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Fot. S. Zawada

Z£OTE dziewczyny
Uroda i znakomite umiejêtnoœci. V Fina³ Mistrzostw 
Ratowników NIVEA WOPR, rozegranych we W³adys³awowie, 
przyniós³ zas³u¿ony sukces i z³ote medale ratowniczkom z 
Jaros³awca (Karolina Grzyb, Sylwia Kunert, Agnieszka 
KaŸmierzak, Justyna Merz, Angelika Religa, Patrycja 
¯urawska, trener - Ewa Hofman). W pokonanym polu zostawi³y 
swoje  kole¿anki z Rowów i Ustronia Morskiego.

Terenowy quad bêd¹cy nagrod¹ to dalsza poprawa 
bezpieczeñstwa na naszej pla¿y.

                                                               Fot. S³awoj Zawada

Foto:zwyciêski zespó³ z trenerem Ew¹ Hofman i szefem ekipy, 
Adamem Cyganem, ale bez Agnieszki i Karoliny, które 
wczeœniej musia³y opuœciæ Jaros³awiec

Nie powiod³o siê tym razem ekipie mêskiej, która by³a o krok od 
podium. Ostatnia konkurencja da³a wygran¹ ratownikom z 
Ustronia Morskiego przed £eb¹ i Ko³obrzegiem.

             Mo¿e za rok!?!

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY!!!
Wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowawcom

najlepsze ¿yczenia
Zbigniew Galek - wójt gminy

Bogdan Niewiñski - przewodnicz¹cy RG
Radni gminnego samorz¹du
Wydawca i redakcja SZEPTU

Droga Naæmierz - Jaros³awiec zosta³a oddana do u¿ytku

                                               Foto: uroczyste przeciêcie
                                  wstêgi

Foto: pierwszy spacer ca³¹ 
         szerokoœci¹ jezdni
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· zmian w bud¿ecie gminy na 2006 rok. Zwiêkszono dochody o 
kwotê 3.842.298 z³ (m.in. 2.071.743  z³ w ramach  programu 
INTERREG III A, - modernizacja drogi powiatowej nr 0532Z 
wraz z budow¹ œcie¿ek  rowerowych i pieszych na odcinku 
Jaros³awiec - Jezierzany oraz 494.596 z³ dofinansowanie 
budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w m. 
Rusinowo ze œrodków europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego). Wydatki zwiêkszono o kwotê 5.733.142 z³ 
(m.in. na omówion¹ wy¿ej modernizacjê drogi powiatowej, 
budowê  sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej). 
Zwiêkszone wydatki dotycz¹ opracowania dokumentacji 
przebudowy ul. Nadmorskiej i Jantarowej w Jaros³awcu, 
ogrodzenia cmentarza w Postominie, adaptacji budynku po b. 
ZDZ na biurowiec, modernizacji œwietlicy w Wilkowicach i 
Królewie, budowy placu zabaw w Staniewicach, stadionu 
sportowego w Postominie). Dokonano przeniesieñ wydatków 
na ³¹czn¹ kwotê 1.518.404 z³. Po dokonanych zmianach bud¿et 
gminy zamyka siê kwot¹ 28.173.828 z³ po stronie dochodów, 
31.828.468 z³ po stronie wydatków, a deficyt bud¿etowy w 
kwocie 3.654.640 z³ zostanie pokryty po¿yczk¹ inwestycyjn¹ z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej, kredytami inwestycyjnymi oraz nadwy¿k¹ z lat 
u b i e g ³ y c h  .                                                                             
- zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie 
budowy stadionu sportowego w Postominie (3.000.000 z³ - 
kredyt zostanie sp³acony w ci¹gu piêciu lat, z zachowaniem 
pó³rocznej karencji, w ratach kwartalnych po 150.000z³                    
- zaci¹gniêcia po¿yczki na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji 
sanitarnej w nadmorskiej wsi Rusinowo (3.600.000 z³ z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej - po¿yczka zostanie sp³acona w ci¹gu szeœciu lat w 
r a t a c h  k w a r t a l n y c h  p o  1 5 0 . 0 0 0  z ³ )     ,                                                 
· przyst¹pienia do opracowania zmiany w studium 
uwarunkowañ   i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. W obrêbie ewidencyjnym Staniewice w celu okreœlenia 
funkcji dla poszczególnych obszarów z preferencj¹ dla terenów 
pól golfowych z kompleksem  hotelarskim, niezbêdn¹ 
infrastruktur¹ techniczn¹, zabudowy mieszkaniowej i 
zagrodowej z uwzglêdnieniem agroturystyki, us³ug dla ludnoœci 
rolniczej,  gospodarstw ogrodniczych. W obrêbie 
ewidencyjnym Postomino, Pieñkowo,  Chudaczewo,  
Rusinowo, Bylica, Dzier¿êcin, Naæmierz - umo¿liwienie 
lokalizacji si³owni wiatrowych na terenach rolnych i okreœlenia 
o g r a n i c z e ñ  d l a  z a b u d o w y     .                                                             
Rada odrzuci³a propozycjê wspó³finansowania uruchomienia 
lotniska cywilnego w Koszalinie          .    

                              Sza

Na sesji odbytej 
31 lipca br. (-50 
- jubileuszowa) 
radni podjêli 
u c h w a ³ y  w  
nastêpuj¹cych 
sprawach:

Wójtowe odpowiedzi na sesyjne 
interpelacje radnych

- bêdzie budowana alejka na cmentarzu w Pa³owie, a jej 
oddanie do u¿ytku przewidziane jest przed l listopada br, 
-  zostanie rozwa¿ona mo¿liwoœæ przed³u¿enia czasu pracy 
sprzêtu przy wykonywaniu prac melioracyjnych w okolicach 
£ê¿ka. Trzeba sprawdziæ, czy w bud¿ecie znajd¹ siê na to 
pieni¹dze. Notowane s¹ przypadki, ¿e rolnicy nie chc¹ 
wpuœciæ sprzêtu do pracy na swoich polach, a przecie¿ 
wykonanie melioracji szczegó³owych nale¿y do obowi¹zków 
u¿ytkownika lub w³aœciciela gruntów,
- rozwa¿ona zostanie propozycja, budowy boiska sportowego 
w Rusinowie, chocia¿ sprawa jest bardzo nowa i wymaga 
stosownych uzgodnieñ,
- bêdzie budowany chodnik przy drodze Naæmierz-
Jaros³awiec na wzmocnionym podk³adzie, je¿eli nie tym  to w 
nastêpnym roku, zale¿y to od mo¿liwoœci przerobowych,
- do w³adz powiatowych skierowana zostanie kolejny notka 
interwencyjna w sprawie poprawy stanu technicznego 
nawierzchni dróg powiatowych  i  ich poboczy,
- bêdzie wyjaœniana sprawa wczeœniejszego powrotu grupy 
m³odzie¿y, która wyjecha³a do Szkocji na zbiór truskawek 
(grupa z Limanowej nie wyrazi³a chêci wczeœniejszego 
powrotu),
- z ca³¹ surowoœci¹ bêd¹ karane osoby powoduj¹ce zniszczenie 
mienia ogólnego na terenie gminy,
- w najbli¿szym terminie zostan¹ przed³o¿one RG wnioski w 
sprawie ujêcia w studium rozwoju gruntów pod zalesienie,
- wnioski w sprawie wydzielenia dzia³ek pod budowê boisk 
sportowych w Pa³owie i Pa³ówku zosta³y skierowane do 
Agencji Nieruchomoœci Rolnych, a z chwil¹ uzyskania decyzji 
ANR zostanie równie¿ rozpatrzona sprawa wiaty 
przystankowej w Pa³owie,
- urz¹d gminy wyst¹pi do Energi  w sprawie odnowienia stacji 
transformatorowej w Królewie i prze³o¿enia kabla 
energetycznego (pod ziemi¹) co jest konieczne wobec 
przewidywanej budowy kanalizacji sanitarnej i chodnika w tej 
miejscowoœci.

Sza

 „Dêbowy” wandal 
 Niedaleko starego wysypiska œmieci w 
Staniewicach, niewidzialna rêka dokona³a 
haniebnego zniszczenia kilku dorodnych dêbów. 
Toporkiem lub innym narzêdziem oskubano drzewa 
z kory. Po co to by³o? Na nalewkê czy na k¹piel w 
dêbowym roztworze, a mo¿e zwyk³a bezmyœlnoœæ i 
pospolite chamstwo. Co do przysz³oœci 
okaleczonych drzew zdania s¹ podzielone.

Sza

Telefony Stra¿y Gminnej
059-8108517 (w.37) Komenda Stra¿y Gminnej
609329545 Komendant SG
609329548 i 609329549 patrole SG

Pogotowie wod-kan
605400505 Bogdan Szlawski
605400955 Kazimierz Foryœ



3 Szept Postomina

F. S. Zawada

 F. S. Zawada

NORD JAROS£AWIEC

Po dziewiêciu dobach, trzyosobowa za³oga tratwy ze 
œwierkowych bali, wodowanej w stoczni usteckiej, dotar³a do 
pó³wyspu Hoburgen, szweckiej wyspy Gotland. Andrzejowi 
Urbañczykowi, œwiatowej s³awy ¿eglarzowi, towarzyszyli 
Wojciech Wolcendorf i Pawe³ Szczepanik. Przedsiêwziêcie by³o 
tak udane, ¿e kapitan Urbañczyk podj¹³ decyzjê pokonania drogi 
powrotnej te¿ na tym samym pok³adzie w nieco zmienionym 
sk³adzie za³ogowym. Urz¹d Gminy utrzymuje z za³og¹ kontakt 
radiowy. W pierwszym meldunku  po 30 godzinach rejsu tratwa 
znajdowa³a siê 60 mil morskich od Jaros³awca, a kapitan 
Urbañczyk meldowa³, ¿e "ca³a za³oga i tratwa czuj¹ siê 
doskonale". Z kolejnych meldunków wynika³o, ¿e albo pogoda 
bez ¿adnego podmuchu wiatru, albo sztorm,  za³oga w pe³ni 
zdrowia. "Jemy bardzo obficie nie ma potrzeby ³owienia ryb" 
meldowa³ kapitan. Tratwa zosta³a zakotwiczona w porcie Visby, 
a jej pok³ad odwiedzi³o kilkaset osób. W miejscowej prasie na 
pierwszej stronie ukaza³o siê zdjêcie tratwy z banerem  NORD 
JAROS£AWIEC, oraz trzystronnicowy artyku³ o wyczynie 
dzielnych polskich ¿eglarzy. Za³oga wziê³a udzia³ w 
historycznej kostiumowej paradzie na wyspie Gotland.
Przep³yniêcie Ba³tyku i powrót drog¹ morsk¹ to 
niezaprzeczalny wielki wyczyn dzielnych ludzi, ale 
jednoczeœnie promocja naszej gminy, a szczególnie Jaros³awca.
Trzeba zdecydowaæ co dalej zrobiæ z tratw¹. Czy ma. 
zacumowaæ w  Gdañsku, Ustce, na Wyspach Kanaryjskich, czy 
mo¿e w Jaros³awcu ?
Na ¿ywo relacji z kapitanem Urbañczykiem mo¿na wys³uchaæ 
wchodz¹c na stronê  www.postomino.pl 

                                  Sza

R o z m o w a  z e  
Z b i g n i e w e m  
Galkiem, Wójtem 
Gminy, o ¿niwach i 
z a d a n i a c h  
inwes tycy jnych  
2006 roku.

