogą korzystać z zajęć w różnych 
sekcjach w ramach uczniowskich klubów 
sportowych oraz pozalekcyjnych zajęć z 
różnorodnych form życia artystycznego.

Dziękuję za rozmowę.
Sławoj Zawada

Rozmowa z Marianem Sergielem, wicewójtem gminy, 
o postomińskich placówkach oświatowych
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Florian Czarnuch ,  od 
urodzenia  zamieszkuje  w te j  
miejscowości, gdzie przejął po 
rodzicach gospodarstwo rolne. Syn 
Łukasz, po założeniu własnej rodziny, 
też zamieszkuje w Tyniu (wnuk 
Konrad Bartosz, niedawno urodzony, 
jest oczkiem w głowie dziadka), córka 
Agnieszka, po ukończeniu studiów, 
powróciła do rodziców, a pracę 
zawodową podjęła w Starostwie w 
Sławnie. Rozmawiamy w saloniku, 
który jest autentycznym dziełem 
Agnieszki (pomysł i wykonanie).

- Sołtysuję dopiero pierwszą 
kadencję - powiada mój rozmówca - a 
sołtysowanie przejąłem po kadencji 
mojej małżonki Teresy, która przede 
mną pełniła tę funkcję lokalnej 
samorządności. Funkcja została w 
rodzinie. Ludzie tutaj zaradni i 
życzliwi. Każdy jakoś sobie radzi. 
Wielu pracowało w pobliskiej cegielni 
w Kłośniku. Teraz spora grupa 
d o j e ż d ż a  d o  p o d u s t e c k i e g o  
przetwórstwa rybnego. Pewnie, że nie 
jest łatwo, ale musimy sobie radzić. 
Tyń to mała wioska i spokojna. Ta 
ludzka życzliwość była bardzo 
widoczne wtedy, gdy „wielka woda” 
zaatakowała nisko posadowione 
domostwo. Prawie  wszyscy stawili 
opór wodzie przepływającej korytem 
niewielkiej Pijawicy. Nie ma się 
zbytnio czym chwalić, ale mamy sklep 
spożywczy, funkcjonuje Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna dająca 
dobry przykład kolektywnego 
gospodarowania  w produkc j i  
roślinnej. Tutaj ma siedzibę firma 
MEGAWAT. Dobrze sobie radzi na 
rynku miejscowa firma budowlana. 
Nie ma u nas ludzi zbyt bogatych, ale 
biedy też nie widać. Nie mamy 
świetlicy wiejskiej, ale Megawat 
zawsze udostępnia nam swoje progi, 
gdy istnieje taka potrzeba. To u nas 
zamieszkuje Józef Midek (rocznik 
1915), który w randze sierżanta 
walczył pod Monte Cassino. W 
przypływie powrotu do przeszłości 
potrafi bardzo malowniczo opowiadać 
o swojej tułaczce i przejściach 
wojennych. Warto by wykorzystać 
jego wiedzę o tamtych czasach. Co 
udało się załatwić w czasie mojego 

TyniaTynia

sołtysowania? Niewiele to fakt, ale 
nowe lampy w kierunku przystanku 
autobusowego zostały założone. Z 
utęsknieniem czekamy na nową sieć 
wodociągową i kanalizacyjną. W roku 
n a s t ę p n y m  p l a n o w a n a  j e s t  
przebudowa stacji uzdatniania wody 
w Staniewicach i chyba niedługo 
doczekamy się budowy kanalizacji 
sanitarnej w naszym Tyniu.

Sołtys Florian (dla przyjaciół 
Andrzej) popijając kawę z kubka, na 
którym widnieje uśmiechnięta wąsata 
twarz trzymająca w rękach „taaaaką” 
rybę, powiada, że ma taką nadzieję, iż 
po zakończeniu tych prac, które 
muszą być schowane pod ziemią, 
przyjdzie czas na budowę chodników 
c z y  n o w e g o  p r z y s t a n k u  
autobusowego z zatoką. A tak na 
dzisiaj to trzeba i to koniecznie 
ograniczyć szybkość na drodze 
p o w i a t o w e j ,  s z c z e g ó l n i e  n a  
skrzyżowaniu w kierunku Pieńkówka 
i Kłośnika. Jest to miejsce częstych 
kolizji.  To tutaj wyobraźnia 
kierowców nie zawsze graniczy ze 
zdrowym rozsądkiem, a nadmierna 
szybkość pojazdów prowadzi do 
ludzkich nieszczęść.

Sza

- Stowarzyszenie jest moim 
kochanym dzieckiem - powiada mój 
rozmówca - ale tworzą je ludzie. 
Jesteśmy obecnie członkiem Polskiej 
Federacji Turystyki Wiejskiej, która 
stawia wysokie wymogi, ale również 
zapodaje wszelkie projekty dotyczące 
rozwoju agroturystyki. Mamy tam 
jeden głos. Niedawno zostałem 
przewodniczącym 42 osobowej Rady 
Fundacji Partnerstwo Dorzecza 
Słupi. Do realizacji drugiego 
schematu przystępuje 13 gmin, w tym 
i gmina Postomino. Program 
LEADER zakłada bowiem powstanie 
g r u p  l o k a l n e g o  d z i a ł a n i a .  
Stworzyliśmy „Strefę dobrego 
wypoczynku” w Naćmierzu i 
Jarosławcu. Powstał Klub „Bocian”. 
Zasłużonym dla naszych poczynań 
przyznajemy statuetkę „Bociana 
Bałtyckiego”. Mamy swoje pięć 
minut w mediach.

Jutro agroturystyki to, jak 
zapewnia mój rozmówca, podpisanie 
umowy ze stowarzyszeniami z 
ż y w i e c k i e g o ,  l u b u s k i e g o  i  
podlaskiego,  celem wspólnej  

promocji z używalnością znaku 
„strefa dobrego wypoczynku”. Ukaże 
się gazeta wczasowa, która będzie 
informacją w pigułce o gminach 
uczestniczących w stowarzyszeniach. 
W wydaniu naszym będzie duża 
ekspozycja trzech naszych partnerów, 
natomiast oni będą u siebie 
promować nasze walory. Dzięki 
dobrej współpracy z Wydziałem 
Promocj i  UG przeds tawic ie l  
stowarzyszenia uczestniczył w 
krakowskich Targach „Salon 
Turystyczny” i Warszawskich 
Targach „Lato - 2006”, promując 
wszystko to, co u nas najlepsze. W 
maju br. weźmiemy udział w 
warszawskiej konferencji grup 
lokalnego działania.

Sza

Ludzie 
z inicjatywą

Jarosław Lichacy objął w 
1996 r. gospodarstwo rolne po 
rodzicach, a rok później przystępuje 
do Słupskiego Stowarzyszenia 
Agroturystycznego. Wczesną 
wiosną 2003 r., po powrocie z 
Francji, gdzie narodził się pomysł, 
zakłada wraz z Danutą Salaburą, 
B a ł t y c k i e  S t o w a r z y s z e n i e  
Agroturystyczne (15 członków 
założycieli z Naćmierza). W swojej 
posiadłości przygotowali, wraz z 
żoną Elżbietą, 20 miejsc w 5 
pokojach. I tak to się zaczęło. 
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Gminne inwestycje  
2006

Sesja marcowa naszego gminnego samorządu 
przyniosła kolejne zmiany w budżecie na 2006 rok. 
Wskutek dokonanych zmian w dochodach i 
wydatkach skorygowano zadania w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym  2006. W zakresie 
infrastruktury wodociągowej i  sanitarnej 
przewidziano rozpoczęcie prac: budowa wodociągu 
w Nosalinie i przepompowni wody w Karsinie. W 
zakresie gminnych dróg publicznych: modernizacja 
drogi wraz z budową ścieżki rowerowej i pieszej na 
odcinku Jarosławiec - Jezierzany, budowa zatoki i 
chodnika w Postominie (II etap), przebudowa drogi 
Łącko - Jezierzany, budowa chodnika w 
Jarosławcu (od wjazdu na poligon do OW 
„Bałtyk”, budowa drogi Naćmierz  Jarosławiec 
(ostatnia faza), budowa dróg na osiedlu „Południe” w 
Jarosławcu, budowa WITACZY na rogatkach gminy. 
W zakresie upowszechniania turystyki: zakończenie 
budowy zejścia dla pieszych na klifie w Jarosławcu, 
budowa pomostów w Jezierzanach, domków 
letniskowych w Ośrodku Przywodnym. Przewiduje 
się dalszy wykup gruntów pod potrzeby 
inwestycyjne. Przebudowane zostanie ogrodzenie 
cmentarza w Postominie, zakończona budowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu. 

Zespół Szkół w Pieszczu otrzyma nowe okna. 
Rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w 
Rusinowie oraz w Pieszczu, Staniewicach, Tyniu i 
Kłośniku (zakończenie prac to 2008 rok). 
Przebudowane zostanie wysypisko w Bylicy. 
Oświetlenie uliczne otrzymają Naćmierz i Staniewice 
oraz ul. Nadmorska w Jarosławcu. Nową świetlicę 
otrzyma Kanin. Kontynuowana będzie budowa 
stadionu sportowego i Domu Kultury w Postominie. 
Przeprowadzona zostanie renowacja niektórych 
boisk sportowych pod potrzeby uruchomienia 
gminnej ligi piłki nożnej.

