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Fot. S. Zawada

W numerze: * akcyza do zwrotu*z dziejów wsi (Mazów)*ludzie z inicjatywą (E. Hutman)* płacz nad 
rozlanym mlekiem*odpady komunalne*nasze szkoły*sport rekreacja wypoczynek*

Dominika pierwsza
Niebieskooka Dominika 

jes t  p ierwszym dzieckiem 
urodzonym w naszej gminie w 
2007 roku. Miało to miejsce 5 
stycznia br w sławieńskim 
szpitalu. Szczęśliwi rodzice  to 
Emilia Jasińska z Królewa i Piotr 
Piaseczny ze Starego Krakowa. 
Matkę dziecka odwiedzili w 
szpitalu Zbigniew Galek wójt 
Gminy i Bogdan Niewiński,
przewodniczący Rady Gminy, 

składając matce najlepsze życzenia oraz zapewnienie, że 
wspaniały prezent dla pierwszego mieszkańca urodzonego w 
2007 roku (wózek dziecięcy) został dostarczony do 
przyszłego miejsca zamieszkania młodych rodziców i ich 
dziecka. 

Przyjazna pochyłość
Usunięto kolejne bariery architektoniczne dla ludzi 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Łagodny zjazd 
wykonany koło budynku Urzędu Gminy umożliwia dostęp do 
Gminnego Centrum Informacji oraz bibliotecznej czytelni i 
wypożyczalni.

Tym sposobem Gmina wpisuje się w standardy 
europejskie wychodzenia na przeciw ludziom sprawnym inaczej.

NAJLEPSZY CZYTELNIK!!!!

B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  w  
Postominie wyłoniła najlepszego 
czytelnika Roku 2006, został nim  
Pan Bolesław Palkowski z 
Postomina .  W 2006 roku 
przeczytał aż 305 książek. Pan 
Bolesław chętnie czyta powieści

 historyczne, przygodowe a i nie pogardzi dobrą 
sensacją. Panu Bolesławowi  życzymy dużo zdrowia 
pomyślności       i równie imponujacych wyników w 
czytaniu.

Na 4 lutego br zarządzono w powiecie sławieńskim 
wybory do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej 

Izby Rolniczej.
Okręgowa  Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w 
Urzędzie Gminy. O dwa mandaty ubiegać się będzie 
4 kandydatów: Bogdan Bury, Stanisław Chabowski, 

Krzysztof Galek, Kazimierz Ordon.
Wyborco pamiętaj, że Izba Rolnicza to samorząd 
reprezentujący interesy wszystkich rolników!!!

Nasi we władzach OSP
II Powiatowy Zjazd Ochotniczych Straży 

Pożarnych dokonał wyboru nowych władz. Zbigniew 
Galek został powołany na prezesa, Piotr Grzejszczak na 
sekretarza, a w skład Zarządu m.in. weszli: Zenon 
Morka, Kazimierz Borsut  i Daniel Pakos. 
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Na sesji 
odbytej 29 

grudnia 06r. 
radni 

 podjęli uchwały w następujących sprawach:
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Postomino,
- uchylenia uchwały własnej z 20 grudnia 2002 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi 
Postomino, Pieńkowo oraz terenów nad jeziorem Marszewo w 
obszarze obrębu geodezyjnego Pieńkowo ( w uzasadnieniu : w 
świedtle obowiązujących przepisów o planowaniu przestrzennym 
przeprowadzenie procedury planistycznej jest niemożliwe do 
realizacji),
- przyjęcia budżetu na 2007 rok (dochody 23.673.202 zł, wydatki 
26.706.166 zł deficyt budżetowy  3.032.964 zł),
- zmian w budżecie gminy na 2006 rok  zwiększenie i zmniejszenie 
dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się 
kwotą 32.537.507 zł po stronie dochodów , 35.625.593 zł po stronie 
wydatków, a deficyt budżetowy wynoszący 3.088.086 zł zostanie 
pokryty pożyczką inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytami 
inwestycyjnymi i nadwyżką z lat ubiegłych, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  gruntowych w m. 
Jarosławiec i Staniewice,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 
Pieńkowo  oraz w m. Marszewo i Pieńkowo,
- ustanowienia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 
roku,
- nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym (m.in. dla zawodnika w 
dyscyplinach sportów indywidualnych - 2000zł dla zawodników w 
dyscyplinach sportów zespołowych - 3000zł łącznie dla zespołu), 
- zmiany uchwały własnej w sprawie powołania komisji Rady 
Gminy, (Janusz Sowiński członkiem komisji społeczno-
oświatowej),
- zmiany uchwały własnej w sprawie ustalenia wysokości diet 
przysługujących radnym Gminy ( za nieobecność na posiedzeniu 
Rady lub Komisji potrąca się 25% diety z wyjątkiem nieobecności 
usprawiedliwionej uwzględnionej, przez przewodniczącego Rady 
Gminy, okolicznościami),
- zmiany uchwały własnej z 2006 roku w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków na zasiłki docelowe, okresowe i pomoc rzeczową  
przyznawanych w ramach świadczeń z pomocy społecznej 
(wprowadzono zapis dotyczący obowiązku publikowania uchwał w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)
- desygnowania do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w 
Sławnie przedstawiciela Rady Gminy (Marian Sergiel, zastępca 
wójta Gminy członkiem rady)
- przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Plan zagospodarowania 
przestrzennego m. Postomino