S¹ to “kradzione ¿niwa”. Rolnicy kosz¹ w przerwach 
miêdzy deszczami. Zbo¿a zczernia³y, s¹ znacznie gorszej 
jakoœci ani¿eli przed rokiem. Gdy by³ potrzebny deszcz to by³a 
susza. Teraz jest trochê deszczu, gdy nadesz³a pora zbioru z pól. 
Ma³o ziarna nadaje siê na cele konsumpcyjne. Przed punktami 
skupu nie ma kolejek, bo i nie ma co sprzedawaæ. Wojewoda 
przyj¹³ nasz wniosek, ale nie znalaz³ podstaw do uznania  
naszej gminy za rejon dotkniêty klêsk¹ ¿ywio³ow¹. Pracuj¹ 
komisje d/s oszacowania strat poniesionych na skutek 
tegorocznej suszy.
To tyle o ¿niwach, których efektem mo¿e byæ podwy¿ka cen 
artyku³ów ¿ywnoœciowych.
Na froncie inwestycyjnym ci¹gle coœ siê dzieje. Na etapie 
opracowania jest dokumentacja budowy sieci wodoci¹gowej w 
Nosalinie, dróg na Osiedlu Po³udnie, przebudowy ulic 
Nadmorskiej i Jantarowej w Jaros³awcu oraz budowy 
pomostów na jeziorze Wicko w Jezierzanach. S¹ problemy w 
Nosalinie. Wed³ug informacji projektanta ma on k³opoty z 
wejœciem na grunt stanowi¹cy w³asnoœæ prywatn¹ celem 
ustalenia przebiegu nitki przysz³ego wodoci¹gu. To znacznie 
opóŸni wykonanie prac projektowych. Taka postawa 
mieszkañców tej miejscowoœci jest zupe³nie nie do przyjêcia i 
trudna do zrozumienia. Rozpocz¹³ siê II etap prac przebudowy 
chodnika i zatoki autobusowej w Postominie. Trwa 
przebudowa drogi powiatowej Jezierzany - Jaros³awiec  wraz z 
budow¹ œcie¿ki rowerowej  i pieszej. Trwa remont œwietlicy w 
Wilkowicach, a po jego zakoñczeniu rozpoczynamy remont 
takiego obiektu w Królewie. Trwa wymiana okien w Zespole 
Szkó³ w Pieszczu. Po rozpisaniu przetargu przystêpujemy do 
budowy kanalizacji sanitarnej w Rusinowie. Trwa przebudowa 
wysypiska w Bylicy. Przystêpujemy  do przebudowy drogi 
£¹cko - Jezierzany i ogrodzenia cmentarza w Postominie (od 
strony ulicy). Czekamy na dostawê sprzêtu do zamontowania 
na nowym placu gier i zabawa w Staniewicach. Jest 
dokumentacja na przebudowê przepompowni wody w 
Karsinie. Program naprawy budowy stadionu sportowego w 
Postominie nie przyniós³ niestety spodziewanego 
przyœpieszenia wykonywanych prac. Termin oddania obiektu 
(31.10.br.) jest wyraŸnie zagro¿ony. Bêdziemy zmuszeni do 
stosowania wobec wykonawcy przepisanych kar umownych. 

                   LAMINOPOL nowa hala produkcyjna

Zakoñczono, po wielu komplikacjach, budowê drogi 
Naæmierz - Jaros³awiec i œwietlicy w Kaninie (we wrzeœniu br 
nast¹pi uroczyste przekazanie do u¿ytku po odpowiednim 
wyposa¿eniu obiektu.)

Wys³ucha³ S³awoj Zawada - 21.08.2006

Miodowy rajd
Referat Sportu, Kultury, Turystyki i Promocji Urzêdu 

Gminy, Ko³o Rowerowe “Marysieñka”, Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania  Problemów Alkoholowych:

ZAPRASZAJ¥ 
NA MIODOWY RAJD ROWEROWY

W DNIU 1 PA�DZIERNIKA 2006r.
W programie:
9.15 - 10.00 - zbiórka uczestników, zapisy wiata rowerowa 
                         torowisko w Postominie.
10.00 - 11.15 - przejazd do Krzemienicy
11.15 - 12.30 - zwiedzanie pasieki pszczelarskiej z czêœci¹ 
                        edukacyjn¹
12.30 - 15.00 - pieczenie kie³basek, rozstrzygniêcie 
                       konkursów, wrêczenie upominków
15.00 - 16.15 - przejazd do Postomina, rozwi¹zanie rajdu

Szczegó³y i wstêpne zapisy: Dzia³ Promocji Urzêdu 
Gminy pok. nr 25, tel. 59-810-85-17

Rajd odbêdzie siê drogami publicznymi, osoby 
poni¿ej 12 lat jad¹ z opiekunem.

Z. Ludwikowski
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Wykorzystaæ wakacyjny czas
Dla wielu czas wakacji kojarzy siê z czasem urlopów, bezruchu i 
wszêdobylskiego leniuchowania. Tymczasem we wszystkich 
naszych gminnych szko³ach ten czas pos³u¿y³ do przeprowadzenia 
d³ugo oczekiwanych remontów i modernizacji. 
O zakresie szczegó³owych prac w szko³ach poinformujemy w 
nastêpnym numerze, teraz przedstawiamy moment prac na budynku 
szko³y w Korlinie. Remontowi podlega³ dach z likwidacj¹ starych 
kominów na nowe. Zakres prac kosztowa³ bud¿et gminy 6 tys. z³.

Na zdjêciu: ekipa remontowa z usteckiego zak³adu rzemieœlniczego 
Adama Rojka podczas zak³adania nowych kominów.

Nowe jest piêkne
Bry³a budynku harmonizuje z otoczeniem. Pomieszczenia w nim 
spe³ni¹ najbardziej wyszukane oczekiwania przysz³ych 
u¿ytkowników. A poza tym poprzez trafnie dobran¹ kolorystycznie 
elewacjê, która wtapia siê w otoczenie unikniêto szokuj¹cego i 
ra¿¹cego blichtru. Jednym s³owem sukces architektoniczny i 
inwestycyjny.
Jeszcze tylko wstêga, przemówienia i Kanin wzbogaci siê o 
przepiêkny obiekt. Mo¿e to pierwszy krok do odzyskania dawnej 
s³awy tej miejscowoœci, w której przyjezdny w miejscowym 
zajeŸdzie móg³ nie tylko zaspokoiæ g³ód, ale tak¿e siê przespaæ.

Na zdjêciu: nowy obiekt w pe³nej krasie.

Oferta dla szukaj¹cych spokoju
Na mapie bazy turystycznej naszej gminy coraz wiêksze 

znaczenie maj¹ szko³y, które u¿yczaj¹ swoje sale dla kolonistów z 
ró¿nych regionów Polski. Dodatkowo szko³a w Korlinie po 
wyjeŸdzie ma³ych wczasowiczów rozszerza swoj¹ ofertê staj¹c siê 
schroniskiem.
Jak mówi dyrektor placówki Zbigniew Mielczarski iloœæ 
korzystaj¹cych z bazy noclegowej szko³y przybywa z roku na rok. 
Miêdzy 20 lipca, a 20 sierpnia przyjêto 67 turystów. W zesz³ym roku 
by³a to grupa 50 osobowa. Nie bez znaczenia jest tu strona 
finansowa. Szko³a zarobi³a dodatkowo blisko 3 tys. z³. Miesiêczne 
funkcjonowanie schroniska to zas³uga wszystkich pracowników, 
którzy pomimo pobytu na urlopach pe³nili kilkudniowe dy¿ury.
Ze schroniska i to od kilku lat korzystaj¹ te same grupy: 
rowerzystów z Warszawy, studenci Politechniki z Poznania, 
sportowcy z Wroc³awia. Jednak najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ 

indywidualni turyœci z Mazowsza i Œl¹ska.
Jak powiedzia³a wieloletnia turystka z Bulkowa k/ P³ocka p. 
Iwona Przedpe³ska: „Przyje¿d¿am tu z 4 osobow¹ rodzin¹ od 4 
lat. Lubiê to miejsce. Jest tu cisza, nie ma t³umu turystów i tego 
zgie³ku co w niedalekim Jaros³awcu. Warunki jakie oferuje 
schronisko te¿ nam w zupe³noœci wystarcz¹. Jest ciep³a woda, 
mo¿na skorzystaæ z prysznica. Dobrze zaopatrzona w sprzêt 
kuchnia pozwala na przygotowanie posi³ku. Dla mê¿a wa¿ne 
jest, ¿e samochód bez ¿adnych obaw mo¿na zostawiæ na noc. 
Nigdy siê nie zdarzy³o, aby nam czy innym turystom 
wyrz¹dzono jak¹œ krzywdê. O tym miejscu wiele mówi³am 
osobom zaprzyjaŸnionym na Mazowszu. W tym roku z nami 
przybyli nasi znajomi. Oni s¹ zaskoczeni bliskoœci¹ morza do 
którego doje¿d¿aj¹ w 10 minut i t¹ kameralnoœci¹ jaka panuje tu 
w Korlinie. Jeœli wszystko u³o¿y siê dobrze, to w przysz³ym 
roku te¿ tu przyjedziemy”.

Na zdjêciu: ognisko rodzinne przyjezdnych przed schroniskiem 
w Korlinie.

Przegrywana 
walka z zaraz¹
(II dekada sierpnia) 
W y g l ¹ d  a l e i  
kasztanowców na 
trasie Wszêdzieñ-
N a æ m i e r z  b u d z i  
p r z e r a ¿ e n i e .  
Usychaj¹ce drzewa z 
n iewie lk¹  i loœc i¹  
z w i ê d n i ê t y c h  
opadaj¹cych liœci.
To skutek inwazji 
niewielkiego motyla - 
s z r o t ó w k i  
kasztanowcowiaczka, 
którego larwy ¿eruj¹ 
w  l i œ c i a c h  

kasztanowców. stanowi problem wszystkich drzew tego 
gatunku w tym miejscu.
 Wydawa³o siê, ¿e przed³u¿aj¹ca siê ostra zima i ch³odna wiosna 
w sposób naturalny dopomo¿e kasztanowcom. Okaza³o siê, ¿e 
to co dzia³o siê ju¿ w lipcu w ubieg³ym roku sta³o siê miesi¹c 
póŸniej tego lata. Znawcy drzew nie maj¹ w¹tpliwoœci. Ju¿ w 
przysz³ym roku ten odcinek alei kasztanowców bêdzie rzewnym 
wspomnieniem. Z jakim zjawiskiem w przyrodzie wówczas 
skojarz¹ maturzyœci swój najwa¿niejszy egzamin w ¿yciu?

Fot. autora
                             Mlecz

Na zdjêciu: umieraj¹ca aleja kasztanowców.
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Amerykanie w  Wicku?!?