Sza

Rok 2005 w liczbach 
(zadania pozainwestycyjne)

1) Ludność  7076 osób (31.12.2005), czyli o 5 więcej niż na 
początku roku. Urodzeń  78, po 39 dziewcząt i chłopców, a 
najczęściej nadawanym imieniem był Hubert wśród 
chłopców oraz Nikola, Wiktoria i Zuzanna wśród 
dziewcząt.
Małżeństw z udziałem mieszkańców naszej gminy zawarto 
60 (niestety zanotowano też 14 rozwodów).
Zmarło 68 osób, w tym 36 mężczyzn.
2) Pomoc społeczna  skorzystało 781 rodzin. Jedenaście razy 
rozdawano produkty spożywcze z Banku Żywności (1500 kg 
makaronu, 15.660 litrów mleka, 4.320 kg ryżu, 2.388 kg 
serów, 1.820 kg mąki).

Z pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego 
skorzystało 114 gospodarstw domowych (z 28 miejscowości) 
na kwotę 79.816,25 zł, zasiłki stałe przyznano 41 osobom, 
okresowe 159, celowe 427, a posiłki zapewniono 908 osobom 
na łączną kwotę ponad 640 tys. zł.
3) w ramach remontów dróg śródpolnych i wiejskich 
„odkrzaczano” pobocza, uzupełniano ubytki kruszywem 
kamiennym i żwirem, gruzem ceglano-betonowym z 
wykorzystaniem wyrówniarki samobieżnej. Przebudowano 9 
i zbudowano 3 nowe przepusty (Łącko, Naćmierz, 
Pieńkówko) .  Wykonano konserwację  urządzeń 
melioracyjnych i przydrożnych o łącznej długości 7.260 mb. 
Do tego celu zużyto: 1.100 ton kruszywa kamiennego i żwiru 
oraz 1.580 ton gruzu ceglano-betonowego. Wybudowano 
parkingi przy jeziorze Wicko w Łącku i cmentarzu w 
Marszewie, poprawiono drogę do bloków mieszkalnych w 
Pieńkowie, poprawiono i odwodniono odcinek drogi 
brukowej w Złakowie, przygotowano do modernizacji 
odcinek drogi w Łącku (270 m długości), utwardzono 
przystanki autobusowe w Pałówku, Pieńkówku, Bylicy, 
Staniewicach i Marszewie. Oświetlono boisko sportowe w 
Postominie (teren b. dworca kolejowego), uzgodniono 
warunki techniczne na montaż dodatkowych punktów 
świetlnych w miejscowościach: Łącko (3), Masłowice (1), 
Ronino (2), Pałowo (3). Wystąpiono z wnioskiem o warunki 
techniczne na montaż dalszych punktów świetlnych w 
miejscowościach Marszewo (3) i Złakowo (5). Ponadto 
wykonano ogrodzenie szkoły w Postominie, posadzkę 
świetlicy w Bylicy, odnowiono (malowanie) świetlicę w 
Mazowie.
4) Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych, jako 
zakład budżetowy Gminy, zarządzała i administrowała 
składnikami mienia gminnego (wodociągi, oczyszczalnia 
ścieków, wylewiska i wysypiska śmieci, środki transportu, 
cmentarze komunalne, przystanki PKS i ośrodki wczasowe). 
W ramach tego zlikwidowano wysypiska śmieci w 
Staniewicach i Pieńkowie, zabezpieczono zbiorniki ścieków 
na oczyszczalni w Jarosławcu, przebudowano ulicę 
Wrzosową i Osiedlową w Jarosławcu, Zbudowano parking 
przy ul. Osiedlowej w Jarosławcu i drogę w Rusinowie. We 
współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych dokonano 
wycinki drzew przy drodze Pieszcz  Pałówko oraz Jezierzany  
Jarosławiec. W Korlinie zbudowano chodnik. W 
porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
wybudowano chodnik i parking przy cmentarzu w 
Postominie (I etap) oraz chodnik w Chudaczewie (II etap).
Na podstawie materiałów sprawozdawczych Urzędu Gminy

zebrał Sławoj Zawada
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Marzenie
Marzysz o radosnym życiu
żeby praca była dla każdego
a za nią uczciwa płaca
marzysz o godnym życiu

Chcesz by Ojczyzna należała do bogatych
a w narodzie była zgoda
by jedni nie opluwali drugich
lecz wzajemnie się szanowali

Nudzą cię teczki, komisje i łapówki
tym się zajmują niezbyt tęgie główki
Końca ich pracy nie widać
jeszcze się będą długo w tym grzebać

Lubię…
Lubię, gdy słońce zagląda mi w okno
a lazur nieba otacza go wokół,
tłoczącą się zieleń majowego ranka
i na błękicie arię szarego skowronka.

Lubię zapach kwiatów jabłoni,
brzęk pszczół i trzmiela, gdy dzwoni,
dolatujące z pól odgłosy gęgania
i wieczorne żabie rechotania.

Lubię ciepło mojego pokoju,
gdy za oknem szaleje
biała zamieć zimy.

Lubię spokój i radość wokół,
śmiech dzieci rozkoszny
jakby ciągle dodawał wiosny.

Stanisława Paszylk

Życzliwe uroki Śmiechu
Cieszmy się Kochani
i żyjmy radośniej,
chociaż jest zima
Pomyślmy o wiośnie.
Nasza piękna zima, też ma swe uroki,
Jest pięknie i biało,
Ciepła by się zdało.
Było by serdeczniej,
Dni miło mijały,
By się nasi ludzie,
częściej uśmiechali.
Pomyślmy Kochani,
Jaka to przyczyna,
A mnie się wydaje,
Że to nasza wina.

Henryka Tymończuk

Zgnieć butelkę
przed wrzuceniem jej 

do pojemnika
(zmniejszysz w ten sposób ilość 
odpadów)

Chroniąc środowisko
chronisz siebie!

AMGiSP
Postomino

Ze strażackiego podwórka

Zakończyła się kampania sprawozdawczo-
wyborcza w OSP naszej gminy. Zebrania sprawozdawczo-
wyborcze odbyły się w 13 stowarzyszeniach. W wielu OSP 
dokonano zmian w składach zarządów. W numerze 
poprzednim  pisaliśmy o nowych władzach w trzech OSP a 
więc Pałówko, Chudaczewo i Wilkowice. Dziś 
przedstawiamy „najważniejszych” w następujących OSP:
Kanin  prezes Joanna Sochacka, naczelnik Stanisław 
Bukowski,
Łącko  prezes  Piotr Szymański, naczelnik Zdzisław Kania,
Marszewo  prezes Marek Plytta, naczelnik Kazimierz 
Ordon,
Pieszcz  prezes Roman Wojtaś, naczelnik Zenon Morka,
Staniewice  prezes Zygmunt Paź, naczelnik Marek Wal,
Karsino  prezes Stefan Garlin, naczelnik Grzegorz Kopera,
Masłowice  prezes Zbyszek Rudnikowski, naczelnik Jan 
Przybył,
 Naćmierz  prezes Wiesław Plopa, naczelnik Mirosław 
Plopa,
Rusinowo  prezes Krzysztof Dydyna, naczelnik Mariusz 
Morawski,
Postomino  prezes Zdzisław Sieradzki, naczelnik Marek 
Domżałowicz.
Nie odbyło się niestety zebranie w OSP Jarosławiec.
Wszystkim nowowybranym zarządom OSP składamy 
życzenia pomyślności w działaniu na rzecz swoich 
jednostek i mało problemów w walce z czerwonym kurem.

Znany jest już termin odbycia zjazdu gminnego 
ZOSP RP. Zjazd odbędzie się w dniu 14 maja 2006 r. w 
Jarosławcu. W zjeździe uczestniczyć będzie 34 delegatów z 
poszczególnych OSP, przedstawiciele do Zarządu Oddziału 
Gminnego, ustępujące władze i zaproszeni goście. Zjazd 
zatwierdzi skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku i przyjmie program działania na najbliższe pięć lat. 
Wybrani zostaną delegaci na Zjazd Powiatowy i 
przedstawiciele do Zarządu Powiatowego Związku OSP RP 
w Sławnie.

P.G.
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15 lat temu na łamach 
SZEPTU

W kwietniu 1991 roku ukazał się 9 numer 
naszej gazety, a tam relacja ALO ze spotkania z 
posłem Janem Królem, który „na żadne z pytań 
konkretnie nie odpowiedział (…) ale dowiódł 
s w o i c h  n i e t u z i n k o w y c h  z d o l n o ś c i  
dyplomatycznych”. W „przekładańcu” relacja z 
uroczystości oddania do użytku remizy OSP w 
Chudaczewie oraz informacja o rozpoczęciu 
działalności przez nową placówkę handlową  sklep 
Jagódka w Postominie. Hm Lidia Narloch pisze o 
różnorodnych formach i metodach pracy w 8 
drużynach harcerskich i 7 gromadach zuchowych. 
ALO informuje o „ostatnim zajeździe w gminie”, 
czyli przepychankach dotyczących uruchomienia 
piekarni (Orłowski kontra GS). Również ALO 
relacjonuje przebieg „najbardziej burzliwej sesji w 
historii gminy Postomino”. Zaprezentowano w 
czarno-białych barwach zdjęcie zatytułowane 
„Najsłynniejsza droga w gminie prowadzi do 
Łężka”.