„Tereny rozwojowe obejmują obszar położony po wschodniej 
s t ronie  jez iora  Marszewo z  przeznaczeniem na  
zagospodarowanie pod funkcje turystyczne oraz tereny po 
stronie południowej miejscowości, wzdłuż drogi do Pieńkowa z 
przeznaczeniem głównie na oświatę i rekreację oraz w rejonie 
obecnego zakładu „Laminopol” na funkcje produkcyjno -   
składowe. Na całym obszarze wsi wyznaczono tereny pod 
zabudowę mieszkaniową, z największym zespołem wzdłuż 
drogi równoległej do drogi wojewódzkiej, po zachodniej i 
południowej stronie.”

Rolniku zgodnie z ustawą musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie 
gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC Rolników. 
Jeśli jeszcze nie posiadasz takiego, lub ubezpieczyłeś się w 
niewiarygodnej firmie zadzwoń, przygotujemy Ci ofertę. Nie warto 
narażać się na wysoką karę za brak ubezpieczenia lub brak 
odszkodowania w przypadku szkody
KOSZTY UBEZPIECZENIA SĄ NIEWIELKIE!
tel 0502 105 466

Zwrot podatku akcyzowego
 Wójt Gminy Postomino informuje, iż zgodnie z ustawą 

z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane 
od dnia 01 marca 2007r do 31 marca 2007r wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej 
w okresie wrzesień 2006 -  luty 2007. Wnioski przyjmowane 
będą w Urzędzie Gminy pokój 9a.

ogłoszenie płatne

Na froncie inwestycyjnym ofensywa trwa…
Baczność!

Z frontu inwestycyjnego nadchodzą same dobre 
komunikaty. Mieszkańcy Królewa już na Sylwestra powitali Nowy 
Rok w pięknie odremontowanym klubie. Nie tylko wystrój 
wewnątrz budzi uznanie, ale także efekt finalny prac wokół 
budynku mile łechce.  Zresztą niech sami Czytelnicy ocenią 
dzisiejszy jego wygląd i porównają go (ci co pamiętają) z tym 
sprzed 2 miesięcy.

Spocznij!
                    Mlecz

C
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Z dziejów wsi gminy Postomino (15)