Media poda³y informacjê, ¿e nad jeziorem Wicko ma byæ 
zlokalizowana sieæ amerykañskich radarów i wyrzutni 
rakietowych w  ramach tzw. tarczy antyrakietowej. Co to 
mo¿e oznaczaæ dla mieszkañców przypoligonowych 
miejscowoœci - Górska i Królewa? - Przypoligonowe 
po³o¿enie nie sprzyja rozwojowi turystyki w naszej gminie - 
mówi Zbigniew Ga³ek, wójt gminy. 

                                                            Pomost w Kólewie

A co dopiero po zainstalowaniu potê¿nych urz¹dzeñ 
rakietowych. Nie ma oficjalnego potwierdzenia tych 
zamierzeñ wojskowych. Pewne jest, bêdziemy bardzo 
mocno protestowaæ gdyby siê to potwierdzi³o.

          Pomost w £¹cku        

- Wszystko jest dobrze - powiada jeden z mieszkañców 
naszej gminy, który nie chce ujawniaæ swoich personaliów - 
w czasie pokoju. Ale w przypadku wojny to gdzie 
skierowane bêd¹ pierwsze pociski nieprzyjaciela? Na 
Waszyngton czy na Wicko? A ponadto  nie mam ¿adnej 
pewnoœci na ile urz¹dzenia radarowe wspomagaj¹, a na ile 
szkodz¹ cz³owiekowi? 

Joanna z Królewa   
i jej tegoroczne 
borowiki

N i e  b ê d z i e  
zgody na tarcze

                                                                     Fot. S. Zawada

Szwedzi nad jeziorem Wicko

Po wyl¹dowaniu nad jeziorem Wicko w sierpniu 1630 
roku Szwedzi zbudowali szaniec w kszta³cie podkowy w pobli¿u 
ujœcia rzeki wpadaj¹cej do jeziora. Do dziœ widaæ jak du¿a by³a  
to budowla. Podczas wojny zakopano tu bardzo du¿y skarb, 
którego podobno strzeg³ weso³y skrzat.

Pewnego dnia w pobli¿u szañca parobek ora³ pole. W 
po³udnie przyniesiono mu obiad. Poniewa¿ nie by³ jeszcze 
g³odny, jedzenie zostawi³ pod krzakiem. Kiedy po pewnym 
czasie chcia³ zjeœæ obiad okaza³ siê, ¿e miski s¹ puste. Podobnie 
by³o nastêpnego dnia. W trzecim dniu gdy tylko  s³u¿¹ca 
postawi³a koszyk pod krzakiem szybko usiad³ obok.

Co zobaczy³?  Ma³ego gnoma w czerwonej rogatywce, 
który bardzo szybko prze³yka³ jego obiad. Gdy krasnal dostrzeg³ 
parobka, krzykn¹³: “Gdybyœ jeszcze ten raz pozwoli³ mi zjeœæ 
obiad, to podczas orki odkry³byœ du¿y skarb” To mówi¹c 
znikn¹³.

Skarbu nigdy nie znaleziono.
Legendy  z Postomina i Jaros³awca 

                    M. Sadowska: Jezioro Wicko 2006, rysunek tuszem

Gmina Postomino na dawnych 
pocztówkach

Taki tytu³ nosi nowe wydawnictwo, które ukaza³o siê nak³adem 
Urzêdu Gminy. Zawiera 26 pocztówek sprzed 1945 roku 
(g³ównie z okresu miêdzywojennego) przedstawiaj¹cych 
widoki m.in. nastêpuj¹cych wsi: Postomino, Jaros³awiec, 
£¹cko, Dzier¿êcin, Marszewo, Mas³owice, Rusinowo, Pieszcz, 
Pieñkowo, Chudaczewo, Z³akowo, Pa³ówko, Staniewice.
Gmina Postomino na dawnych pocztówkach jest albumikiem 
tak zrobionym, ¿e pocztówki mo¿na wyrywaæ i wysy³aæ. 
Publikacjê przygotowa³o s³awieñskie wydawnictwo 
„Margraf”. 
                                                                                    (jes)
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Fot. S. Zawada

Fot. S. Zawada

Fot. S. Zawada

Fot. S. Zawada

Fot. S. Zawada

Fot. S. Zawada

Z dziejów wsi gminy Postomino (10)

                     KORLINO

Korlino po³o¿one jest przy szosie ³¹cz¹cej Naæmierz i 
Jaros³awiec z Ustk¹ i S³upskiem. S¹siaduje od pó³nocy z 
gruntami wsi £¹cko, od wschodu z Królewem, od po³udnia z 
Mas³owicami i od zachodu z Naæmierzem. Oko³o  500 
metrów na wschód od wsi p³ynie kana³ m³yñski, który ³¹czy 
jeziora Marszewskie z jeziorem Wicko. Wpada do niego 
niewielka rzeczka Klasztorna. W œrodkowej czêœci wsi 
znajduje siê staw.  Wieœ ma kszta³t wielodro¿nicy (pierwotnie 
by³a to okolnica). Wielodro¿nica to wieœ charakteryzuj¹ca siê 
kilkoma lub wieloma krêtymi uliczkami. Natomiast okolnica 
to uk³ad wsi, w której wokó³ placu lub stawu stoj¹ doœæ zwarte 
zabudowania tworz¹ce zamkniêty pierœcieñ. 
Do wsi nale¿a³ przysió³ek  Przyb³ocie (niem. Fichtkaten) 
po³o¿ony 2 kilometry na pó³nocny wschód. Sk³ada³ siê z 
czterech zagród ch³opskich. 
Nazwy historyczne: Korlin, Corlin, Cörlin. Przed 1945 
rokiem: Körlin. Po 1945 roku polska nazwa przejœciowa  wsi: 
Przybudówka, a nastêpnie Korlino.
Korlino ma metrykê œredniowieczn¹. Pierwsza wzmianka o 
wiosce pochodzi z 1347 roku. Kolejny dokument z 1394 roku 
dotyczy zezwolenia  udzielonego przez ksiê¿nê Adejajdê na 
za³o¿enie klasztoru Kartuzów na gruntach wsi Korlino.
W inwentarzu Urzêdu Dar³owskiego z 1648 roku wymienia 
siê kilku mieszkañców wsi, w tym so³tysa Petera Schwarte. W 
1784 roku wieœ mia³a so³tysa, 11 ch³opów, 2 ch³opów 
ma³orolnych, 5 cha³upników, z których jeden by³ tak¿e 
nauczycielem. 
W 1918 roku Korlino zamieszkiwa³o 170 osób, w 1864 - 338, 
w 1895 - 350, w 1925 - 307, w 1939 - 440. Powierzchnia wsi 
wraz z gruntami wynosi³a w 1864 roku  579,1 hektarów. 
Podobnie w roku 1939 - 578,4 ha. Liczba gospodarstw 
domowych wynosi³a w 1871 roku 60, w 1895 - 58, w 1905-  
62 i w 1939 - 68.  
Do wsi nale¿a³y grunty dobrej jakoœci. Podstaw¹ produkcji 
rolnej by³o mleczarstwo i hodowla trzody chlewnej. W 
niektórych gospodarstwach hodowano tak¿e konie. W 1939 
roku 16 gospodarstw liczy³o do 5 hektarów powierzchni, 16 
do 10 ha, 15 do 15 ha i 7 powy¿ej 20 hektarów. W wiosce 
mieszka³ muzyk, murarz, kowal, stolarz, siodlarz. Ostatnim 
niemieckim so³tysem by³ Wilhelm Pramschüfer. Dzia³a³a 
ochotnicza stra¿ po¿arna. W centralnej czêœci wsi by³¹ 
œwietlica. Od 17 wieku by³a tu tak¿e szko³a. W latach 20-tych 
XX wieku wzniesiono nowy budynek szkolny z dwoma 
pomieszczeniami klasowymi i mieszkaniem dla nauczyciela. 
Ostatnim nauczycielem niemieckim by³ Paul Burow. 
Wieœ mia³a po³¹czenie autobusowe  ze S³awnem i 
Dar³owem. Ewangelicka ludnoœæ nale¿a³a do parafii w 
£¹cku. 
W Korlinie przewa¿a typ zagrody zamkniêtej w czworobok 
z budynkiem mieszkalnym z ty³u. S¹ tak¿e zagrody 
zamkniête z trzech stron z budynkiem mieszalnym z ty³u i 
otwartym wjazdem. Czêœæ dawnej zabudowy jest w z³ym 
stanie. Najstarszym budynkiem jest cha³upa mieszkalna, 
najprawdopodobniej z pocz¹tku XIX wieku usytuowana w 
po³udniowej czêœci wsi (nr 28). 
Armia Czerwona wkroczy³a do wsi 7 marca 1945 roku. 
Ludnoœæ niemiecka stopniowo wysiedlano (ostatni transport 
w lipcu 1947 roku). Osadnicy polscy , g³ównie z 
województwa warszawskiego, zaczêli nap³ywaæ w grudniu 
1945 roku. 
Pierwszym polskim so³tysem by³ Franciszek Ró¿añski. 

 Mapa topograficzna z 1937 r. 
We wsi dzia³a szko³a podstawowa (w budynku wzniesionym 
po wojnie), Ochotnicza Stra¿ Po¿arna i sklep. Ostatnio 
przebudowana zosta³a droga biegn¹ca przez wieœ (po³o¿ono 
asfalt). Wzd³u¿ drogi zbudowano chodnik i za³o¿ono 
oœwietlenie. 
W 1950 roku Korlino liczy³o 185 mieszkañców, w 1960  191, 
w 1970  198, w 1980  195, w 1990  190 i w 2005 roku  193. 
Liczba gospodarstw rolnych wynosi  31. So³tysem jest 
Mieczys³aw Ku³akowski, a dyrektorem szko³y Zbigniew 
Mielczarski.
                                                                                 (jes)

                                                     
Pocztówka  z okresu miêdzywojennego przedstawiaj¹ca 
widoki Korlina. 

Harmonogram wywozu œmieci systemem 
obwoŸnym  m-c wrzesieñ

Dzier¿êcin, Karsino, Kanin, Mas³owice, Ronino, Chudaczewo, 
Pieñkowo                                                             -4-18

Pieñkówko, Tyñ, Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, 
Staniewice, Nosalin, Pa³ówko, Pa³owo, Pieszcz, K³oœnik 

                                                           - 5-19

Postomino, Marszewo, Górsko, Z³akowo, Królewo, 
£¹cko, Korlino     - 6  -20

Jezierzany, Naæmierz, Rusinowo, Bylica - 7 - 21

Wszêdzieñ, Jaros³awiec - 8 - 22
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Wrzesieñ

Jab³ka w sadzie                                                                                                                 
uœmiechaj¹ siê czerwieni¹,                                                                                                 
zachwycaj¹                                                                                     
sw¹ dojrza³oœci¹.
Z³ote s³oneczniki swe                                                                                                    
ciê¿kie g³owy bez przerwy                                                                                              
unosz¹ ku s³oñcu.
Kwiaty na klombach                                                                                                           
rabatkach i w ogrodach                                                                                                                
ciesz¹ oczy                                                                                                                                                                 
i tworz¹                                                                                                                          
wielobarwny kobierzec.
W lasach grzybów co niemiara
podgrzybków, prawdziwków
i kurek
otulone cisz¹, zieleni¹
czekaj¹ na swoich grzybiarzy
Szkolny dzwonek zadŸwiêcza³                                                                                                                                   
i rozkrzyczane dzieciaki                                                                                                                          
zamilk³y w ³awkach.