W maju 1991 roku ukazał się 10 numer 
gazety, a w nim list Zbigniewa Galka, wójta gminy, 
kierowany do redakcji „Głos Pomorza” pt. „Kto 
kłamie?” A rzecz dotyczyła artykułu tej gazety 
mówiącego o oskarżeniach i zarzutach pod adresem 
Rady Gminy, radnych i wójta, a przyczynkiem była 
sprawa remontu drogi do Łężka. ALO informuje, że 
pracują dwie piekarnie (Orłowski kontra GS), czyli 

Gminne Centrum 
Reagowania Kryzysowego

- Organizowanie, koordynowanie i realizowanie 
przedsięwzięć Obrony Cywilnej, spraw ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz 
działalności mającej na celu zapobieganie i 
eliminowanie nadzwyczajnych zagrożeń życia, 
zdrowia i środowiska, to zadania Centrum - mówi 
Mirosław Jędrysiak, inspektor d/s Obrony 
Cywilnej.  Są też sprawy wynikające z ustawy o 
stanie klęsk żywiołowych. Szefem 12 osobowego 
zespołu jest Marian Sergiel, wicewójt gminy. W 
p r a c a c h  c e n t r u m  m o g ą  u c z e s t n i c z y ć  
przedstawiciele: Policji, OSP, Agencji Mienia 
Gminnego i Spraw Publicznych, służby zdrowia i 
weterynaryjnej.  Łączność ze wszystkimi sołtysami 
przez radio CB i telefon, bezpośrednie łącza z 
centrum wojewódzkim, kompletny sprzęt 
audiowizualny.

Sza

Gminna statystyka

Urodzenia

Urodziło się 9 dzieci: 7 dziewczynek i 2 
chłopców: Amelia,  Agata Magdalena, 
Magdalena Monika, Natalia Marzena, Karolina, 
Sara, Wanesa Oliwia; Daniel Jan, Michał 
Mariusz.

Szczegółowe informacje o urodzeniach 
zamieszczamy na życzenie rodziny. Prosimy w 
tej sprawie o kontakt telefoniczny lub listowny. 
Możecie Państwo zamieszczać w tej rubryce 
fotografie swych pociech.

Małżeństwa

Zawarto 5 małżeństw z udziałem mieszkańców 
naszej gminy.
Suchecki Jarosław Roman  Złakowo
Szymanek Emilia Katarzyna  Pieńkowo

Lipiński Robert Józef  Chudaczewo
Dopierała Bożena  Chudaczewo

Pasterczyk Rafał  Rusinowo
Łączkowska Iwona  Toruń

Narkiewicz Marek  Stary Kraków
Lech Beata  Wszędzień

Kryszczak Mariusz  Jezierzany
Brochocka Beata Katarzyna  Jezierzany

Zgony

Zmarło 8 osób: 1 kobieta i 7 mężczyzn.
Dodatkowe informacje o zgonach zamieszczamy 
na życzenie rodziny.

P.G.

„szwagier kontra szwagier”. W gminie działa 17 
jednostek OSP,  370 czynnych strażaków, wynika z 
relacji P.G. „OSP posiada 8 samochodów, których 
stan jest poniżej normy”. Teresa Rysztak ucięła sobie 
pogawędkę z Jerzym Brzozowskim, sołtysem 
Karsina, o problemach nurtujących tamtejszą 
społeczność. W gminnym „Parnasie” wiersz 
Gerarda Lemtisa pt. MAJ. Na stronie sportowej 
czytamy o sukcesach postomińskich tenisistów, 
szachistów i brydżystów.

Wybrał Sza
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Z życia Kół Gospodyń 
Wiejskich

M a r i a  M i c h a l a k  p r z e w o d n i c z y  
chudaczewskiemu kołu od 1986 roku (powstało w 
1983 r.).  Dwadzieścia lat to sporo czasu - powiada 
moja rozmówczyni. - W starej sali koło kościoła 

organizowałyśmy zabawy ludowe, a za zarobione 
pieniądze kupiłyśmy zastawę naczyń stołowych dla 50 
osób, które odpłatnie wypożyczałyśmy na wesela, 
chrzciny i inne uroczystości rodzinne. Dzisiaj mamy 
zastawę na 100 osób. Nasze koło liczy 16 kobiet. Nie 
mamy własnego lokalu. Spotykamy się w remizie 
strażackiej. Przecież strażacy to nasi synowie i 
mężowie. Rozmawiamy „o wszystkim i o niczym” na 
naszych comiesięcznych babskich spotkaniach.

W czasie ostatnich ferii zimowych włączyły 
się aktywnie do organizacji wypoczynku dziatwy 
szkolnej. Pracowały piątkami - parzyły herbatki, 
podawały ciasto własnego wypieku, słodycze i owoce. 
(Serdeczne podziękowania dla Teresy Pszon, która 
zafundowała dzieciakom słodycze.) To one wymyśliły 
i wykonały wieniec dożynkowy w ubiegłym roku a 
tegoroczny będzie jeszcze ładniejszy. Spotykają się 
tradycyjnie z okazji swego święta czyli Dnia Kobiet. 
Zapraszają do udziału druhów z miejscowej jednostki 
straży pożarnej, Dobrze współpracuje im się z 
sołtysem i z księdzem proboszczem.

- Najczęściej spotkamy się w długie jesienno-
zimowe wieczory. Gdyby jeszcze był własny lokal  
kontynuuje Maria.  Byłaby wtedy szansa na wspólne 
szycie i haftowanie. W Chudaczewie mieszkam od 
1963 r. Przyjechałam tutaj spod Lublina w odwiedziny 
do siostry. Tutaj poznałam, nie żyjącego już 
Stanisława, swojego męża. Nie tęsknię za czasami 
PRL-u, ale było jakoś bezpieczniej i spokojniej. 
Człowiek był pewien swego jutra. Dzisiaj ludzi dobija 
bezczynność, potężne bezrobocie, brak szans, często 
bezradność. Ale ważne jest, że w naszym kole są same 
wspaniałe kobiety.

Z życia Kół Gospodyń 
Wiejskich

Śladem sołtysowych 
propozycji

Jesienią poprzedniego roku zabezpieczony 
został dach na budynku przejętym od ZDZ w 
Postominie. W roku bieżącym przystąpimy do 
dalszych prac adaptacyjnych, łącznie z jego 
rozbudową (sala widowiskowa), z przeznaczeniem 
dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowie 
przewidziana jest na lata 2006-07. Renowacja boisk 
piłkarskich nastąpi w tych miejscowościach, które 
zgłoszą akces do udziału w rozgrywkach gminnej 
ligi piłkarskiej. Zgodnie z przyjętymi zadaniami 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 
roku wybudowana zostanie świetlica w Kaninie. 
Pozostałe świetlice będą sukcesywnie remontowane 
w kolejności ustalonej w harmonogramie.

Do Agencji Nieruchomości Rolnych zostało 
złożone zapotrzebowanie w sprawie przejęcia 
działki w centrum Pieszcza z przeznaczeniem na 
budowę placu gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. W 
br. zostanie zakończona budowa placu gier i zabaw 
w Staniewicach, a w 2007 roku przewidziana jest 
przebudowa stacji uzdatniania wody i dopiero po 
wykonaniu tych prac można mówić o budowie 
chodników i przystanków autobusowych.

Sza

W skrócie
Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” 

pwd Lilia Stolarek) zajęła I miejsce, a 25 Drużyna 
Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak (pwd Anna 
Wegner) III miejsce w tegorocznym Hufcowym 
Turnieju Sportowym szóstek zuchowych i zastępów 
harcerskich.

255 kartek świątecznych wpłynęło na 
tegoroczny wielkanocny konkurs plastyczny 
organizowany przez Sławieński Dom Kultury. W 
kategorii szkół podstawowych wyróżnienie uzyskała 
Kinga Dzierżycka (Świetlica Pieszcz), a w kategorii 
gimnazjów nagrodzona została praca Agnieszki 
Cichy, a wyróżniona Pauliny Ryng (obie z 
Postomina).

Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i 
Zespołów Estradowych przyniósł kolejny sukces 
Zespołowi Pieśni i Ruchu „Bursztynek” z Jarosławca 
(opiekun Aleksandra Łosińska), który będzie 
reprezentował nasz powiat w finale wojewódzkim.

Sza
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Turystyczne centrum gminy Postomino położone  jest  w 
pobliżu  jeziora Wicko o powierzchni 1090 hektara. 
Urokliwe nadmorskie plaże, wysoki klifowy brzeg o 
wysokości do 30 metrów i sosnowy las  to największe walory 
krajobrazowe tej miejscowości. 
Od wschodu Jarosławiec graniczy z gruntami wsi Jezierzany, 
od południa z Naćmierzem, od południowego zachodu z 
Rusinowem. Wieś jest typową ulicówką , z główną drogą 
biegnącą równolegle do brzegu morskiego na długości około 
2 kilometrów. 
Na mapie Lubinusa (1618) nazwa wsi brzmi: Garschovet, od 
1789 Jeshöft. Po 1945 roku nazwa przejściowa brzmiała: 
Jackowo, od 1950 Jarosławiec. 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XV wieku 
(1460). Ludność trudniła się rybołówstwem, rolnictwem i 
zbieraniem bursztynu. W XVI stuleciu wieś należała do 
urzędu darłowskiego. W 1784 roku we wsi mieszkało 11 
chłopów, 7 małorolnych, 3 chałupników i nauczyciel. Wieś 
liczyła 24 gospodarstwa. 
W 1818 roku wioskę zamieszkiwało  151 osób, w 1871  276, 
w 1905  267, w 1925 - 311, a w 1939 - 327. Powierzchnia wsi 
wraz z gruntami w 1864 wynosiła 468 ha i do 1939 roku 
pozostała taka sama. Liczba gospodarstw wynosiła: w 1871 
rok-  56, w 1905 - 55, w  1925  66 i w 1939  83. 
Na początku XIX wieku w związku z licznymi katastrofami 

statków zaczęto dyskutować o potrzebie zbudowania latarni.  
Powstały dwa projekty: pierwszy (z 1820 r.) zakładał budowę 
obiektu drewnianego; drugi (z 1827 r.) murowanego.  Ten 
ostatni miał być realizowany tuż przy klifowym brzegu.
Budowę latarni rozpoczęto w 1829 roku, a zlokalizowano ją 
około 400 metrów od brzegu (latarnia w pobliskim Darłowie 
powstała ponad pół wieku później  w 1885 r.). Budowę 
ukończono jesienią 1830 roku i wtedy okazało się, że obiekt 
jest za niski. Po 5 latach do istniejącego budynku, który 
przeznaczono na mieszkania dla latarników, dobudowano 
okrągłą ceglaną wieżę o wysokości 33,3 metra. Pierwotnie 
źródłem światła były lampy zasilane olejem rzepakowym. 
Ich zasięg wynosił około 16 mil morskich. W 1908 roku 
latarnia otrzymała zasilanie elektryczne oraz syrenę 
przeciwmgielną. W 1975 roku zainstalowano nową aparaturę 
świetlną  działającą do dziś o zasięgu światła do 23 mil 
morskich.
Walory turystyczne Jarosławca zaczęto odkrywać już w XIX 
stuleciu. W XX wieku do tradycyjnych zajęć ludności 
dochodzi turystyka (np. w 1930 roku wieś odwiedziło około 