Mazów
Wieś położona jest w dolinie Wieprzy, która opływa ją od 
północy i zachodu, otoczona jest lasami. Droga do wioski 
wiedzie z Wilkowic. 
W 1618 roku nazwa wsi brzmiała Metzow ( na mapie Lubinusa). 
W 1770 roku  Meizow. W 1895  Meitzow (tak samo w roku 
1939). Po 1945 roku wieś nazywała się Jankowice (do 1950 r.), a 
później i obecnie Mazów. 
Jest to mała wieś chłopska istniejąca już w XIII wieku. Najpierw 
należała do Joanitów (przekazana im przez księcia pomorskiego 
Świętopełka), a później do urzędu darłowskiego. W końcu XVIII 
wieku miała wg Brüggemanna zagrodę sołecką, 5 chłopów, 4 
chałupników, 1 chałupnika ulicznego, 2 chłopów małorolnych, 
chałupę w której mieściła się szkoła oraz chałupę pasterza. 
Łącznie 15 domów. 
Powierzchnia wsi wraz z gruntami w 1864 roku wynosiła 278 
hektarów,  a w 1939 roku 280 hektarów. Wieś zamieszkiwało w 
1818 roku 141 osób, w 1864 roku  228, w 1885 - 157, w 1925 - 
162 i w 1939 - 136. Liczba gospodarstw rolnych wynosiła: w 
1871 roku  36, w 1895-  34, w 1905 -  31 i w 1939 - 34.
Mazów był wsią typowo rolniczą. Przed II wojną światową tylko 
3 chłopów wykonywało oprócz uprawy roli zawód cieśli. 
Podstawą gospodarki była hodowla bydła mlecznego i świń oraz 
gęsi i kaczek. Mleko dostarczano do mleczarni w Sławsku. 
Uprawiano także zboża i rośliny okopowe. Elektryczność dotarła 
do wioski w 1934 roku.
We wsi istniała jednoklasowa szkoła. Ostatnim nauczycielem (do 
1945 r.) był Eduard Zühlke. W tym czasie do szkoły uczęszczało 
około 20 uczniów. Ewangelicka ludność Mazowa należała do 
parafii w Starym Krakowie.
Ostatnimi sołtysami byli: Wilhelm Schwolow (do 1935 r.), a 
następnie Georg Segler i Gustaw Vehlow.
Wkroczenie wojsk radzieckich tak wspomina jeden z dawnych 
mieszkańców Helmut Kräft: „7 marca 1945 roku około godziny 
17.00 wojska radzieckie zajęły naszą wieś. Prawie wszyscy 
mieszkańcy, szczególnie kobiety i dzieci, uciekli w śmiertelnym 
strachu do lasu za Wieprzą przez uprzednio przygotowaną 
kładkę. Po dwóch tygodniach 20 żołnierzy wjechało do wsi, 
wypędzili z domu młode kobiety i zabrali do Sławna, a następnie, 
jak się później dowiedzieliśmy, dalej do Grudziądza. Wśród nich 
była moja siostra Irma. Kobiety wywożono na Sybir.”  W 
listopadzie  1947 roku wieś zaczęli zamieszkiwać Polacy, a 
ludność niemiecka została wysiedlona. 
W 1950 roku Mazów zamieszkiwały 72 osoby, w 1960  - 82, w 
1970 - 80, w 1980 - 75, w 1990 - 76, obecnie  80. Liczba 
gospodarstw wynosi 14 . Sołtysem jest Brunon Andrik. 

(jes)

Mapa topograficzna z 1934 roku

Ludzie z inicjatywą 

Żyć z lasu

Eugeniusz Hutman wraz z żoną Ireną 
zamieszkuje na skraju Mazowa we 
własnym malowniczo położonym i 
rozbudowanym własnoręcznie domu. 
Dobudowując 120m2 powierzchni 
stworzył warunki do zamieszkania córce 
Katarzynie wraz z zięciem Marcinem.

Urodziłem się w Mazowie - powiada - a po ukończeniu szkoły 
zawodowej rozpocząłem prace w miejscowej spółdzielni 
produkcyjnej, a później w nadleśnictwie jako pilarz. Pociągało 
mnie do lasu. Ale przyszedł czas kiedy to lasy zaczęły pozbywać 
się stałych pracowników. Chcąc dalej pracować w lesie musiałem  
rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą. I tak to się 
zaczęło w 1996 roku. Zaczynałem od kupna własnej piły. Kupiłem 
za gotówkę, otrzymałem bowiem odprawę od byłego pracodawcy. 
Kupiłem też ciągnik rolniczy C-360. Taki był początek mojej 
samodzielnej pracy. Przez prawie rok pracowałem sam. 
Wykonywałem wszystkie czynności związane ze ścięciem drzewa, 
jego pocięciem i wywiezieniem z lasu. Nie było łatwo, ale jakoś 
poszło. Z czasem zacząłem zatrudniać pracowników. Taką pracę 
zaczynało nas wielu. Zostało tylko 3. Zwiększałem stopniowo 
zatrudnienie. Obecnie zatrudniam 10 ludzi. Kupiłem Vorwarder'a, 
do ładowania drewna, dwa ciągniki do wywożenia dłużycy. Trzeba 
usprawniać i ułatwiać ludziom pracę. Na początku te usługi leśne 
polegały nie tylko na pozyskaniu drewna, ale również na hodowli i 
ochronie lasu. Od roku zajmuję się tylko pozyskaniem i zrywką. 
Mam zawartą umowę dwuletnią, co daje pewną ciągłość pracy, 
umożliwia inwestowanie w ten interes, ale powoduje utrzymanie 
świadczonych usług na tym samym poziomie złotówkowym. Ale 
nie narzekam. Codziennie jestem w lesie nawet w niedzielą 
spacery to tylko leśnymi dutkami ze strzelbą na ramieniu. Mazów 
to taka skrajna miejscowość naszej gminy. Ale cieszy  ten wielki 
rozmach inwestycyjny naszego Wójta. Jak wiem to ma on zamiar 
skanalizować w tej kadencji wszystkie gminne miejscowości i 
polikwidować wiejski bruki i nawierzchnie żużlowe. Myślę, że 
Mazów nie zostanie w tych zamierzeniach pominięty. Do pracy 
ściąga fachowców, którzy znają się na opracowywaniu 
odpowiednich projektów i w ten sposób pozyskuje duże pieniądze 
unijne. 