                          Jadwiga Michalak

“Czas oczekiwania”

Nasze mi³e ¿ycie
Dni oczekiwane
Przez wszystkich ¿yj¹cych
Tak mile widziane

Rano siê budzimy
Serdecznie witamy
O naszych s¹siadach
Zawsze pamiêtamy

Mi³e s¹ uœmiechy
Serdeczne uk³ony
Oby by³y czêste
Te milutkie sk³ony

Czekamy na uœmiech
Na milutkie wdziêki
Od swego s¹siada
Jak te¿ s¹siadeñki

Witajmy siê wszyscy
Szczerze uœmiechajmy
Na te trudne czasy
Nic nie narzekajmy

Henryka  Tychoñczuk

Cz³owieczy los

Kto kieruje losem cz³owieka?
On sam go wykuwa
Czy opatrznoœæ na nim czuwa?
A mo¿e w po³¹czeniu 
Jedno i drugie
Daje efekt w skupieniu?
Musia³eœ straciæ
Rodziców i Rodzeñstwo,
¯eby wzi¹æ na swe barki œwiat?!
Dlaczego tak?
Tego siê nie dowiemy
A opatrznoœci nie zrozumiemy,
Bo ona ma swój plan

Panie, Twoja wielkoœæ niepojêta
Ludzkim rozumem nieogarniêta.
Bo¿e, Ty wszystko mo¿esz
Czego pragnê, Ty dajesz.

Myœl¹ kierujesz,
Drogê wskazujesz,
Pod rêkê bierzesz,
Od z³ego strze¿esz.

Proszê, prowadŸ mnie w tej ziemskiej podró¿y.
Daj si³y udŸwign¹æ to wszystko, co Ÿle wró¿y.
Miej mi³osierdzie dla cz³owieka grzesznego
I nie odrzucaj go od Majestatu Swego.

Stanis³awa Paszylk

GMINNA STATYSTYKA
 
I. URODZENIA     
Urodzi³o siê 15 dzieci: 6 dziewczynek i 9 ch³opców: 
         Adrianna, Anna, Gabriela Anna, Julia, Weronika Anna, 
Wiktoria Klaudia;
         Adam, Adrian, Dominik, Jakub, Kacper, Maciej Jaros³aw, 
Micha³ Marcin, Przemys³aw. Wiktor Ryszard
Szczegó³owe informacje o urodzeniach zamieszczamy na ¿yczenie 
rodziny. 
Prosimy w tej sprawie o kontakt telefoniczny lub listowny.
Mo¿ecie Pañstwo zamieszczaæ w tej rubryce fotografie swych 
pociech.

II. MA£¯EÑSTWA       
Zawarto 10 ma³¿eñstw z udzia³em mieszkañców naszej gminy:
m. in:
Juszczyk £ukasz Daniel  S³awno
Odrzywolska Marzena  Pieszcz
     Choiñski Dariusz Dominik  Pieszcz
      Baran Iwona Anna  Pieszcz
Kowal Daniel  Pa³owo
Urbañska Marjeta Anna  Pa³ówko
     Kosiñski Adam  Postomino
     Rodziñska Alicja  S³upsk
Grabowski Piotr  Marszewo
Czechowska Agnieszka Bronis³awa  Chudaczewo
    Szafrañski Piotr Zbigniew  Pieñkowo
    Ryng Magdalena  Pieñkówko
Szpudyk Grzegorz Piotr  Pieszcz
Pryszcz Agnieszka Patrycja  Staniewice
    Staszak Grzegorz  Chudaczewo
    B³aszczak Magdalena - Chudaczewo

 III.  ZGONY     
Zmar³o  15 osób: 8 kobiet i 7 mê¿czyzn.
   Dodatkowe informacje o zgonach zamieszczamy na ¿yczenie 
rodziny.
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Fot. S. Zawada
Fot. S. Zawada

      Gmina Stawiguda-tu byliœmy…

             Dnia 25.07.-07.08.2006 uczniowie szkó³ 
podstawowych z naszej gminy, a by³o ich 36, mieli 
mo¿liwoœæ wypoczywaæ w Krainie Tysi¹ca Jezior w 
gminie Stawiguda, niedaleko Olsztyna.
            Zostaliœmy zakwaterowani w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Stawigudzie. Opiek¹ nad nami, czyli 
kolonistami i wychowawczyniami ( Anna Podgórska, 
Edyta Dubert) zaj¹³ siê dyrektor tamtejszej placówki pan 
Andrzej Szczepkowski. Dodatkowo do naszej dru¿yny 
kolonijnej wst¹pi³a pani Teresa Wieczorek-nauczycielka ze 
Stawigudy.
           Program kolonijny by³ napiêty, bo oprócz wypraw 
nad jeziora: £añskie, Pluszne i Krzywe, czeka³y na nas inne 
atrakcje. By³y to m.in. k¹piele w basenie i jeziorze, 
wycieczki autokarowe do Gier³o¿y, Gietrzwa³du, Œwiêtej 
Lipki, Warszawy, Olsztyna i Olsztynka. By³y tak¿e zabawy 
kolonijne w postaci œlubów kolonijnych, wyborów Miss i 
Mistera kolonii na weso³o, turniej ping-ponga, , cykl 
plastyczny pt.” Pocztówka z…”, a tak¿e koloniœci brali 
udzia³ w turnieju pi³ki no¿nej o Puchar Wójta Gminy 
Stawiguda. Nasi ch³opcy zajêli III miejsce. Brawo!

            Dowodem na to, ¿e na tej kolonii nie sposób by³o 
siê nudziæ s¹ s³owa kolonistów:
Asia Sz. ”Bardzo podoba³a mi siê kolonia w Stawigudzie, 
poniewa¿ zwiedzi³am du¿o ciekawych miejsc, takich jak: 
skansen w Olsztynku, pola Grunwaldu, Strusiolandiê. 
Obs³uga by³a bardzo dobra, posi³ki te¿ bardzo mi 
smakowa³y. Nastêpn¹ koloniê chcia³abym spêdziæ w tak 
samo dobrych warunkach jak tu.”
Marta J. ”Kolonia w Stawigudzie by³a bombowa!!! Mi³o 
p³yn¹³ nam czas poobiedni i cisze nocne[…] Mieliœmy 
du¿o zajêæ i w ogóle by³o super!!!”
Monia J. ”Odbywaj¹c dwutygodniowy wypoczynek w 
gminie Stawiguda prze¿y³am wiele pozytywnych wra¿eñ. 
Mnóstwo atrakcji i wycieczek oraz czynny wypoczynek 
sprawi³, ¿e atmosfera tej kolonii by³a wyj¹tkowa.”
Ewa B. „By³o fantastycznie! Chcia³abym, aby nastêpna 
kolonia, na któr¹ pojadê by³a taka sama jak ta!”.
Paula S. „Najbardziej podoba³ mi siê wyjazd do kina na 
film „Piraci z Karaibów 2”. Bardzo du¿o zwiedzaliœmy. 
Super by³y dyskoteki. Bêdê polecaæ moim kole¿ankom 
Stawigudê.” 

        Dwa tygodnie minê³y bardzo szybko, niektórzy z nas 
byli zaskoczeni, ¿e to ju¿ pora po¿egnania. Po¿egnaliœmy 
obs³ugê szko³y w Stawigudzie wierszem, tañcem i piosenk¹.
Myœlê, ¿e pamiêæ o kolonistach z gminy Postomino 
pozostanie na d³ugi czas w sercu pana dyrektora 
A.Szczepkowskiego i pañ z obs³ugi.
           Serdeczne podziêkowania sk³adamy na rêce panom 
wójtom-Panu Zbigniewowi Galkowi i Panu Teodozemu J. 
Marcinkiewiczowi. Dziêkujemy, ¿e mogliœmy odkryæ w tym 
roku urocze zak¹tki województwa warmiñsko- mazurskiego.
                                                    E. Dubert, A. Podgórska         

Wspomnienia z wakacji
93 uczniów z naszej gminy i 6 opiekunów od 11.07.2006r. 

do 24.07.2006r. wypoczywa³o w gminie Wierzchos³awice. 
Po 14 godzinnej wyczerpuj¹cej podró¿y przywita³a nas pani 
Halina W³odarczyk - kierownik kolonii.
W trakcie pobytu mieliœmy mo¿liwoœæ zobaczenia wielu 
ciekawych, a zarazem nowych dla nas miejsc. Udaliœmy siê 
do Krakowa i Zakopanego. Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla nas 
wszystkich by³ zjazd wyci¹giem krzese³kowym - mogliœmy 
podziwiaæ piêkne widoki gór. Zwiedziliœmy równie¿ 
skamienia³e miasteczko w Ciê¿kowicach i Tarnów.

W upalne dni œwietnie bawiliœmy siê p³ywaj¹c w 
ciep³ej i przejrzystej wodzie Moœcickiego basenu. 
Najwiêkszym wydarzeniem dla niektórych kolonistów by³o 
przyjêcie “Chrztu kolonijnego”. By³y równie¿ organizowane 
turnieje sportowe, konkursy plastyczne czy piosenki 
kolonijnej. Ka¿dy móg³ wybraæ coœ dla siebie. Na koniec 
kolonii  ka¿dy otrzyma³, z r¹k pani  Haliny W³odarczyk i pana 
Macieja Lisa, dyplom “uczestnika kolonii” oraz maskotkê.

My równie¿ podziêkowaliœmy wrêczaj¹c kwiaty 
pani Halinie, panu Maciejowi, pracownikom obs³ugi, paniom 
kucharkom i pani pielêgniarce. W ten sposób chcieliœmy 
podziêkowaæ za goœcinê i opiekê nad nami.