Z dziejów wsi gminy Postomino (6)

Jarosławiec

800 gości, a w 1939 około 2.000). Zaczęło to stopniowo 
zmieniać oblicze wsi. Remontowano stare budynki, a także 
budowano dla potrzeb turystyki nowe. Powstały m.in.: 
Hotele: Lindenhoff (z 16 łóżkami oraz własną piekarnią i 
ciastkarnią), Strandsschlösschen (z 30 miejscami), kawiarnia 
Bertholda Witta, gospoda Gustawa Pagela.
Przed 1939 rokiem w  wiosce był wiatrak, kuźnia, drogeria, 
rzeźnik, stolarze, krawiec, szewc, piekarz. Dwa razy dziennie 
kursował dyliżans między dworcem w Sławnie, a pocztą w 
Jarosławcu, a w sezonie specjalne linie autobusowe. Wakacje 
spędzali tu znani artyści, m.in.  ekspresjonista Karl Schmidt  
Rottluff, który utrwalił wiele widoków i scen rodzajowych 
wioski. We wsi istniała jednoklasowa szkoła. Ostatnim 
nauczycielem  przed 1945 rokiem był Gustaw Ramlow. 
Mieszkańcy  ewangelicy  należeli do parafii w Rusinowie.  
Zachowała się większość zabudowy istniejącej przed ostatnią 
wojną.  Najbardziej charakterystyczne są XIX  wieczne 
budynki mieszkalne  szerokofrontowe, parterowe, o 
konstrukcji ryglowej. Najciekawsze to  domy nr 3, 8, 21, 31, 
32, 36, 43. 

Wojska radzieckie wkroczyły do Jarosławcu 9. marca 1945 
roku. 
Po drugiej wojnie światowej Jarosławiec stał się modną 
miejscowością wypoczynkową. Wiele  instytucji zaczęło 
budować tu swoje ośrodki, powstawały także pawilony 
gastronomiczno- handlowe o dość tuzinkowej architekturze. 
W miejscowości nie ma portu rybackiego, jest tylko przystań 
rybacka, gdzie można kupić świeże ryby. Rybacy dysponują 
około 40 kutrami. Z tego 4 kutry ze względu na wielkość 
stacjonują w Darłówku. Poza sezonem działa tu 6 sklepów i 
piekarnia. 
Wieś liczy 32 gospodarstwa.  Ludność: w 1950 roku - 291, 
1960 - 300, 1970 - 308, 1980 - 325, 1990 - 350, 2005 - 381. 
Sołtysem jest Piotr Żuchowski. W wiosce działa Ochotnicza 
Straż Pożarna założona w 1968 roku. Liczy 12 członków. Jest 
także szkoła podstawowa i gimnazjum.  Wieś jest 
skanalizowana i posiada sieć wodociągową. W budowie jest 
oczyszczalnia ścieków. 

(jes)

Karl Schmidt-Rottluff: Jarosławiec , 1921,  akwarela,   
48,2 x 61,2 cmMapa topograficzna Jarosławca z 1937 roku (skala 1:25.000).
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…żywemu nie 
przepuszczą.

Zmorą lasów okalających Korlino jest 
kłusownictwo. Ilość znajdowanych wnyk i sideł 
wskazuje, że kłusownictwo w niektórych rodzinach 
Królewa, Korlina czy Łącka przechodzi z pokolenia na 
pokolenie, a osesek wysysa ten proceder z mlekiem 
matki.
 Z tą plagą przyrodniczego bandytyzmu  z coraz lepszym 
skutkiem - od wielu lat walczy p. Lidia miejscowa 
nauczycielka, propagatorka ochrony przyrody, wielka 
znawczyni tego, co biega po lesie i w nim rośnie. Znając 
nieustępliwość i bezkompromisowość szkolnego 
ekologa można być pewnym chwili, kiedy uczniowie nie 
będą znosili całych naręczy przemyślnych zabójczych 
pułapek . Póki co kłusownicze eksponaty ściągane z lasu  
przez dzieciarnię do szkoły mogą zawstydzać niby 
światłego człowieka XXI wieku.

Na zdjęciu: gorzki i wstydliwy plon kilkutygodniowej 
akcji ochrony zwierzyny płowej. 

Żądni mocnych wrażeń.
Żeby znaleźć amatorów skoku na bandżi, czy kąpieli w 
przeręblu trzeba mieć nie lada farta. Choć te czy inne 
ekstremalne zajęcia są bardzo widowiskowe, to ze 
względu na zrozumiałą, wrodzoną człowiekowi 
ostrożność (czytaj lęk) uciekałby przed takim 
wyzwaniem nie tylko weteran dyskotekowych bijatyk, 
ale także miejscowy osiłek z barów piwnych.
Ta cała przechwałkowo-tchórzliwa zbieranina mogłaby 
pozazdrościć osobistej odwagi  tym, którzy pokazali 
wielką determinację ducha i woli podczas zuchowego 
ślubowania w Zespole Szkół w Postominie.
13 zdeterminowanych dzieci nie tylko musiało nurkować 
w głębinie zbiornika w celu wyłowienia przedmiotu, ale 
także pokazać sobie i przybyłemu na tą uroczystość 
Komendantowi Hufca w Sławnie hm Pawłowi Bumowi 
odwagę przy stłumieniu szalejącego ognia. Jeśli obok 
tych przymiotów dodamy potrzebę wykazania się 

życiową mądrością i roztropnością przy rozwiązywaniu 
skomplikowanego logicznego zadania, to okazało się, że 
uczniowie z I etapu kształcenia w Postominie posiedli 
sprawność komandosów i przysłowiową salomonową 
mądrość. Po całej imprezie powiedzieli:
Mikołaj: „Wcale się nie bałem. Wszystkie zadania 
sprawnościowe jakie mi postawiono szybko 
wykonałem.”
Zuzanna: „ Bardzo dobrze poszło mi rozwiązanie 
trudnej zagadki. Odpowiedziałam na wszystkie 
podchwytliwe pytania jakie zadawała mi druhna Lila.”
  I nawet jeśli zgaszonym płomieniem był płomień 
świeczki, zbiornikiem była miednica z której ustami 
należało wyłowić mandarynkę, a zadaniem logicznym 
ułożenie puzzli, to w niczym nie umniejsza to hartu i 
determinacji stania się prawdziwym zuchem. Wszak 
nawet resortowa piosenka głosi „Każdy zuch jest za 
dwóch”… Tego błysku odwagi w oczach i chęci 
pokonania swojej słabości mogliby pozazdrościć 
dyskotekowo-piwialni osiłkowie.
Świetnie przeprowadzona obietnica, o której jeszcze 
dzisiaj mówią mali skauci
to wspólny pomysł Komendanta Pawła i nauczycielki 
druhny Lilii Stolarek. Nasze gratulacje.

Na zdjęciu: skuteczna wodna penetracja dna w 
wykonaniu bohaterskiego skauta.

Śladami Otylii
Wyjazdy klas piątych szkół podstawowych z naszej 
gminy do Parku Wodnego „Jan” w Darłówku oprócz 
umiejętności nauki pływania dają także wymierne 
korzyści sportowe. Przykładem są ostatnie zawody 
pływackie z których szkoły z Postomina i Korlina 
przywiozły grad medali w konkurencjach 
indywidualnych, a okrasą tego wyjazdu było 
zdobycie I miejsca przez reprezentację Postomina w 
najbardziej widowiskowej konkurencji: sztafety 
pływackiej 4x50m. 
Najlepszymi wynikami mogli się poszczycić: Sara 
Stelmasik- srebro grzbietem i złoto sztafeta, 
Mateusz Galek- srebro grzbietem i złoto sztafeta. 
Oboje z Zespołu Szkół w Postominie. Z Korlina 
medale zdobyli: Marcin Winiarski- srebro 
klasykiem i Daniel Adamski  kraulem.

Tekst i zdjęcia MLECZ
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Sukcesy w MIX-ie
J e d n y m  z  p o d s t a w o w y c h  z a d a ń  

współczesnej szkoły jest umożliwienie uczniom 
branie udziału w różnych konkursach np.: 
przedmiotowych, sportowych czy artystycznych. 
Sukcesy w nich odnoszone najlepiej motywują do 
dalszej pracy uczniów zdolnych i pracowitych. 

W postomińskiej szkole, podobnie zapewne 
jak i w każdej innej, uczniowie chętnie uczestniczą 
we wszelkich proponowanych dodatkowych 
zadaniach. Wspaniałym ostatnim sukcesem były 
m i e j s c a  w  O g ó l n o p o l s k i m  K o n k u r s i e  
Przedmiotowym pn. „MIX”, zorganizowanym 
przez Centrum Edukacji Szkolnej.