Zamierzeniem Eugeniusza Hutmana od urodzenia 
Mazowianina (rocznik 1959), jest dalsze usprzętowienie i 
usprawnienie wszelkich wykonywanych leśnych prac. Finalizuje 
zakup Harwerster'a,  maszyny do ścinania drzew. Chociaż jak 
powiada pilarza nie zastąpi żadna maszyna. Pozyskiwanie drewna 
to około 35tyś m3 rocznie - papierówka,  dłużyca.
- Pewnie, że da się z tego żyć  powiada. Ale są takie miesiące gdy 
nie wszystko wychodzi najlepiej. Wszystkie jednak należności w 
tym też płace pracownicze reguluję w określonych terminach. 
Zakupiłem ostatnio niszczejącą bazę po b. spółdzielni 
produkcyjnej. Naprawiłem dach, wyremontowałem walące się 
mury, grodzę teren, który wymaga jeszcze znacznego utwardzenia. 
Mam już miejsce na garażowanie oraz naprawy  tego sprzętu, który 
mam na stanie. 
Eugeniusz Hutman syn Marianny i Bronisława, mąż Ireny, ojciec 
Wojciecha, Katarzyny, Magdaleny i Małgorzaty, dziadek dwóch 
wnuczek i jednego wnuka, ukończył kurs przedsiębiorczości leśnej 
oraz zamierza w najbliższej przyszłości zakupić przyczepę 
specjalistyczną z ciągnikiem celem wprowadzenia dalszych 
usprawnień ciężkiej pracy ludzi pracujących i żyjących z lasu. Las i 
sport to jego pasje życiowe. 

                      Sza.
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Płacz nad rozlanym mlekiem

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Postomino wniósł Zdzisław 
Sieradzki pismem z 29 grudnia ubiegłego roku i podczas obrad 
styczniowych gminnego samorządu. Przewodniczący Rady 
odczytał treść pisemnych uwag. Przed wystąpieniem 
wnioskodawcy głos zabrał Jędrzej Alkiewicz, autor opracowania 
projektu planu, wskazując, że obszar jeziora Marszewo zaliczony 
został do terenów cennych przyrodniczo ze względu  na 
występowanie gatunków chronionych roślin i zwierząt, zarówno 
w jeziorze jak i w obszarach bagiennych w jego sąsiedztwie i 
dlatego teren ten powinien być chroniony przed 
zainwestowaniem  w granicach zlewni jeziora. Przedmiotowa 
działka nr 6/2 ( to właśnie o jej przekwalifikowanie z funkcji 
gruntowej na rekreacyjno-letniskową była zgłoszona uwaga)  
położona poniżej metrowej skarpy stanowi teren o 
niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy 
turystycznej. Autor opracowania wskazywał na to, że 
ograniczenie zainwestowania terenu do działek 6/1 i 6/3 jest 
korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska (trudne 
możliwości techniczne skanalizowania terenu działki  6/2) 
zmniejsza to potencjalną możliwość zanieczyszczenia jeziora. 
Zdaniem autora  projekt spełnia wymogi ustawy o planowaniu 
przestrzennym. Z. Sieradzki nie uznał racji autora opracowania 
zarzucając, że wystąpienie to zawiera "nieprawdy". Że takie 
postanowienie sprawy przez Wójta Gminy  „ stwarza formalne 
przeszkody w rozwoju” Zapytywał  czemu utrudnia się? 
Wskazywał na brak konsultacji społecznej projektu co stwarza 
istotne uchybienia prawne, że taki stan rzeczy jest dla niego 
krzywdzący i „ narusza jego interes prawny” .
Zbigniew Galek Wójt Gminy mówił , że wniosek z października 
2003 dotyczy przeznaczenia działki nr 6 (podzielonej na 3 
działki) został uwzględniony częściowo. Pod funkcję turystyczną 
przeznaczono działki 6/1 i 6/3 leżące w sąsiedztwie drogi na 
wyżej położonym terenie. Natomiast działka nr 6/2 pozostała w 
użytkowaniu rolniczym z przyczyn, o których mówił autor 
opracowania. Projekt uzyskał wszystkie wymagane uzgodnienia 
i opinie, ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone było w Głosie 
Słupskim, Koszalińskim, na tablicy ogłoszeń UG i tablicy 
ogłoszeń sołectwa Postomino, był wyłożony do wglądu w 
terminie od 22 września do 13 października 2006 roku Odbyła się 
publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. 
Wójt Gminy zakończył swoje wystąpienie że "był czas na 
składanie wniosków, a teraz jest to placz nad rozlanym mlekiem". 
Rada gminy jednogłośnie uchwaliła miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla m. Postomino.
                                                                                               Sza