Czas pobytu w gminie Wierzchos³awice szybko 
min¹³ i musieliœmy wracaæ do domu. Pozosta³y w naszej 
pamiêci niezapomniane wspomnienia.                  Uczestnicy
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Urz¹d Gminy Postomino, Powiatowa Izba Rolna w S³awnie, Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,  Rada So³ecka i Spo³eczeñstwo So³ectwa 

Wilkowice            

ZAPRASZAJ¥ NA 
GMINNE DO¯YNKI

 "WILKOWICE 2006"

W DNIU 17.09.2006 r. (NIEDZIELA)

PROGRAM:
10.00   Msza Œwiêta (Boisko sportowe) 
11.00 -  Oficjalne otwarcie do¿ynek
11.30  Konkurs wieñców do¿ynkowych 
11.35  Paradny wystêp orkiestry dêtej i ma¿oretek
12,00  Og³oszenie wyników konkursu wieñca
12.15  13.00  Spotkanie towarzyskie delegacji so³ectw i zaproszonych goœci
12.15  Rekreacyjny festyn do¿ynkowy dla m³odzie¿y. Zawody strzeleckie z broni 
             pneumatycznej so³ectw. Konkurs rzutu lotk¹ so³ectw (3 osobowa reprezentacja  
             so³ectw)
13.15  Konkurs „Si³acza Wiejskiego”
13.30  Blok artystyczny wystêpy szkó³
14.30  Pokazy karate
14.50  Do¿ynkowy tor przeszkód (5 osobowa reprezentacja so³ectw)
15.40  Wystêp kapeli „Pieñkowianie”
16.00  Konkurencja sprawnoœciowa so³tysów (niespodzianka)
16.20  Narty (5 osobowa reprezentacja so³ectw)
16.50  Przeci¹ganie liny (5 osobowa reprezentacja so³ectw)
17.40  Wchodzenie na s³up
18.10  Og³oszenie wyników  konkurencji sprawnoœciowych i wrêczanie nagród

21.00-4.00 Zabawa do¿ynkowa
W ramach do¿ynek rozegrana bêdzie V konkurencja wspó³zawodnictwa rekreacyjno-
sportowego SO£ECTW GMINY POSTOMINO na 2006 r.
- Dru¿ynowe Zawody Strzeleckie (2 zawodników +1 zawodniczka)
- Do¿ynkowy Tor Przeszkód (5 osobowa reprezentacja so³ectw)
Ponadto przez ca³y dzieñ bêdzie wiele ró¿nych atrakcji: kiermasze, jarmark produktów 
regionalnych, weso³e miasteczko, loteria fantowa, grochówka oraz specja³ do¿ynkowy

OGÓREK od STEFANA, CHLEB od ROMANA, SMALEC od DANIELA

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WILKOWIC

19.00  - Wystêp zespo³u „SKALDOWIE”
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Fot. S. Zawada

Fot. J. Bojkowski

Fot. S. Zawada/ Col. M. Sobczak

Siatkówka pla¿owa

Rokitnik ciernisty, krzew kwitn¹cy ¿ó³to, maj¹cy 
owoce pomarañczowe, porastaj¹cy Jaros³awiecki Klif da³ nazwê 
I Otwartemu Turniejowi Siatkówki Pla¿owej, który zosta³ 
rozegrany 29 lipca 2006r.
Choæ pogoda nie dopisywa³a pla¿owym siatkarzom, po du¿ej 
dawce upa³ów wreszcie spad³ deszcz, który nie stwarza³ 
problemów ani zawodnikom, ani kibicom, którzy ukryci pod 
parasolami  gor¹co dopingowali zespo³y.

Do turnieju zg³osi³o siê 12 par, które rywalizowa³y 
systemem brazylijskim do dwóch wygranych setów, o Puchar 
Wójta Gminy. Pierwsze miejsce przypad³o Tomaszowi 
K³awsiukowi i Stefanowi Wyszyñskiemu z Tura Czaplinek, 
którzy w finale pokonali koszalinian - Waldemara Wêgierskiego 
i Piotra Wachowskiego. Trzecie miejsce zajêli siatkarze ze 
S³awna - Marcin Pietraszk i Pawe³ Plszewski (UKS M³odzi 
S³awno). Fundatorami nagród by³ Urz¹d Gminy, Park Wodny 
”Jan” w Dar³ówku i Pizzernia AMARETTO w Jaros³awcu.

Z. Ludwikowski

Zawody strzeleckie

Na skarpie punktu widokowego obok nowego zejœcia 
przy ulicy Nadmorskiej w Jaros³awcu 23 lipca rozegrano 
otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej o puchar 
Wójta. 
Po raz pierwszy podczas tych zawodów rozegrano konkurs 
rodzinny, w którym wystartowa³o jedenaœcie dru¿yn 3- 
osobowych.
Po zaciêtej walce puchar Wójta powêdrowa³ w rêce rodziny 
Czyczerskich, która wystrzela³a 100 pkt, pokonuj¹c 
Mierzejewskich 99 pkt. i Waryñskich 98 pkt. W konkursie 
otwartym kobiet i mê¿czyzn na podanie opisanych wartoœci 
przestrzelin strzeleckich na tarczach zwyciê¿yli, strzelaj¹c po 
10 razy w pozycji stoj¹cej.

Wœród 28 pañ w pierwszej trójce znalaz³y siê trzy 
Beaty, a zdecydowanie zwyciê¿y³a Beata Szczykutowicz 
uzyskuj¹c 84 pkt. (wiêcej ni¿ pierwszy mê¿czyzna), drug¹ by³a 
Beata JóŸwiak, trzeci¹ Beata Nielaba.

Uzyskanych 81 pkt., na 10 strza³ów, starczy³o do zdobycia 
pucharu  Wójta Piotrowi Królikowskiemu, drugim by³ 
Andrzej Mieczejewski uzyskuj¹c 80 pkt. Po 79 pkt uzyska³o 
a¿ 4 zawodników, wœród których  Grzegorz ¯rodowski z 
Jaros³awca i maj¹c lepsze strza³y w okolicach dziesi¹tki zaj¹³ 
trzecie miejsce, a czwartym by³ Filip Tychy z Czech.

W konkursie  mêskim wystartowa³o 72 
uczestników, a ³¹cznie w zawodach 132 osoby.
Organizatorem zawodów by³ Referat Sportu, Kultury, 
Turystyki i Promocji przy wspó³udziale Ko³a Miejskiego 
LOK w Bobolicach.

W tegorocznym XIV Biegu Eryka Grzegorz Antosik zaj¹³ 
7. miejsce, a na  44. bieg  ukoñczy³ Janusz Sowiñski.

Malwina Bukszowana reprezentuj¹ca barwy naszej gminy, 
n a j l e p s z a  p o l s k a  z a w o d n i c z k a  w  p ³ y w a n i u  
d³ugodystansowym, wygra³a Maraton P³ywacki o Puchar 
Burmistrza Œrody Wielkopolskiej, na dystansie 2,5 km. W 
maratonie wystartowa³o 120 p³ywaczek i p³ywaków. Ku 
przypomnieniu podajemy, ¿e Malwina zajê³a 7. miejsce  w 
cze rwcowym  Pucharze  Œwia ta  w p ³ywaniu  
d³ugodystansowym w serbskim Sabacu, oraz zwyciê¿y³a w 
lipcowych zawodach o Klif Jaros³awca.

W tegorocznym Maratonie Wêdkarskim (Pieñkowo 7.07 - 
9.07 br.) najwiêcej punktów uzyska³ Andrzej Sobolewski, 
przed Januszem Baranowskim i Kazimierzem Cichym. 
Podziêkowanie dla sponsorów zawodów - Andrzej i 
Kazimierz Ordonowie.

Sza

VII kolejka  GLPN przynios³a nastêpuj¹ce rezultaty: 
Chudaczewko - £¹cko 0:5, Wilkowice - Pieszcz 6:3. Tabele 
przedstawimy po rozegraniu zaleg³ych spotkañ I rundy 
rozgrywek.

OG£OSZENIA

R U S Z A   L I G A  - Uczniowski Klub Sportowy  
“Wie¿a” w Postominie prowadzi zapisy do Amatorskiej 

Halowej Ligi Pi³ki No¿nej.
Spotkanie organizacyjne kapitanów dru¿yn odbêdzie siê 

22 wrzeœnia o godz. 19.00 na hali sportowej w Postominie.
Informacje: 889-744-591
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

R E G A T Y   £ ¥ C K O - 2-3 wrzeœnia w £¹cku nad 
jeziorem Wicko odbêd¹ siê Mistrzostwa Polski Jachtów 

Sterowanych Radiem w klasie F5-E 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

III Rowerowy Rajd “Jesienny Liœæ” - odbêdzie siê 15 
paŸdziernika br. Przewidywana trasa Ronino-Mas³owice-
Kanin-Stary Kraków-Chudaczewko (Goœciniec EDEN). 

Szczegó³y w nastêpnym numerze gazety.

Z A P R A S Z A M Y !!!

W dniu 20.08.2006, przeprowadzone zosta³y zawody 
wêdkarskie metod¹ sp³awikow¹ o PUCHAR 

WÓJTA GMINY POSTOMINO dla wêdkarzy z ko³a 
„KARAŒ”. Zwyciêzcami w kolejnoœci zostali:

I miejsce i puchar – Piotr Cichy
II miejsce – Kazimierz Cichy 

III miejsce – Janusz Baranowski
Zawodnicy do ósmego miejsca zostali obdarowani 
nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Szczególne 

podziêkowania dla Wójta Gminy Postomino, 
fundatora pucharu i nagród. Podziêkowania dla Pana 

W Wituszyñskiego za u¿yczenie Stawu do 
przeprowadzania zawodów.

Prezes Ko³a KARAŒ

W skrócie
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XVI MIÊDZYNARODOWY 
BIEG PO PLA¯Y

.... przeszed³ do historii. Nie by³oby tej  imprezy w tak 
wspania³ej szacie gdyby nie zrozumienie i hojnoœæ ludzi, 
czuj¹cych potrzebê zdrowego wypoczynku i rozrywki. 
Sponsorom tej imprezy sk³adamy serdeczne 
podziêkowanie. Oto ONI:
1. Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Œrodowiska Sp.z o.o 
Ekowodrol Koszalin
2. Zak³ad poligraficzny „GRAWIPOL" w S³upsku
3. Przedsiêbiorstwo „LAMINOPOL" Sp.z o.o w S³upsku
4. Flora pro-activ
5. Elitê cafe Warszawa
6. Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji "WARTA"- 
Szczecin
7. Rogal Unibrew Polska Sp.z.o.o - Browary BROK
8. NATA Gdañsk- oficjalny napój biegu
9. ENERGA - Zak³ad Energetyczny S³upsk
10. Redakcja „G³os Pomorza" - patron medialny
11. Kupieckie Centrum Handlowe w S³upsku 
„MANHATAN"
12. CURWER POLAND Sp.z o.o
13. Bank Polski PKO - oddzia³ S³awno
14. Bank spó³dzielczy Ustka
15. Oœrodek Wczasowy „ARKA" - Jaros³awiec
16. Oœrodek Wczasowy „ RAFA" - Jaros³awiec
17. Zak³ad Ubojni Przetwórstwa Miêsnego Sendeccy - 
Bobrowiczki
18. Komenda Poligonu Wicko Morskie
19. Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki - Warszawa
20. Polski Komitet Olimpijski - Warszawa
21. Ministerstwo Sportu - Warszawa
22. Urz¹d Marsza³kowski - Szczecin
23. Hurtownia Kosmetyczna „WEGA-BIS" S³upsk
24. Przedsiêbiorstwo „ Hydrogebudowa" Sp.z o.o S³awno
25. Park Wodny „Jan" Dar³ówko - POLDAN S³awno
26. Spó³dzielnia „STANPOL" - S³upsk
27. Redakcja Tygodnika „Wspólnota" - Warszawa
28.  Przedsiêbiorstwo Us³ug Inwestycyjnych 
„POWIERNIK" spó³ka z o.o Koszalin                                      
29. Sklep Sportowy „PUMA" pani Krystyna Grabowska - 
S³awno
30. Przedsiêbiorstwo Budowlane Ko³odziej - Górsko
31. Rolnicza Spó³dzielnia Handlowo-Us³ugowa. Oœrodek 
Wczasowy Wicie
32. Zespól Szkó³ - Jaros³awiec
33. Telewizja Polska Program-3 Szczecin, Oddzia³ 
Koszalin
34. Drogeria „LAGUNA" S³awno
35. Ciastkarnia Cukiernia „TAJA" Jaros³awiec
36. Oœrodek Wczasowy „ ZA WYDM¥" - Jaros³awiec
37. Oœrodek Wczasowy „GRYFIA" - Jaros³awiec 
38. Oœrodek Wczasowy „ LATO" - Jaros³awiec
39. Oœrodek Wczasowy „Ró¿a Wiatrów" - Jaros³awiec
40. Pensjonat „ Salwador" Jaros³awiec 
41. Mini Pensjonat „ADMIRA£" Jaros³awiec