W konkursie MIX  humanistyczny wzięło 
udział 14 osób i na blisko 1500 uczestników dwie 
uczennice Va: Joanna Szaryńska i Pamela Ordon 
zdobyły dyplomy laureatów, zajmując 5 i 10 
miejsce w Polsce. Dyplomy wyróżnienia zdobyli: 
Kamil Gąbka (12 miejsce), Agnieszka Galek (11 
miejsce) oraz Patrycja Kwiatkowska (15 
miejsce). Pozostali podopieczni nauczycielki 
języka polskiego Teresy Rysztak również zajęli 
bardzo wysokie miejsca.

W konkursie „MIX matematyczno-
przyrodniczy” brało udział ok. 1.100 uczniów i tu 
również było wyróżnienie podopiecznego p. Anny 
Wegner nauczycielki matematyki dla Antoniego 
Kwiatkowskiego z kl. Vb, który zajął 11 miejsce w 
Polsce. Pozostali (14 uczniów) też wykazali się 
dużymi umiejętnościami.

Gratulujemy wspaniałych wyników i oby 
tak dalej.

(ryt).

Laureatki i wyróżnieni w Ogólnopolskim 
Konkursie Przedmiotowym „MIX” z SP 
Postomino

Absolwenci pierwszej 
gminnej uczelni

W gminie Postomino działają 4 świetlice 
opiekuńczo-wychowawcze: w Postominie, 
Pieszczu, Korlinie i Staniewicach. Uczestniczy w 
nich ok. 170 dzieci.

W Staniewicach i w Pieszczu realizowany 
był przez pół roku projekt edukacyjny pn: 
„ Ś w i e t l i c o w a  A k a d e m i a  S p r a w n o ś c i  
Intelektualnej, Fizycznej, Artystycznej i 
Profilaktycznej”. Uczestnicy świetlic mieli 
postawione cele: przełamać barierę leku przed 
pub l i cznym wys tąp ien iem,  wzmożen ie  
ukierunkowanej aktywności na poszczególnych 
„wydziałach”, stwarzanie pozytywnego wizerunku 
własnej osoby. Dzieciaki na poszczególnych 
zajęciach realizowały zadania, zdobywały 
zaliczenia w „indeksach”, pilnowały, by „sesja” 
egzaminacyjna wypadła jak najlepiej.

Wszystkie zadania przeliczane były na 
punkty, które potem dawały szanse na zdobycie 
tytułów naukowych  jak na prawdziwej uczelni. 
Honorowym rektorem Akademii mianowany został 
wójt gminy Zbigniew Galek. Fundusze na 
realizację programu przeznaczyła Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W połowie marca nastąpiło uroczyste 
podsumowanie „pierwszego roku akademickiego”. 
Akademię ukończyło 97 dzieci ,  tytuły 
„profesorów” zdobyło 20 dzieci, „docentów” 33, a 
„magistrów” było aż 44.

Wręczenie nagród (dyplomów i książek) 
odbyło się bardzo uroczyście. Zaproszeni goście 
musieli też zdać szybki egzamin z umiejętności 
akademickich.

W tej zabawie była duża porcja nauki, która 
pozwoliła dzieciom poczuć smak sukcesu. 
Autorami projektu oraz wykładowcami 
„akademickimi” byli Teresa i Józef Rysztakowie 
oraz Krystyna i Kazimierz Gąsiorowscy.
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powiatowych), utylizacji eternitu, poprawie 
oświetlenia ulicznego, likwidacji bruków w 
niektórych wsiach, budowie placów gier i 

zabaw, budowie i modernizacji sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, chodników i 
zatok autobusowych, melioracji pól i łąk, 
udrażnianiu przepustów i rowów, możliwości 
podłączenia do Internetu,  poprawie 
bezpieczeństwa drogi dziecka do szkoły i ze 
szkoły do domu.

Sporo spraw trafiło do wójtowego 
notatnika i osób mu towarzyszących.

Sza

Gospodarskie rozmowy

Z wielką uwagą przysłuchiwaliśmy się 
gospodarskim rozmowom Zbigniewa Galka, 
wójta gminy z mieszkańcami poszczególnych 
sołectw. (Jedynie w Górsku zebranie nie 
odbyło się.) W spotkaniach tych uczestniczyli: 
radni naszego samorządu, Marian Sergiel, 
wicewójt, Wojciech Ludwikowski, sekretarz 
gminy, Krystyna Ślebioda, kierownik GOPS i 

Andrzej Miecznikowski, dyrektor AMGiSP. 
Wójt zdawał sprawę z tego, co wykonano za 
gminne i unijne pieniądze w poprzednim roku 
oraz jakie są zamierzenia na 2006 rok. 
Mieszkańcy z uznaniem odnosili się do 
ubiegłorocznych dokonań inwestycyjnych, 
modernizacyjnych, remontowych oraz 

tegorocznych zamierzeń (jedynie w Pałowie 
wyrażono odmienne zdanie koncentrując się 
na tym, co jest do zrobienia w ich 
miejscowości). Dyskutanci zwracali uwagę na 
sprawy mniejszej wagi, ale istotne dla życia ich 
sołeckich społeczności. Mówiono o potrzebie 
remontu świetlic i boisk sportowych, poprawie 
stanu technicznego dróg (szczególnie 

w Dzierżęcinie

 w Łącku

w Pieszczu

w Mazowie

w Kaninie

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne
0502 105 466

Zadzwoń, jeśli jeszcze nie 
posiadasz ubezpieczenia.
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Inwestycje  2006
Trwa ją  p race  mode rn i zacy jne  

oczyszczalni ścieków w Jarosławcu. 
Wszystkie procesy są hermetyzowane w 
zamkniętych komorach i budynku. Obsługa 
jest zautomatyzowana. Technologia oparta na 
metodzie osadu czynnego w reaktorach spełnia 

warunki bardzo małego oddziaływania na 
środowisko. Serce urządzenia to: 2 sita 
bębnowe z mechanicznym odwadnianiem, 2 
piaskowniki wirowe z separatorem piasku, 
stacja PIX, stacja dmuchaw do napowietrzania 

ścieków i osadu, stacja zagęszczania osadu, 
reaktor biologiczny z trzema komorami. Każda 
z tych dmuchaw pracuje w obudowie 
dźwiękochłonnej i uruchamiania jest 
automatycznie wg ustawionego programu. W 
sezonie letnim czynne będą trzy komory 

3reaktora. Wydajność  2500 m /d. Po sezonie 
czynna będzie jedna komora. Zasięg odbioru 
ścieków: Jarosławiec, Rusinowo, JW Wicko 
Morskie, Jezierzany, Łącko, Bylica, Korlino, 
Naćmierz (docelowo).

Sza

Zasłyszane
Wiosenne zebrania wiejskie to okazja nie 

tylko do wymiany myśli o tym, co było i co będzie.

- Za młoda jesteś, aby decydować o tym, gdzie ma 
być przystanek autobusowy.

Jeżeli ma być asfalt na drodze z Pałowa do 
Nosalina, to będzie wygodniej jeździć na polowania.  
Tak, ale wtedy i zwierzyna będzie szybciej uciekać.

- Po co ci chodnik, przynajmniej wiesz, że mieszkasz 
na wsi.

Kiedy OSP otrzyma samochód? Chcieliście kaplicy i 
cmentarza a pochówków nie ma. Teraz dopominacie 
się samochodu.  Cmentarz i kaplica stoją puste, ale 
jeść nie wołają, a samochód by się przydał naszym 
strażakom.

Młodzi nie chcą do OSP, bo mają zbyt krótkie 
sikawki.

Nie będzie sypania szutru na drogi wiejskie podczas 
ich remontu, bo to powoduje duże kurzenie m.in. 
okien.  A co kobiety mają lepszego do roboty na wsi?  
Pogadamy, jak wrócimy do domu  rzekła jedna z 
nich.

W szkole otrzymywałem pięć na lewą i pięć na 
prawą i chowałem ręce za pośladki, aby ojciec nie 
podwoił stawki. Dzisiaj jeżeli nauczyciel odważy się 
ucznia złapać za ucho, to rodzic już pędzi w jego 
kierunku z orczykiem w ręku.

Kobiety też ludzie i mogą być… członkami OSP.

Przewidujemy kolonie dla dzieciaków „niezbyt 
dobrze wychowanych”. Jest jednak problem, który 
rodzic przyzna się, że jego dziecko jest źle 
wychowane.

To fakt, że po wsi musimy niekiedy chodzić w 
gumofilcach, ale mamy za to świeżutkie powietrze.  
Nie mów o tym głośno, bo jeszcze wprowadzą nam 
opłaty klimatyzacyjne.

- Gdzie podziały się płyty JUMBO? Ja mu tych płyt 
nie daruję.

Rozwydrzona młodzież opuszczająca dyskotekę 
demoluje przystanek autobusowy.  To dlaczego 
wicewójt nie zareaguje, przecież mieszka w pobliżu.

Sza



Sukces  w Kobylnicy
Gminna drużyna samorządowa wzięła udział w 

Wielkanocnym Halowym Samorządowo-Zakładowym 
Turnieju Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Kobylnica z 
udziałem 11 drużyn. Losowanie przydzieliło nam zespoły: 
ZUS Słupsk, Sąd Rejonowy Słupsk, Urząd Miasta Słupsk, 
Urząd Skarbowy Słupsk, Urząd Gminy Ustka.