„Wieść gminna”  niesie,
że wójt Gminy jest przeciwny temu, aby na polach rolników 
indywidualnych zlokalizowane były elektrownie wiatrowe. Jaka 
jest prawda w tej sprawie? - Wprost przeciwnie  mówi- Zbigniew 
Galek -  jestem za tym aby rolnicy indywidualni skorzystali z faktu, 
że na ich gruntach te elektrownie zostaną pobudowane. To jest tak 
samo jak niedawno krążyła  wieść o tym, że zrobiłem kokosy na 
wyjeździe grupy młodzieży do pracy przy zbiorze truskawek w 
Szkocji. - Na grudniowej sesji samorządu - dodaje Bogdan 
Niewiński, przewodniczący Rady Gminy - podjęliśmy uchwałę 
odrzucającą jednogłośnie projekt zmian studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino z 
uwagi na to, że projekt opracowany przez C.B. Wintenergy 
przewidywał umieszczenie elektrowni wiatrowych tylko na 
gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych (d. PGRowskich). 

Na zdj. ten projekt został jednogłośnie odrzucony przez Radę 
Gminy. Nadal nie wiadomo gdzie mieszka „wieść gminna”.

Sza.

Wyrazy serdecznego współczucia dla 
Bogdana Niewińskiego 

przewodniczącego Rady Gminy z 
powodu śmierci teściowej

Wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu
Radni gminnego samorządu

 

Wszystkim tym, którzy  towarzyszyli i 
wspierali nas w tych ciężkich chwilach, a w 
szczególnośći  Księdzu Zdzisławowi 
Dmuchale, Paniom: Barbarze Garlin, 
Agnieszce Tomczyk, Wiktorii Malińskiej, 
Renacie Bartnik, Żanecie Garlin, oraz Panu 
Zbigniewowi Rudnikowskiemu, a także 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Karsina, Starego Krakowa, Kowalewic, 
Chudaczewa i Kanina,

Z całego serca dziękujemy.

Rodzina Sochackich
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ROK 2006 NA ŁAMACH "SZEPTU"