42. Oœrodek Wczasowy „Muszelka" Jarostawiec
43. Pokoje Goœcinne „Delfin" ul. Ba³tycka 76
44. Oœrodek Wczasowy „NA KLIFIE" Jaros³awiec 
45. Oœrodek Wczasowy „LUTNIK" Jaros³awiec
46. Zak³ad Instalatorstwa Elektrycznego Regina, Stanis³aw 
Kowalscy
47. Zak³ad Instalatorstwa Sanitarnego - Gawêda - Ronino
47. „KOREX" Opakowania Serwis i Dystrybucja S³awno
48.Placówka Stra¿y Granicznej Ustka
49. Przedsiêbiorstwo „BOGART" w S³upsku
50. Gospodarstwo Ogrodnicze Kwiatkowski - Jaros³awiec
51. Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska" 
Postomino
52. Pizzeria „SAMUR" Jaros³awiec
53. Sklep „OWOCE-WARZYWA" KLAJA Jaros³awiec
54. Zak³ad Piekarniczy Pañstwa Boruckich w £¹cku
55. Zak³ad Piekarniczy Jakubowscy S³awno
56. PHU Szczepañski - Postomino
57. Rozg³oœnia Radiowa Koszalin
58. Redakcja „Glos Koszaliñski"
59. Redakcja „Dziennik Ba³tycki"
60. So³tys So³ectwa Jaros³awiec -Piotr ̄ ukowski
61. Sklep Wielobran¿owy „ROLDOM" S³awno
62. Przedsiêbiorstwo Handlowe „Budomat" S³awno
63. Spó³dzielnia „STANPOL" S³upsk
64. Bar Monika „BLUE-NOTE" Jaros³awiec
65. Sklep Ogólnospo¿ywczy Jadwiga Janusz Sowiñscy 
Postomino
66. Punkt Gastronomiczny lody-Urszula S³awska- Dar³owo
67. Komenda Hufca S³awno, obóz „LEŒNA POLANA" 
JAROS£AWIEC
68. Zak³ad Ogólnobudowlany Kowalski - Postomino
69. Kiosk warzywny Witek  Postomino
70. Pracownia i Galeria Sztuki „jart" Jadwiga Czerwiñska 
Postomino
71. Polskie Stowarzyszenie Biegów - Pi³a
72. UKS „CZARNI" Pieszcz   
73. Sma¿alnia ryb  Henryka Matulka Jaros³awiec
74. POŒREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE Jerzy 
Matulka
75. Sklep Wielobran¿owy Józef Wieczorkowski - Jaros³awiec
76. Komisariat  Dzielnicowych Postomino
77. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Wodnego i Kanalizacji 
Skibiñski -Sierakowice
78. Kawiarnia JEDYNA -Pan Marek Bukarewicz - 
Jaros³awiec
79. Jednostka OSP - S³awno
80. Ewa i Andrzej Safader - £¹cko
81. Powiatowa Komenda Policji S³awno
82. Starostwo Powiatowe S³awno
83. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
84. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe AGROMOR 
S³awno
85. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej PANORAMA 
Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy
86. Agro&Ekoplan Gustaw Brzyszcz Pieñkowo 72
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Rozmowa z Jaros³awem 
L I C H A C Y M ,  
przewodnicz¹cym Rady 
Fundacji "Partnerstwo

Dorzecza S³upii"

LEADER +-COTO JEST ?

Leader + jest jedynym programem europejskim przeznaczonym dla 

obszarów wiejskich, w którym decyzje podejmowane s¹ przez trzy 

sektory, czyli publiczny (np.gminy), spo³eczny (stowarzyszenia) oraz 

gospodarczy  (podmio ty  gospodarcze ,  gospodars twa  

agroturystyczne). bez przewagi w podejmowaniu decyzji ¿adnego z 

nich. Podejœcie do rozwoju obszarów wiejskich typu Leader odnios³o 

w krajach Unii Europejskiej znacz¹cy sukces i dlatego status tego 

programu od roku 2007 zmieniony zostaje z Inicjatywy 

Wspólnotowej na obowi¹zuj¹cy do realizacji we wszystkich krajach 

cz³onkowskich- Prosto ujmuj¹c czêœæ pieniêdzy (jest mowa o 5 %) 

kierowanych na obszary wiejskie bêdzie musia³a byæ 

rozdysponowywanych  przez program Leader+, czyli przez niego 

przechodziæ. Nie trudno sobie wyobraziæ, ¿e chodzi w przysz³oœci o 

du¿e pieni¹dze, które bêdzie mo¿na spo¿ytkowaæ na rozwój i 

poprawê jakoœci ¿ycia na wsi.     

NA CO  BÊD¥ MOG£Y BYÆ WYKORZYSTYWANE ŒRODKI Z 

LEADERA +?

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich g³ównie 

powinna uwzglêdniaæ tworzenie dodatkowego Ÿród³a dochodu oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, 

us³ugi, rzemios³o), zachowanie tradycyjnych form gospodarowania 

oraz walorów œrodowiskowych, aktywizacja spo³ecznoœci wiejskiej, 

rozbudowa infrastruktury technicznej. Efekty programy Leader+ nie 

ograniczaj¹ siê tylko do poprawy atrakcyjnoœci ekonomicznej wsi, 

ale tak¿e wspieraj¹ rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego.

KTO  MO¯E BYÆ BENEFICJENTEM ŒRODKÓW? 

Przede wszystkim mieszkañcy wsi którym zale¿y szczególnie na 

rozwoju swojego regionu, swojej gminy, swojej miejscowoœci. Na 

pewno nie bêd¹ nimi podmioty czy osoby, które bezczynnie czekaj¹ i 

zaczn¹ „wyci¹gaæ rêce" dopiero jak program Leader+ zacznie dobrze 

w Polsce funkcjonowaæ. O podziale œrodków decydowaæ bêdzie Rada 

Lokalnej Grupy Dzia³ania, która na pewno bêdzie potrafi³a oceniæ 

jaki projekt finansowaæ, by efekty jego realizacji by³y trwa³e i zgodne 

ze strategi¹. Czyli nic bez pracy i wysi³ku, dotyczy to wszystkich 

trzech sektorów.

JAK WYGL¥DA STRUKTURA ORGANIZACYJNA LEADERA?

 Lokalna Grupa Dzia³ania, by realizowaæ Pilota¿owy program 

Leader+ powsta³a na bazie zwyciêskich projektów I schematu 

Leadera czyli Gminy S³upsk oraz Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza 

S³upi i £upawy, przybra³a formê prawn¹ fundacji, która nosi nazwê 

„Partnerstwo Dorzecza S³upi" i ma siedzibê w S³upsku. Partnerstwo 

obejmuje obszar trzynastu gmin powiatów s³upskiego - gminy 

S³upsk, Dêbnica Kaszubska, Ustka, Smo³dzino, Kobylnica, 

bytowskiego - Bytów, Tuchomie, Borzytuchom, Parchowo, Czarna 

D¹brówka, Studzienice oraz s³awieñskiego - Gmina Postomino. 

Partnerstwo dzia³a na teranie zamieszka³ym prawie przez 100 tysiêcy 

mieszkañców i jest jednostk¹ organizacyjn¹ Leadera +, która zgodnie 

z opracowan¹ strategi¹ decydowa³o bêdzie o przeznaczeniu jego 

œrodków jak tak¿e o kierunkach rozwoju tego regionu. Fundacja 

„Partnerstwo Dorzecza S³upi" posiada prawie 90 partnerów z 

wszystkich trzech sektorów. Gmina Postomino posiada trzech 

partnerów. Partnerem jest sama gmina ze swoim przedstawicielem  

Arkadiuszem Michalakiem, sektor gospodarczy reprezentuje Roman 

Tama,  a sektor spo³eczny Ba³tyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne 

z Naæmierza. Mimo, ¿e Gminê Postomino reprezentuje tylko trzech 

partnerów to zajmuj¹ oni „mocne „ stanowiska w strukturach 

fundacji, a mianowicie obsadzone s¹ przez nich wszystkie trzy 

miejsca nale¿ne gminie w radzie Fundacji, a ponadto Arkadiusz 

Michalak zasiada w Komisji Rewizyjnej jako jedna z trzech osób, a  ja 

jestem przewodnicz¹cym 42 osobowej Rady Fundacji. Przy tak 

silnym obsadzeniu w strukturach Partnerstwa nie ma mo¿liwoœci by 

interesy Naszej gminy zosta³y pominiête co oznacza równie¿, ¿e 

musz¹ byæ realizowane zgodnie z za³o¿eniami strategii rozwoju 

przyjêtymi przez Radê Fundacji.

O CO NALE¯Y ZAAPELOWAÆ DO MIESZKAÑCÓW NASZEJ 

GMINY ? 

Apelujemy do ludzi którym jest bliska przysz³oœæ i rozwój Gminy 

Postomino o przyst¹pienia do Fundacji „Partnerstwo Dorzecza 

S³upi", koszty s¹ ma³e lecz zyski z mocnej reprezentacji przy realizacji 

programu Leader+ w przysz³oœci mog¹ byæ olbrzymie. Przyst¹piæ 

mog¹ osoby z wszystkich trzech sektorów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 

zgodnie ze star¹ zasad¹ nieobecni nie maj¹ racji i dlatego w³aœnie 

powinno nas byæ jak najwiêcej w PDS by mieæ racjê i by racje mia³a 

nasza gmina.