W meczu otwarcia turnieju przegrywamy z ZUS 
Słupsk 0:2. A potem, z meczu na mecz, o Postominie mówi się 
coraz głośniej za sprawą wygrywanych pojedynków; z 
Urzędem Miasta Słupsk 3:1, z Sądem Rejonowym Słupsk 2:1, 
z Urzędem Skarbowym Słupsk 3:0, z Urzędem Gminy Ustka 
4:1. Ku wielkiej radości z grupy eliminacyjnej do gier 
finałowych wchodzimy na pierwszym miejscu. W 
półfinałowym pojedynku trafiamy na drużynę gospodarzy 
UG Kobylnica, do przerwy wynik 0:0, nawet jesteśmy lepsi w 
polu, druga połowa też nasza, dwukrotnie piłka odbija się o 
poprzeczkę i słupek. Na minutę do końca tracimy bramkę i z 
wynikiem 0:1 schodzimy z boiska pokonani. 

Pozostaje nam mecz o trzecie miejsce z drużyną Sądu 
Rejonowego. Do meczu przystępujemy z olbrzymią ambicją i 
determinacją, duża ofiarność wszystkich zawodników, 
taktyczne przemyślane podania bez dużej ilości „kiwek” dają 
nam zwycięstwo 4:1 i na zakończenie odbieramy puchar za III 
miejsce z rąk wójta Leszka Kulińskiego.

Drugim miłym akcentem był puchar dla Arkadiusza 
Hutmana, który został królem strzelców całego turnieju.

Zdobyliśmy 16 bramek, z czego Arkadiusz Hutman 
6, Marcin Tulikowski 5, Krzysztof Jasiewicz 4, Grzegorz 
Kukowski 1 i Janusz Sowiński 1, ale najładniejszą w całym 
turnieju (nie do obrony nawet przez Dudka).

Oglądający mecze z trybun zastępca wójta, Marian 
Sergiel z niedowierzaniem kręcił głową i uśmiechając się 
mówił, „że jak chcą, to mogą”. Oby tak już było zawsze.

Drużyna postomińska wystąpiła w składzie: 
Eugeniusz Hutman, Krzysztof Jurewicz, Grzegorz Kukowski, 
Marek Domżałowicz, Szczepan Domżałowicz, Marcin 
Tulikowski, Arkadiusz Hutman, Janusz Sowiński, Wacław 
Kosmalski.

Z. Ludwikowski 

Komunikaty
Wójt Gminy przypomina o obowiązkach 

w ł a ś c i c i e l i ,  u ż y t k o w n i k ó w,  z a r z ą d c ó w  
nieruchomości dotyczących utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy a wynikających z 
uchwały Rady Gminy z 2 grudnia 2005 roku.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Sławieńskiego zaprasza do uczestnictwa w realizacji 
projektu „Moje małe przedsiębiorstwo”. Projekt 
dotyczy aktywizacji zawodowej osób wchodzących 
na rynek usług szkoleniowych, doradczych i 
informacyjnych wspierających zakładanie i 
prowadzenie działalności gospodarczej oraz dostęp 
do źródeł finansowania tej działalności.

Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w 
realizacji projektu proszone są o zgłaszanie się 
osobiście do siedziby stowarzyszenia, Sławno ul. 
Chełmońskiego 30 lub kontakt telefoniczny 059 
8104803; e-mail inkubator@powiatslawno.pl.

Fundacja „Jaś i Małgosia” posiada sprzęt 
ortopedyczny i rehabilitacyjny dla osób 
n iepe łnosprawnych  w bardzo  szerok im 
asortymencie. Wnioski o przyznanie sprzętu należy 
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

10 maja br. w godz. 9-12 w Urzędzie Gminy 
przyjmowane będą wnioski o płatności bezpośrednie 
do gruntów rolnych na 2006 rok.

2 maja br. jest normalnym dniem pracy w 
Urzędzie Gminy.

Kwietny Bieg 2006 - Sztafeta wokół Polski
27.05.  10.06.2006 r.

start o godz. 17.00 Jabłonka (powiat Nowy Targ, województwo małopolskie)
dystans 3530 km

W dniach 27.05.  10.06. odbędzie się bieg sztafetowy „Kwietny Bieg 2006” poprzez wszystkie nadgraniczne polskie gminy.
Bieg długodystansowy organizowany jest dla upamiętnienia rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny 10 czerwca 1979 
roku.
Początkowo bieg upamiętniający rocznice odbywał się wokół Krakowskich Błoni. W roku 2005 sztafeta biegaczy przebiegła dystans równy 
obwodowi granic Polski  w tym roku doprowadzono do równoległego biegu na dwóch trasach  Krakowskich Błoniach i wokół granic Polski.
Sztafeta wokół granic Polski odbywać się będzie pierwszy raz. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich jego uczestników  dystans do 
pokonania wynosi 3530 km.
Gmina Postomino sztafetę gościć będzie w dniu 4.06.2006 r.
Etap Postomino
start odcinek koniec droga odległość km
15:47 Ustka  Zaleskie 16:41 203       9,5
16:41 Zaleskie  Postomino 17:06 203       4,3
17:06 Postomino  Drozdowo 18:29 203     14,6
18:29 Drozdowo  Darłowo 19:15 203       8,1
W gminnym etapie sztafety mogą brać udział wszyscy chętni. Minimalny odcinek do przebiegnięcia przez uczestnika sztafety wynosi 1000 
metrów.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Arkadiuszem Michalakiem  Urząd Gminy Postomino pod numerem 
telefonu 059 8108517 wew. 42 oraz na stronie internetowej www.kwietnybieg.pl
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Majowy Festyn 
z okazji obchodów 
Święta Ludowego 

i 
Dni Ochrony Przeciwpożarowej

Postomino 20.05.2006 r.

3013   Zbiórka (plac UG) przemarsz na plac 
dożynkowy

5013   otwarcie i powitanie gości
0014   Paradny występ orkiestry dętej oraz 

zespołu „Pieńkowianie”
30

14   Występy szkół
1516   Konkurencje sprawnościowe dla 

strażaków
00

18   Gwiazda wieczoru „Spotkanie z 
balladą” Kabaret z Kopydłowa

30
19   Koncert duetu „ANDREO”  włoskie 
przeboje

0021   Zabawa taneczna.

Turniej Coca Cola CUP
W Postominie odbyły się turnieje 

eliminacyjne Coca Cola Cup w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

!0 kwietnia 2006r. zagrali gimnazjaliści z 
trzech szkół naszej gminy. Walka była zacięta. 
Najlepsza okazała się drużyna z Gimnazjum w 
Postominie w składzie: Przemysław Przybylski, 
Eryk Kuśmierczyk, Mariusz Fijałkowski, 
Bartłomiej Rękas, Piotr Nowak, Patryk 
Gronkiewicz, Damian Matelak, Łukasz Cichy, 
Łukasz Strzała i Radosław Szejna - opiekun i 
trener Maciej Pominkiewicz, wygrywając 
wszystkie mecze, drugie miejsce zajęła drużyna z 
Gimnazjum w Jarosławcu i trzecie  Gimnazjum w 
Pieszczu. Oto wyniki poszczególnych meczów:

G. Jarosławiec - G. Pieszcz   3 : 1
G. Postomino - G. Jarosławiec 10 : 1
G. Pieszcz - G. Postomino   0 : 9

11 kwietnia 2006 r. spotkały się zespoły z 
czterech szkół podstawowych naszej gminy: 
Postomina, Pieszcza, Korlina i Jarosławca. Młodzi 
piłkarze grali jak wprawni zawodnicy. Pojedynki 
były zacięte i pełne emocji. Najlepszą okazała się 
drużyna z SP Postomino w składzie: Ignacy 
Staszak, Marcin Machelski, Jarosław Tomczyk, 
Kamil Jachemek, Mateusz Galek, Eryk Sobczak, 
Przemysław Sztejbis, Dawid Ciesielski, Paweł 
Kramek i Tobiasz Sułek - opiekun i trener Maciej 
Pominkiewicz, wygrywając wszystkie mecze, 
drugie miejsce zajęła drużyna z SP Korlino, trzecie  
SP Pieszcz i czwarte  SP Jarosławiec. Oto wyniki 
poszczególnych meczów:

SP Jarosławiec- SP Pieszcz 0 : 4
SP Postomino - SP Korlino 4 : 2
SP Jarosławiec- SP Postomino 0 : 1
SP Pieszcz - SP Korlino 1 : 6
SP Jarosławiec- SP Korlino 3 : 0
SP Pieszcz - SP Postomino 4 : 7

Drużyny z Gimnazjum w Postominie i SP w 
Postominie awansowały do następnej rundy. 
Gratulacje i życzenia powodzenia i sukcesów w 
dalszych rozgrywkach. 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w 
Staniewicach grała w Warszkowie w grupie z SP 
Warszkowo, SP Stary Jarosław i SP Sławsko. Nasza 
drużyna zajęła trzecie miejsce za Starym 
Jarosławiem i Warszkowem a przed Sławskiem, 
które zajęło IV miejsce.

K. Gąsiorowski

W skrócie
Po ostatnio rozegranej kolejce spotkań 

amatorskiej halowej piłki nożnej w tabeli 
rozgrywek prowadzi zespół Megawat 
Marszewo (45 pkt.) przed Megawatem 
Postomino (44 pkt.) oraz Panoramą Morską i 
Leśnymi Skrzatami z Mazowa (po 37 pkt.). W 
tabeli najskuteczniejszych prowadzi Marcin 
Podedworny (MW Marszewo) przed 
Marciniem Tulikowskim (MW Postomino) i 
Marcinem Rąpalskim (ŁKS Łącko).