Dwanaście numerów gazety (od lipca z nową winietą) to 
praca zespołu redakcyjnego (patrz stopka redakcyjna) oraz osób, 
które zechciały pisać o wydarzeniach swoich społeczności 
(sołeckich, szkolnych), a my z radości wielką i zadowoleniem 
pomieszczaliśmy ich materiały. Oto oni (alfabetycznie): Janina 
Adamiak, Kamila Bonowicz, Zbigniew Ciechanowski, Jadwiga 
Czerwińska, Marek Domżałowicz, Edyta Dubert, Dagmara 
Herman, Małgorzata Jeżewska, Mirosław Jędrysiak, Ewelina 
Kasińska, Ewelina Królikowska, Aleksandra Kurek, Aleksandra  
Łosińska, Renata Mazur, Arkadiusz Michalak, Małgorzata 
Milarska, Danuta Modliszewska, Magda Ochocka, Anna 
Podgórska, Mariusz Rudnik, Mirosława Socha, Artur Struś, 
Bogumiła Struś, Krzysztof Ugorski, Anna Wegner, Radosław 
Węgierski, Renata Zielonka, Aneta Żrodowska. 
Stale z nami współpracowali: Zbigniew Mielczarski i Jan Sroka.
W „Kąciku poetyckim” prym wiodły, niezawodne, pełne polotu, 
lekkości i kultury słowa, inwencji twórczej: Stanisława 
PASZYLK, Jadwiga MICHALAK i Henryka TYCHOŃCZUK. 
Swych sił próbowały Paula Skórzewska i Sylwia Jasińska. Prace 
plastyczne, traktujące o naszej Ziemi Postomińskiej, 
udostępniała Jadwiga Czerwińska i Rita Sadowska. Krzyżówki, 
cieszące się niesłabnącym powodzeniem, redagował od lat wielu, 
niezawodny, niezniszczalny wręcz, maratończyk i MORS  
Zdzisław Ludwikowski.
Wszystkim współpracującym z nami składamy serdeczne 
podziękowanie licząc na to, że w 2007 roku ta współpraca będzie 
nadal owocna i twórcza. Staraliśmy się informować Szanownych 
Czytelników o ważnych wydarzeniach w życiu naszej gminnej 
społeczności. 
Za wszelkie niedomówienia, przypadkowe przekłamania, za 
wszędobylskiego „Chochlika” drukarskiego ( na niego można 
wszystko co złe) serdecznie przepraszamy, zapraszamy do 
udziału w konkursach i zabawach oraz do współredagowania 
gazety w 2007 roku.

Dzięki waszej przychylności istniejemy już 18 rok na 
rynku wydawniczym, a zamierzamy jeszcze dłużej.

                 Redakcja

FLESZ

Co dla Nosalina?
W b.r. będzie definitywnie załatwiona sprawa świetlicy 
wiejskiej. Jest duża szansa na to, że w 2008 roku zostanie 
rozpoczęta budowa wodociągu. Czynione są starania o uzyskanie 
pieniędzy pomocowych z Unii Europejskiej. Po zakończeniu 
tych prac można będzie przystąpić do budowy drogi do Pałowa.

Droga do Łężka.
Jeszcze w poprzedniej kadencji został wysłany wniosek do 
Starosty Sławieńskiego w sprawie opracowanie dokumentacji i 
przebudowy tej drogi. Dotychczas nie udzielono władzom naszej 
gminy żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Ponownie będzie ona 
dyskutowana w czasie spodziewanego spotkania ze Starostą 
Sławieńskim.

Bruki w gminie
Zostało zlecone opracowanie dokumentacji likwidacji 
nawierzchni brukowych w niektórych miejscowościach zgodnie 
z przyjętym programem zadań inwestycyjnych na nową kadencję 
Rady Gminy.

W uznaniu zasług
Janina Olejniczak z Łącka została uhonorowana srebrnym 
Medalem za Zasługi Obronności Kraju, który został wręczony, 
przed rozpoczęciem styczniowej sesji naszego samorządu, przez 
przedstawiciela władz wojskowych. Gratulacje oraz życzenia w 
imieniu radnych złożyli przewodniczący Rady i wójt Gminy.

Tenisowe sukcesy
Po czterech turniejach o Grand Prix m. Sławna w tenisie stołowym 
nasi reprezentanci zajmują następujące miejsca:
W kat „ młodzik” prowadzi Arkadiusz Ciesielski przed Jakubem 
Leśniewskim, a Dawid Jażdżewski zajmuje 4 miejsce. W kat 
„Kadet” prowadzi Mariusz Fijałkowski, a 6 miejsce zajmuje 
Maciej Jakubik. W kat seniorów  Grzegorz  Żrodowski zajmuje 14 
miejsce.

                                                 Sza.

Sygn. akt II K 294/06 Ds636/06 .     
          