                              S³awoj Zawada

KOMUNIKAT!!!
Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy 

wydanych na olej napêdowy u¿ywany do  
produkcji rolnej powinien zbieraæ faktury VAT

- w terminie od 1 wrzeœnia 2006r. do 30 wrzeœnia 
2006r. nale¿y z³o¿yæ odpowiedni wniosek do wójta

- do wniosku nale¿y do³¹czyæ faktury VAT za 
zakup oleju napêdowego, które zosta³y wystawione 

od 1 stycznia 2006
W tym roku zwrot wydanych œrodków wynosiæ 

bêdzie: 38,70z³ x iloœæ ha u¿ytków rolnych
pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminie 

1-30 listopada 2006r.
gotówk¹ w kasie urzêdu gminy albo przelewem na 

rachunek bankowy podany we wniosku
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15 lat temu na ³amach SZEPTU

W numerze 14 (wrzesieñ 1991 r.) czytamy o kandydacie na 
pos³a, który jest przeciw „rujnowaniu rolnictwa i pañstwowych 
przedsiêbiorstw, korupcji, rozkradaniu maj¹tku narodowego, 
sprzedawaniu naszej ziemi obcokrajowcom, ograniczaniu 
kompetencji samorz¹dów, ograniczaniu œrodków na kulturê, 
oœwiatê i sport", a jest za " zagwarantowaniem op³acalnych cen 
na p³ody rolne, gospodark¹ bez nacisków politycznych, 
zapobieganiu bezrobociu i narastaj¹cej biedzie naszego 
spo³eczeñstwa, opiek¹ pañstwa nad oœwiat¹, kultur¹, zdrowiem 
i sportem, uczciwym traktowaniem emerytów i rencistów". 
Kandydatem tym by³ Zbigniew GALEK, ówczesny i obecny 
wójt naszej gminy. W rubryce "Ludzie którzy chc¹, coœ zrobiæ" 
prezentowana jest sylwetka Kazimierza BORSUTA, 
kierownika MBM GZRKiOR w Postominie, który uzasadnia 
swoja decyzjê o tym dlaczego zosta³ radnym. "Trzeba budowaæ 
ma³¹ lokaln¹ rzeczywistoœæ gospodarcz¹” - to motto  
dzia³alnoœci radnego Borsuta. Swoje "komunikacyjne 
pierepa³ki” przekazuje Alo z podró¿y nad Dnieprem i DŸwin¹, a 
jeŸdzi³ poci¹gami, tramwajami, autobusami i taksówkami. 
(zakoñczenie ka¿dej zapowiedzi: „numiera naczynajusta od 
ga³awy”. Co znaczy, ¿e numeracja wagonów zaczyna siê od 
lokomotywy. O której odchodzi nasz autobus wed³ug rozk³adu 
jazdy  - odpowiedŸ, ¿e wieczorem)
 Teresa Rysztak przybli¿a sytuacjê w szko³ach przed 
rozpoczêciem nowego roku szkolnego. MEN  zobowi¹za³ 
"dyrektorów szkó³ do ograniczenia o 4 godziny w ka¿dym 
oddziale i zajêæ pozalekcyjnych o 20%". Czytamy o 
problemach z  "zerówk¹", dowo¿eniem dzieci do szko³y, 
opa³em dla szkó³, wysokich cenach podrêczników i artyku³ów 
szkolnych. "Jest wiêc rzecz¹ bardzo prawdopodobn¹, ¿e szko³a 
zaczyna byæ luksusem - zarówno dla dzieci, jak i dla 
nauczycieli, którzy bêd¹ musieli gdzieœ dorabiaæ". -konkluduje 
autorka. Na kolumnie sportowej Alo prezentuje sylwetkê 
Zdzis³awa LUDWIKOWSKIEGO, Najlepszego Sportowca 
Gminy roku 1990.

W Pa³owie potrafi¹

Neogotycki koœció³, dominuj¹cy na p³askim rozleg³ym 
krajobrazie, wymaga³ przeprowadzenia stosownych prac 
remontowo-porz¹dkowych. - Decyzja o tym zapad³a jeszcze w 
poprzednim roku - mówi Alicja Kukowska, radna gminnego 
samorz¹du - Czas uszkodzi³ znacznie opaskê wokó³ "budowli”, 
a teren przykoœcielny wymaga³ wyraŸnego uporz¹dkowania, 
drzwi natomiast dopomina³y siê odœwie¿enia.

Mieszkañcy Pa³owa,   Pa³ówka i Nosalina podjêli siê 
wykonania zadania w tzw. czynie spo³ecznym. Zbiórka 
pieniêdzy by³a potrzebna w celu zakupu farb i kostki polbruku. 

Dwie palety kostki polbrukowej przekaza³ Zbigniew Ga³ek, wójt 
gminy. Zagêszczarkê "zorganizowa³" Stanis³aw B¹k i  Jan 
Kurkul. Betoniarkê udostêpni³ Robert Wanago i Marek Iœko. 
Jedenaœcie przyczep piasku przywióz³ Grzegorz Kukowski, a 
³adowa³ w³asn¹ ³adowark¹, Stanis³aw Kisiel. Jaros³aw Kowal  
zaj¹³ siê wywozem gruzu. Malowanie drzwi koœcielnych to 
zadanie, które wykonywa³y z pe³n¹ fachowoœci¹ i poœwiêceniem - 
Alicja Kukowska, El¿bieta Pacak, Ma³gorzata Wójcik, Wioletta 
Paw³owska, El¿bieta £aga, Mirella Kurpet. Wiele ciê¿kich prac  
ziemnych wykonywali Gabriel Kowal i Ireneusz Kowal. Nawet 
dzieciaki chwyta³y za pêdzle i pomaga³y swoim matkom. Ksi¹dz 
Zbigniew, proboszcz staniewickiej parafii, wspomaga³ swoich 
wiernych nie tylko dobrym s³owem, by³ czêsto widoczny na 
terenie realizowanego zadania. - Robimy to dla siebie- powiedzia³ 
Stanis³aw B¹k - i dlatego bêdzie to bardziej szanowane. Radna 
Kukowska wraz z mê¿em Grzegorzem spêdza³a tutaj d³ugie 
robocze godziny, a jej interpelacja z³o¿ona na ostatnio odbytej 
sesji gminnego samorz¹du zaowocuje nied³ugo zbudowaniem 
alejki na miejscowym cmentarzu, co bêdzie jakby 
ukoronowaniem tego wspania³ego spo³ecznego poruszenia 
parafian z tych trzech miejscowoœci. 
                                                                                Sza

J A Z G A R Z   2006
51 zawodnikom  bior¹cych udzia³ w VIII Otwartych 
Wêdkarskich Zawodach Sp³awikowych “Jazgarz 2006”, które 
odby³y siê  na kanale przywodnym w Jaros³awcu, losowaniem 
przydzielono malowniczo po³o¿one miejsca.

Sêdziowie sektorowi W³odzimierz Tyrek, Tadeusz 
Ryng, Józef Go³êbiowski, Janusz Baranowski, pod wodz¹ 
sêdziego g³ównego Janusza £uczaka, bacznie pilnowali  aby 
wszystko przebiega³o zgodnie z rzemios³em wêdkarskim i 
regulaminem zawodów.
 Do 27 uczestników uœmiechnê³o siê szczêœcie, bo z³owili 153 szt. 
o ³¹cznej wadze 5,155 kg, co skrupulatnie odnotowa³, podpisuj¹c 
protokó³ zawodów sekretarz, Kaziu Cichy.

 Zwyciêzc¹ zosta³ Kazimierz Zienowicz z Koszalina,  
drugim by³ Edward Kwiatkowski z Pieñkowa, trzecim Miros³aw 
£uczak ze S³awna.
Najwiêksz¹ z³owion¹ ryb¹ by³ leszcz 200g z³owiony przez 
Kazimierza Zienowicza z Koszalina.
Najwiêkszy Jazgarz z³owiony przez Andrzeja Bajera ze S³awna 
mia³ 108 mm, a najwiêcej sztukowo 21 ryb z³owi³ Kazimierz 
Gawe³.

Najm³odszym zawodnikiem by³ Dariusz Gawe³ a 
najstarszym Roman Mejsner. Piêtnastu pierwszych otrzyma³o 
nagrody.  Sponsorami zawodów by³ Urz¹d Gminy, 
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Ko³odziej 
Górsko, Piekarnia Jakubowski S³awno.

Z. Ludwikowski

OGÓRKOWY TURNIEJ PI£KARSKI

W dniu 06.08.2006 Urz¹d Gminy Postomino wraz z so³ectwem Wilkowice 
zorganizowa³ Ogórkowy Turniej Pi³ki No¿nej. Rywalizowa³y ze sob¹ trzy 
dru¿yny: „Jantar” Wilkowice , £KS  £¹cko oraz „Pogoñ” Chudaczewko 
.Dru¿yny rozegra³y turniej systemem ka¿dy z ka¿dym. Wygra³a dru¿yna £KS 
£¹cko przed Jantarem Wilkowice a trzecie Pogoñ Chudaczewo.Dru¿yny 
uczestnicz¹ce w turnieju otrzyma³y nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta 
Gminy.
Na sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwa³ Pan Jerzy Szel¹g, któremu 
Urz¹d Gminy  sk³ada podziêkowanie za prowadzenie spotkañ.
Dziêkujemy równie¿ so³ectwu Wilkowice za przygotowanie boiska do rozegrania 
turnieju. 
                                                                                            Arkadiusz Michalak



Gminne Centrum Reagowania 
(GCR)

Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 109/2006 z 3 
sierpnia 2006 Wójta Gminy Postomino w 
sprawie utworzenia GCR, podaje siê do 

publicznej wiadomoœci wszystkich 
mieszkañców gminy, ¿e GCR mieœci siê w 

budynku Urzêdu Gminy Postomino 30 
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Mimo padaj¹cego deszczu w sobotê 12 sierpnia 2006r. 
z bazy rajdowej wiaty rowerowej przy latarni morskiej 27 
uczestników rusza na 53 kilometrow¹ trasê VIII Rajdu 
“Racibora”.  Na farmie wiatracznej w Barzowicach rozegrano 
konkurs dmuchania balonów, gdzie wœród mê¿czyzn 
najlepszymi byli: Adrian Ja¿dzewski przed Damianem 
Ciesielskim obaj z Postomina i Janem Wêglarzem z 
Kêdzierzyna KoŸla. Wœród kobiet  równych sobie nie mia³a 
Jadwiga Krakowska z £¹cka, przed Ew¹ Brzostowsk¹ z 
Pieñkowa i Daniel¹ Igras z Królewa. Dalsza trasa bieg³a  do 
gospodarstwa agroturystycznego w Cisowie, pani Wandy 
Hañczarek, gdzie uczestnicy zostali przyjêci chlebem w³asnego 
wypieku ze smalcem i ogórkami kiszonymi, wspania³ym 
ciastem z powid³ami z tegorocznych owoców. Radoœæ 
gospodyni by³a tym wiêksza im wiêkszy by³ apetyt goœci. 

Na dar³owskiej patelni, gdzie rozgrywamy konkurs 
rzutu lotk¹. Najlepszymi wœród mê¿czyzn byli: Adrian 
Ja¿dzewski z Postomina, Grzegorz Antosik z Mas³owic i Jan 
Wêglarz z Kêdzierzyna KoŸla. Wœród kobiet najlepsz¹ by³a 
Irena Owsiuk, przed Iren¹ Szost (obie z Pieszcza) i Daniel¹ 
Igras z Królewa.

Drugi dzieñ rajdu, 13 sierpnia 2006 na starcie 
gromadzi grupê a¿ 47 uczestników. Na bramie poligonu wita 
nas przewodnik, który ma do pokazania wiele ciekawych 
rzeczy. Osoby bior¹ce udzia³ w konkursie na bukiet z kwiatów 
polnych, przydro¿nych i leœnych, co rusz siê zatrzymuj¹ widz¹c 
jakiœ ciekawy okaz do konkursowego bukietu.  Tutaj nastêpuje 
po³¹czenie 36-osobowej grupy z klubu rowerowego “Bezkres” 
z Ustki. 
Przeje¿d¿aj¹c pasem startowym kierujemy siê na punkt 
widokowy z kopu³¹, gdzie do³¹cza kolejna grupa cyklistów z 
ko³a rowerowego “S³upia” ze S³upska. W £¹cku nad jeziorem 
czeka na nas przygotowane przez tutejsze OSP ognisko i 
kuchnia polowa z grochówk¹. Rozstrzygamy konkursy na 
bukiet kwiatowy w którym za naj³adniejszy uznano dzie³o 
Jadwigi Krakowskiej, drugim by³ bukiet Danieli Igras a trzecim 
Ewy Brzostowskiej, czwartym Teresy Brzozowskiej.