W kolejnych zawodach pływackich na 
basenie JANA w Darłówku drugie miejsca 
zajęli: Sara Stelmasik (Postomino), Marcin 
Winiarski (Korlino) i Mateusz Galek 
(Postomino).

W Lipnie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Zachodnie w karate kuokushin. Debiutujący w 
zawodach Łukasz Cichy zajął czwarte miejsce 
w kategorii juniorów młodszych, a jego 
wykonanie układu Kata spotkało się z pełną 
aprobatą publiczności.
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Turniej Miast i Gmin
Na terenie gminy po raz czwarty, a na terenie całej 

Polski po raz dwunasty, w dniu 1 czerwca 2006 r. 
zorganizowany będzie Ogólnopolski Turniej Miast i Gmin.

W roku 2003 sklasyfikowani zostaliśmy na 68 
miejscu, w roku 2004 na 21 miejscu, a w roku 2005 zajęliśmy 
13 miejsce w grupie od 5 do 7,5 tys. mieszkańców.
Gminnemu Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy 
kierownik referatu Sportu, Kultury, Turystyki i Promocji 
Arkadiusz Michalak.
W związku z powyższym prosimy o spowodowanie, by w 
Waszej szkole, zakładzie pracy, sołectwie, klubie sportowym, 
jednostce OSP, ośrodku wczasowym itp.  dzień ten był dniem 
sportu. Zaktywizować sportowo chcemy tych, którzy 
dotychczas nie interesowali się rekreacją fizyczną, nie 
uprawiali sportu, nie ćwiczą codziennie.
Jeden uczestnik może brać udział w kilku konkurencjach np. 
bieg  30 minut, gra w piłkę 30 minut, skakanie na skakance 30 
minut, jazda na rowerze  30 minut itp. Dla Państwa 
pozostawiamy wybór dyscypliny sportowo-rekreacyjnej  
najważniejsza jest aktywność ruchowa. Nie ukrywamy, że w 
tym roku chcemy wskoczyć do pierwszej piątki w naszej grupie 
w skali kraju.

00Zatem oczekujemy w dniu 1 czerwca do godz. 16  informacji z 
przebiegu turnieju w przeliczeniu na ilość osób biorących 
udział pod numery telefonów 059 8108517 w. 42 lub 67, kom. 
512 42 60 49, 601 626 330.

Z. Ludwikowski

MY SIĘ WODY 
NIE BOIMY

Gmina Postomino wzorem roku ubiegłego 
otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu na prowadzenie 
nauki pływania dla uczniów piątych klas szkół 
podstawowych z terenu Gminy. Dzieci ze szkół 
podstawowych uczestniczą w zajęciach odbywających 
się w Parku Wodnym „JAN ” w Darłowie. Zajęcia na 
basenie mają przyczynić się do pozyskania przez 
uczestników umiejętności  nauki pływania, poznania 
zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Kontynuacja 
zajęć pozwala na objęcie wszystkich uczniów szkół 
terenu Gminy powyższym programem. 
W okresie od stycznia do czerwca projekt będzie 
obejmował 117 dzieci z klas V roku szkolnego 
2005/2006, natomiast w okresie od września do grudnia 
będzie obejmował 111 piątoklasistów roku szkolnego 
2006/2007. Uczniowie są dowożeni autokarem do Parku 
Wodnego, gdzie w okresie realizacji programu zostaną 
zorganizowane 63 spotkania warsztatowe - wyjazdy na 
basen. Ze względów organizacyjnych wyjazdy na basen 
są organizowane w ciągu trzech dni w tygodniu, średnio 
co drugi tydzień.
Dofinansowanie w kwocie 24 939 zł z Funduszu Zajęć 
Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów stanowi 50 % 
kosztów całego programu nauki pływania. Pozostałą 
kwotę finansuje Gmina Postomino

Arkadiusz Michalak

Tenis stołowy

III Turniej „Open” 
w Ustce

Trzeci już z cyklu dziesięciu turniejów 
„Open” w Ustce zaliczyli pingpongiści UKS 
„Czarni” Pieszcz. W zawodach tych startuje młodzież 
szkół podstawowych i gimnazjalnych bez podziału na 
kategorie wiekowe. W stawce trzydziestu 
zawodników najlepiej zagrał Mariusz Fijałkowski 
zajmując trzecią lokatę, czwarte miejsce zajął 
Maciek Jakubik, siódmy był nasz najmłodszy 
pingpongista Kuba Leśniewski, ósmy Dawid 
Jażdżewski. Wyjątkowo pechowe losowanie miał 
Arek Ciesielski, który jak na jego możliwości zajął 
dopiero dziesiąte miejsce.

III Turniej „Grand Prix” 
Ustki

Grający w tych zawodach pingpongiści UKS 
„Czarni” występowali w swoich kategoriach 
wiekowych. W najmłodszej kategorii „skrzatów” 
rocznik 97 i młodsi bezkonkurencyjny był Kuba 
Leśniewski wygrywając zawody. W kategorii 
„żaków” (roczniki 95-96) pierwszy był Arek 
Ciesielski, a drugi Dawid Jażdżewski. Wśród 
młodzików (rocznik 93-94) zwyciężył Karol 
Kozera, a trzeci był Michał Piasecki. Maciej 
Jakubik zajął trzecie miejsce, a Mariusz 
Fijałkowski czwarte w kategorii „kadetów” (rocznik 
91-92).
Dla naszych najmłodszych zawodników zawody te są 
znakomitą formą przygotowań do najważniejszych 
imprez sezonu 2005/2006 jakimi są Mistrzostwa 
Województwa „skrzatów” i „żaków”, które dobędą 
się w trzeciej dekadzie maja.

III liga

Rozgrywki III ligi sezonu 2005/06 zakończyli 
już seniorzy UKS „Czarni” Pieszcz. W ostatnim 
meczu sezonu, na wyjeździe, wygrali z UKS „Sucha 
Koszalińska” stosunkiem 8:2. W meczu tym dla 
zespołu punktowali: Paweł Gołębiewski i Andrzej 
Ugorski po 2,5 pkt, Henryk Gólko 2 pkt. i Leon 
Lenkiewicz 1 pkt. w ostatniej klasyfikacji zespół zajął 
siódme miejsce w lidze.

A. Ugorski
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IX turniej o puchar wójta gminy zgromadził 
15 zespołów sołeckich. W wielkim finale 
Postomino pokonało Łącko 4:2, a w małym (walce 
o trzecie miejsce) Marszewo okazało się lepsze od 
Pieńkowa w stosunku 4:1. W rozegranych 

spotkaniach strzelono 226 bramek. Królem 
strzelców został Marcin Tulikowski, najlepszym 
bramkarzem uznano Krzysztofa Wilawera, a 
n a j l e p s z y m  z a w o d n i k i e m  I r e n e u s z a  
Krajewskiego. Najstarszym natomiast był 
Krzysztof Żołopa. W konkursie żonglerki 
(podbijanie piłki przez 1 minutę) najlepszym był 
Marcin Tulikowski, przed Krzysztofem 

Kasińskim, Henrykiem Gólko, Grzegorzem 
Szafrańskim, Marcinem Kozdroniem, Irkiem 
Krajewskim, Przemysławem Wal, Mariuszem 
Olszarem i Sylwestrem Domżałowiczem. Oto 
klasyfikacja ostateczna turnieju: Postomino, 
Łącko,  Marszewo,  Pieńkowo,  Pałowo,  
Chudaczewo, Królewo, Staniewice, Mazów, 
Naćmierz, Korlino, Masłowice, Wilkowice, Kanin 
i Pieszcz. Organizatorzy składają podziękowanie 
Eugeniuszowi Hutmanowi (Zakład Usług 
Leśnych z Mazowa) fundatorowi nagród w turnieju 
żonglerki.

ZL

Halowa piłka nożna

Drużyna Postomina i Łącka przed wielkim finałem

Drużyna Marszewa i Pieńkowa przed meczem 
małego finału

Najlepsi w żonglowaniu piłką ze zdobytymi 
nagrodami

Rowerem do Swołowa
Na „Majówkę na rowerze” zapraszamy 

wszystkich miłośników turystyki rowerowej (w 
niedzielę 14 maja 2006 r.).
W programie:

00 00
godz. 9   10   weryfikacja uczestników (wiata 
rowerowa Postomino, torowisko).

50
godz. 10   spotkanie z mieszkańcami sołectwa 
Pałowo, poczęstunek ciastem drożdżowym i nie tylko.

00
godz. 11   spotkanie z grupą rowerową „Bezkres” z 
Ustki.

25
godz. 11   wspólny wyjazd do Swołowa

00 00
godz. 12   13   spotkanie z teraźniejszością i historią 
miejscowości Swołowo

00 30
godz. 13   14   wspólne ognisko z potyczkami 
konkursowymi „Bezkres” - „Marysieńka”

35
godz. 14   wręczanie upominków, zakończenie rajdu
Upominki czekają na najliczniejsze rodziny.

Z. Ludwikowski

Marzenia nie do spełnienia…

Każdego dnia gdy Cię widzę, dostaję cios w serce.
Towarzyszy temu ukryty ból. 
Uronione łzy ocieram szybko chustą, 
by nikt nie dostrzegł, że w moim sercu jest tak bez
Ciebie pusto.
 I choć znam odpowiedź, wiem że nie
mam szans na twą miłość, nadal marzę że będziesz 
kiedyś mój. 
Nawet będąc na jawie, ja śnię o kimś nieosiągalnym o 
tym jedynym, śnię o Tobie.

Sylwia Jasińska Korlino, 14 lat
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Tenis stołowy
Kolejną trzecią konkurencją Gminnego 

Współzawodnictwa Sołectw 2006 był tenis stołowy.
Do turnieju przystąpiło 9 zespołów, które 

rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”.
Gdyby zawodniczka Pieszcza Ewelina Cuper 

wygrała swój mecz z Anitą Rąpalską z Pieńkowa, to 
puchar wójta gminy pozostałby w Pieszczu, a tym 
samym sołectwo Pieńkowo obroniło tytuł Mistrza 
Gminy na 2006 r. Marcin Rąpalski, Małgorzata 
Podemska, Henryk Gólko, Janusz Dankowski to 
pozostali zawodnicy zwycięskiej drużyny. Siedem 
wygranych pojedynków świadczy o wyrównanej całej 
drużynie. Tak trzymać.
Trzecie miejsce przypadło ponownie drużynie Łącka, 
która wygrała sześć z ośmiu spotkań, radując bardzo 
Jadwigę Krakowską sołtysową, która swym 
transportem przywiozła i odwiozła drużynę.
Czwarte miejsce zdobyło sołectwo Postomino, które 
wygrało pięć, a przegrało trzy mecze, poprawiło się o 
cztery miejsca do roku ubiegłego. W postomińskiej 
drużynie grał najstarszy zawodnik turnieju  Krzysztof 
Ugorski i najmłodszy zawodnik, Arek Ciesielski (11 
lat), który o dwie głowy wyższy od stołu dzielnie sobie 
poczynał.
Piąte miejsce zdobyło sołectwo Naćmierz, mające w 
swym składzie Pawła Gołębiewskiego, wielokrotnego 
mistrza gminy, powiatu i zwycięzcę wielu innych 
turniejów, wygrało 4 i przegrało 4 mecze. Należy 
dodać, że Paweł Gołębiewski został najlepszym 
zawodnikiem całego turnieju wygrywając wszystkie 
swoje osiem pojedynków.
Szóste miejsce przypadło Wilkowicom, które trzy 
mecze wygrały. Siódme miejsce i dziewięć punktów do 
Gminnego Współzawodnictwa z Pieszcza wywiozła 
drużyna z Masłowic, której od początku do końca 
przyglądał się kibicując sołtys Jan Małolepszy. Wacław 
Kosmalski i Emilia Polechońska nie pomogli dla 
Marszewa wygrać więcej jak 1:7 w całym turnieju, co 
im dało ósme miejsce. Drużyna Korlina wystąpiła w 
czteroosobowym składzie, bez zawodnika powyżej 25 
lat w pierwszych pięciu meczach, później w trzech 
meczach wystąpił Paweł Sadowski, choć walczył 
ambitnie, to sędziowie odnotowali 0:8 wynik meczów i 
4:32 w setach. Pod rozwagę (sołtys, radny, dyrektor 
szkoły) działa przy UKS sekcja tenisa - powinno być 
lepiej.
Grającym samorządowcem był sołtys Janusz 
Sowiński, najstarszą uczestniczką była Marlena 
Ugorska. Obsługę sędziowską zapewnili Adam 
Wyroślak i Andrzej Ugorski. Organizatorzy dziękują 
Arturowi Strusiowi za techniczną pomoc. Nagrody 
u p o m i n k i  u f u n d o w a ł a  G m i n n a  K o m i s j a  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
współorganizator turnieju.

Z. Ludwikowski

Współzawodnictwo 
Sołectw - 2006

Po trzech konkurencjach (piłka siatkowa, 
halowa piłka nożna, tenis stołowy) punktacja 
przedstawia się następująco:

1. Postomino - 41 pkt.
2. Łącko - 36 pkt.
3. Marszewo - 34pkt.
    Pieńkowo - 34 pkt.
4. Pieszcz - 30 pkt.
5. Naćmierz - 29 pkt.
6. Pałowo - 21 pkt.
    Wilkowice - 21 pkt.
7. Chudaczewo - 16 pkt.
8. Masłowice - 15 pkt.
9. Korlino - 12 pkt.
10. Jarosławiec - 11 pkt.
11. Królewo - 9 pkt.
12. Staniewice - 8 pkt.
      Mazów - 8 pkt.
13. Rusinowo - 5 pkt.
14. Pieńkówko - 4 pkt.
15. Karsino - 3 pkt.
16. Kanin - 2 pkt.

Z. Ludwikowski

POSTOMINO 
W KRAKOWIE

W dniach 7 - 9 kwietnia 2006 r. w Krakowie 
odbył się 16 Krakowski Salon Turystyczny 
(uczestniczyło około 120 wystawców z kraju i 
zagranicy).
Gminne stoisko zorganizowane było wspólnie z 
Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki ze 
Szczecina oraz Bałtyckim Stowarzyszeniem 
Agroturystycznym z obecnym na targach 
przedstawicielem Jarosławem Lichacy  prezesem 
Stowarzyszenia. Materiały reklamowe udostępnili 
również przedstawiciele bazy turystycznej z 
Jarosławca oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne 
„STRZECHA” z Łącka
Dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko, 
szczególnie oferta gospodarstw agroturystycznych. 
Wielu odwiedzających zna już walory turystyczne 
naszej gminy i z zadowoleniem wspomina pobyt w 
naszych miejscowościach, potwierdzając chęć 
ponownego odwiedzenia naszego nadmorskiego 
regionu.
 Targi w Krakowie były znakomitą okazją do 
promocji walorów turystycznych Gminy wśród 
odwiedzających targi mieszkańców Krakowa i 
okolic. 

Arkadiusz Michalak
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Poziomo
1. Posuwanie się do przodu 
równomiernym krokiem. 4. Taniec 
towarzyski. 10. Józef, prymas Polski, 
kardynał. 11. Układanie kart według 
pewnych zasad. 12. Otwarcie na 
świat. 13. Fachowiec, złota rączka. 
15. Tkanina ścienna. 17. Największa 
wyspa indonezyjska. 19. Kolega Nel. 
20. Stolica Bośni i Hercegowiny. 23. 
Ubojnia zwierząt. 24. Bania, roślina 
warzywna. 25. Postomińskie koło 
wędkarskie. 26. Chluba słonia.
Pionowo
2 .  Świadec two kon t ro l i .  3 .  
Nadwyżka w kasie. 5. „Sumiaste” 
Piłsudskiego. 6. Witamy nim Nowy 
Rok. 7. W straży pożarnej, młodszy, 
ma cztery belki na pagonie. 8. Dolny 
żagiel zawieszony skośnie. 9. Ptak 
drapieżny, żywi się trzmielami, 
osami, pszczołami. 14. Oficer 
m a r y n a r k i  w o j e n n e j .  1 6 .  
Pomieszczenie wynajmowane na 
pobyt czasowy. 18. Wolny etat. 21. 
P ó l n o c n o a f r y k a ń s k i  k u z y n  
zająca.22.  Połączenie się państw.

L i t e r y  z  k r a t e k  
ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu od 1 do 28 utworzą 
hasło, które należy przysłać na karcie 
pocztowej  jako rozwiązanie  
krzyżówki do końca maja 2006 r. Do 
r o z l o s o w a n i a  t r z y  n a g r o d y  
ufundowane przez Gminną Komisję 
R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  
Alkoholowych.

Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z nr 3/2006 nagrody 
wylosowali:
1 .  K l a u d i a  G r o n k i e w i c z ,  
Chudaczewo 2
2. Kazimierz Bednarczyk, Ronino 23
3. Bartosz Orłowski, Słupsk.
Nagrody do odebrania w UG 
Postomino pok. 25.
W p ł y n ę ł o  3 1  p o p r a w n y c h  
odpowiedzi. Hasło: Dobry zwyczaj 
szanuj obyczaj.

Z.L.

Młodzieżowa informacja
Narkotyki  narkomania

Jeszcze do niedawna dość powszechny był pogląd, że narkotyki dodają 
szpanu itp. Nic bardziej błędnego.
Światowa Organizacja Zdrowia narkomanię nazywa „chorobą złej 
adaptacji”, na którą narażone są dzieci i młodzież, którym przychodzi 
żyć w negatywnych emocjach z różnych powodów, czyli tzw. kryzysie.
Warto wiedzieć, że każdy kryzys prędzej, czy później mija. 
Uzależnienie  może pozostać.
Dlatego warto stosować dwie zasady:
Pierwsza zasada:

Nie brać
Druga zasada:

Umieć powiedzieć nie

Ogólnopolski telefon zaufania
0801 199 990

Czynny codziennie w godzinach 16.00  21.00



Integracja rowerowa
Czterdziestu siedmiu uczestników płci obojga wyruszyło trasą (26.03.br.) z Postomina do Marszewa 

(torowisko), dalej do Królewa (bruk, droga szutrowa) tutaj znakomite ciasto „marzankowe”, do Korlina 
(asfalt) i do Łącka (betonówką i bruk). Nad jeziorem Wicko poczęstunek gorący: grochówka z wkładką z 
harcerskiej garkuchni (pp. Szymańscy sponsorem), pieczone nad ogniskiem kiełbaski, herbata. A później 
atrakcje dnia: topienie Marzanny, jeziorowa kąpiel Morsów (debiut Grażyny Chudy), konkurs rzutu lotką i 
żonglerka piłką, gdzie mieszkańcy Łącka nie wykazali się gościnnością i wygrali z drużyną rajdowiczów.

Na dojeździe 
nad jezioro Wicko

Grochówka i kiełbaski smakowały wszystkim

 „Rodzinne” zdjęcie uczestników festynu

Debiutanckie wejście Grażyny 
Chudy (Morsinka)

Grochówkę, ze znawstwem przygotował 
i z godnością rozdzielał p.. Mirek