W konkursie na wiersz rajdowy (kategoria dzieci) 
najwy¿ej oceniono utwór rodzeñstwa Ewy i Agnieszki Seweryn 
z Gliwic. Wœród starszych nagrodzono wiersze Danieli Igras, 
Krystyny Zielonki i Micha³a S³upawskiego. 
Rowerowy tor przeszkód, o wejœciówki na basen Parku 
Wodnego Jan w Dar³ówku, zgromadzi³ 20 uczestników. 
Zwyciê¿y³a: Jadwiga Krakowska przed Ew¹ Seweryn. Wœród 
mê¿czyzn: Piotr Brzozowski przed Adamem Ja¿d¿ewskim i 
Paw³em Walczewskim. Puchar Wójta Gminy dla najliczniejszej 
grupy rajdowej powêdrowa³ do usteckiego “Bezkresu”. 
Najliczniejsz¹ rodzin¹ rajdow¹ by³a rodzina Antosików z 
Mas³owic. 
Najwszechstronniejszym uczestnikiem zosta³ Jan Wêglarz z 
Kêdzierzyna KoŸla. Najm³odsz¹ uczestniczk¹ Ewa Seweryn z 
Gliwic, najstarszymi uczestnikami rajdu byli p. Irena Szost i p. 
Tadeusz Budzyñski. 

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych  ufundowa³a nagrody  upominki i posi³ki 
regeneracyjne. Nagrody ufundowali Redakcja Radia Koszalin i 
Dziennika  Ba³tyckiego.

   
Z. Ludwikowski

Turniej Pi³karski  „Wakacje z pi³k¹”

Kolejna edycja rozgrywek turniejowych organizowanych 
dniach 22-23.07.2006 przez Urz¹d Gminy Postomino 
zgromadzi³a na starcie 11 dru¿yn. By³a te¿ jedna dru¿yna z 
naszej Gminy: Bia³ek i Synowie z Rusinowa. 
Sobotnie eliminacje wy³oni³y zwyciêzców poszczególnych 
grup, które po niedzielnym losowaniu utworzy³y dwie grupy 
fina³owe:
Sk³ad poszczególnych grup fina³owych:
Grupa A: Bia³ek i Synowie Rusinowo, Bentony Radogoszcz, 
FC Barka, Samoobrona BW, 
Grupa B: S³awno City, Or³y Wierzchos³awice, Gwardia 
Nowohucka, Demony.

Niedzielne fina³y sta³y na bardzo wysokim poziomie,  
zawodnicy reprezentowali doœæ du¿e umiejêtnoœci techniczne 
oraz dyscyplinê taktyczn¹.
W gronie finalistów bardzo dobrze poczynali sobie m³odzi 
zawodnicy „Bia³ek i Synowie” z Rusinowa. 
Ca³y turniej wygra³ zespó³ Gwardii Nowohuckiej, drugie 
miejsce zajê³a Samoobrona BW,  trzecie  dru¿yna Or³ów 
Wierzchos³awice, czwarte Bentony, pi¹te S³awno City, szóste 
Bia³ek i Synowie, siódme Demony, a ósme FC Barka
Dru¿yny, które zajê³y miejsca I-III otrzyma³y Puchary Wójta 
Gminy Postomino, dyplom oraz nagrody rzeczowe w postaci 
pi³ek no¿nych, koszulek,getrów.
Miejsca od IV do VIII otrzyma³y okolicznoœciowe statuetki 
oraz dyplom.
Najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Dominik Dobraz z 
Samoobrony BW 
Najlepszym bramkarzem Piotr Spychalski z S³awna City.
Nagrody rzeczowe dla wyró¿niaj¹cych siê zawodników 
u f u n d o w a ³  P a n  J ó z e f  Wi e c z o r k o w s k i -  S k l e p  
Ogólnospo¿ywczy w Jaros³awcu ul. S³oneczna.
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwali 
sêdziowie: Jerzy Szel¹g i Marcin Bojaryn, którym  sk³adamy 
podziêkowanie za prowadzenie spotkañ. 
                                                               Arkadiusz Michalak
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POZIOMO

1.Sala lekcyjna w szkole
3.Koronny w s¹dzie
8. Ma we krwi groŸnego wirusa
9. tlenek wêgla (CO)
12. Pañstwo w Rzymie
16. niedokrwistoœæ
18. Ciê¿ka na rycerzu
20. Budynek siêgaj¹cy chmur
23. But na lato
26. Mieszkaniec  Wiednia
27. K³opot, zak³opotanie
28 . Jego zapalenie rozpoczyna olimpiadê

PIONOWO

1. Naczynie ogrodnika
2. Element mêskiej bielizny
4. Rodzaj tañca
5. Morska roœlina plechowa, glon
6. Dowcip, ¿art
7. Pi³karska tabela dru¿yn
10. Zielona planeta
11. Drewniane naczynie do ciasta
13. Na g³owie Hindusa
14 Niewysoki mebel

Litery z kratek w prawym dolnym 
rogu czytane od 1 do 20 utworz¹ has³o 
krzy¿ówki, które wystarczy nades³aæ na 
kartce pocztowej jako rozwi¹zanie wraz z 
naklejonym kuponem do koñca wrzeœnia 
2006r. Do rozlosowania trzy nagrody 
rzeczowe ufundowane przez wydawcê.  

Krzy¿ówka nr 9/2006

Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z Nr 7/2006 nagrody wylosowali:
       1.   Justyna Laska - Marszewo 33

2. Ewa Andrik - Chudaczewko 8
3. Ma³gorzata Pasternak - Ronino 1

Nagrody do odebrania w Urzêdzie Gminy pokój Nr 25. Has³o 7/2006 
„Korzystaj z uroku lata”.

Jaros³awieckie Œwiêto 
Szachów

Niezmiernie trudno zainteresowaæ 
turystów masowym udzia³em w tak 
nietypowej konkurencji sportowej jak¹ s¹ 
szachy. A jednak organizatorom z Wydzia³u 
Kultury i Promocji Urzêdu Gminy 
Postomino ta sztuka uda³a siê po raz kolejny. 
Odby³a siê III edycja Jaros³awieckiego 
Œwiêta Szachów. Przebojem by³ pojedynek 
miêdzy wicemistrzyni¹ œwiata i mistrzyni¹ 
Europy do lat 14 Malwin¹ Chrz¹szcz a 
p r a c o w n i k i e m  g m i n y  P o s t o m i n o  
Zbigniewem Mielczarskim. Po   za¿artej 
walce zgodzono siê na remis.
Oprócz tego spotkania równolegle 
rozgrywano turniej z udzia³em blisko 30 
chêtnych turystów z Jaros³awca i kadry 

Polski juniorów, którzy specjalnie na 
Œ w i ê t o  S z a c h ó w  p r z y b y l i  z e  
zgrupowania w £ebie. Turniej mia³ 
obsadê miêdzynarodow¹, albowiem 
jego uczestnikami byli Niemcy 
wypoczywaj¹cy w Jaros³awcu. Zgodnie 
z oczekiwaniami turniej wygrali m³odzi 
kadrowicze. Czo³owe miejsca zajêli: 
Krajewski Mateusz z Olkusza, 
Radzikowski Daniel Chrzanów.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ imprezy by³a 
mo¿l iwoœæ odgadywania  przez 
wszys tk ich  zadañ szachowych 
przygotowanych przez  Stanis³awa 
Tureckiego. 
Okaza³o siê, ¿e danie mata w jednym 
czy dwóch posuniêciach wcale nie jest 
takie ³atwe.

Imprezê po czêœci pokrzy¿owa³a pogoda, 
gdy¿ padaj¹cy deszcz wymusi³ na 
organizatorach rozegranie rozgrywek na 
scenie, a to z kolei ograniczy³o mo¿liwoœæ 
udzia³u w turnieju wszystkich chêtnych 
wczasowiczów.
Kilkudziesiêciu turystów- mi³oœników 
szachów- zgromadzonych przed scen¹ nie 
kry³o satysfakcji z mo¿liwoœci udzia³u w 
imprezie plenerowej popularyzuj¹cej 
królewsk¹ grê. Ich zadowolenie jest 
wielkim sukcesem organizatorów, którzy 
potrafili znaleŸæ ciekaw¹ formu³ê 
atrakcyjnego spêdzenia czasu dla wcale 
nie w¹skiego grona wypoczywaj¹cych w 
Jaros³awcu turystów.

 Zbigniew Mielczarski
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Fot. B. Niewiñski, S.Zawada/ Col. M. Sobczak

Ratownicy z Jaros³awca realizuj¹ autorskie programy profilaktyczne, które koresponduj¹ z europejskim programem 
edukacyjnym Leonardo da Vinci. Ca³a dzia³alnoœæ dotyczy zarówno dzieci, m³odzie¿y, jak i osób doros³ych i prowadzona jest w 
sezonie letnim na wszystkich pla¿ach strze¿onych, sektorach kolonijnych i w oœrodkach wczasowo - kolonijnych na terenie 
ca³ej gminy. Pod has³em: „Jak zostaæ ratownikiem" dzieci i m³odzie¿ maj¹ okazjê zapoznaæ siê z codzienn¹ prac¹ ratownika i 
sprzêtem ratowniczym.
W sezonie 2006 dla wczasowiczów jest zorganizowanych piêæ pla¿ strze¿onych, a dla dzieci i m³odzie¿y trzy sektory kolonijne. 
Nad bezpieczeñstwem osób wypoczywaj¹cych, czuwaj¹ bardzo dobrze przygotowani ratownicy WOPR, wyposa¿eni w 
najnowszy sprzêt ratowniczy. Sprzêt ten zosta³ zakupiony przez gminê, uzyskany przez sponsoring, wygrany w zawodach 
organizowanych dla ratowników nadmorskich oraz konkursach na najbezpieczniejsz¹ i najlepiej zorganizowan¹ pla¿ê na 
wybrze¿u ba³tyckim. Na pla¿y strzelonej znajduje siê punkt medyczny wyposa¿ony przez ParaMedica Polska w profesjonalny 
sprzêt ratowniczy i obs³ugiwany przez ratowników medycznych posiadaj¹cych uprawnienia ratowników WOPR.

Fot. archiwum/col. M. Sobczak

Ratownicy z Jaros³awca nieustannie rozwijaj¹ swoje umiejêtnoœci, aktualizuj¹ wiedzê i wprowadzaj¹ innowacje, aby zapewniæ 
bezpieczny wypoczynek na terenie gminy. Ratownictwo jest zatem dziedzin¹ wci¹¿ rozwijaj¹c¹ siê zgodnie z œwiatowymi 
trendami i priorytetami Unii Europejskiej.

R A T O W N I C Y  WOPR
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