Dnia 23 października 2006  WYROK W IMIENIU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSR Piotr Cichoń

Protokolant:  sekr. sąd. Anna Turczyk przy udziale Prokuratora 
Rejonowego w Sławnie Jarosława Płachty po rozpoznaniu na 
posiedzeniu w dniu 23 października 2006r. 
sprawy Jerzego Mezgiera, syna Józefa i Wacławy z domu 
Bogdańskiej, urodzonego 26 kwietnia 1960r. w Naćmierzu
oskarżonego o to, że:

w dniu 9 lipca 2006r. na trasie Korlino - Naćmierz gm. 
Postomino, kierował na drodze publicznej samochodem osobowym m-
ki Vw Jetta nr rej. ZSL 51AV, znajdując się w stanie nietrzeźwości - 1,00 
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest o czyn z art. 178 a § l 
kk,
I. uznaje oskarżonego Jerzego Mezgiera za winnego popełnienia 
zarzucanego mu oskarżeniem czynu z art, 178a § l kk i za to na 
podstawie art. 178a § l kk skazuje go na karę roku i 3 (trzech) miesięcy 
pozbawienia wolności,
II. na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw, z art. 70§1 pkt l kk wykonanie 
orzeczonej wobec Jerzego Mezgiera w pkt I orzeczenia kary 
pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) 
lat, 
III. na podstawie art. 71§1 kk w zw. z art. 33§1 i §3 kk wymierza 
Jerzemu Mezgierowi  grzywnę w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek 
dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę l0 (dziesięciu) 
złotych, 
IV. na podstawie art. 42§2 kk w zw. z art. 43§1 pkt l kk orzeka wobec 
oskarżonego Jerzego Mezgiera zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym z wyjątkiem autobusów 
na okres 4 (czterech) lat, 
V. na podstawie art. 63 § 2 kk zalicza na poczet orzeczonego wobec 
Jerzego Mezgiera w pkt. IV orzeczenia środka karnego zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów  mechanicznych w ruchu lądowym z 
wyjątkiem autobusów okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 
11.07.2006r. do dnia 23.10.2006r., 
VI. na podstawie art. 49 §2 kk orzeka wobec oskarżonego Jerzego 
Mezgiera świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 (trzystu) złotych na 
rzecz Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" w Słupsku,
VII. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie orzeczenia o ukaraniu 
Jerzego Mezgiera do publicznej wiadomości przez jego jednokrotną 
publikację w „Szepcie Postomina” , ze wskazaniem pełnej treści 
orzeczenia, na koszt oskarżonego Jerzego Mezgiera,
VIII. zwalnia oskarżonego Jerzego Mezgiera od obowiązku uiszczenia 
na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w zakresie 
przekraczającym koszt jednokrotnej publikacji orzeczenia w „Szepcie 
Postomina” i nie wymierza mu opłaty.
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R o l n i k u
 zdecyduj o swojej 

przyszłości
4 lutego 2007 roku 

wybory do Izby 
Rolniczej lokal wyborczy 

: Urząd Gminy w 
Postominie 

- Bury Bogdan (tel. 696 779 628)
- Galek Krzysztof (tel 600 949 318)

GŁOSUJ NA NAS

Z A P R A S Z A M Y

     I N F O R M A C J A
      Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. 
z 2005 r. Nr 236,poz.2008 z późn.zmianami) każdy właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór 
odpadów komuna lnych  i  op różn ian ia  zb io rn ików 
bezodpływowych  z  przedsiębiorcą posiadającym  zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  lub w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu 
nieczystości ciekłych .
W przypadku stwierdzenia , że właściciel nieruchomości nie 
zawarł umowy na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych wydawane będą decyzje ustalające 
obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wysokości opłat z 
tym związanych.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/519/06 Rady Gminy Postomino z dnia 
24 lutego 2006 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat za 
usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy 
Postomino, górne stawki opłat za usługi odbierania odpadów 
komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości  ciekłych z nieruchomości na terenie 
Gminy Postomino wynoszą ;
- 49,00 zł za 1 m odpadów komunalnych ,
-4,65 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej 
nieruchomość,
- 2,54 zł za odbiór 1 m nieczystości ciekłych od gospodarstw 
domowych,
-  3,80 zł za odbiór 1 m nieczystoúci ciekłych od przedsićbiorców,
- 55,00 zł za transport do 4 mł nieczystoúci ciekłych do punktu 
zlewnego .W związku z powyższym prosi się osoby i instytucje , 
które dotychczas nie zawarły stosownych umów  na odbiór 
odpadów komuna lnych  i  op różn ian ia  zb io rn ików 
bezodpływowych o   wypełnienie tego obowiązku do dnia 28 
lutego 2007 r.

Wójt Gminy Postomino

ogłoszenie płatne Na inwestycyjnym szlaku

Pracowicie spędzili czas uczestnicy (radni i sołtysi) 
grudniowej sesji naszego gminnego samorządu. Ruszyli 
szlakiem ostatnio oddanych do użytku kolejnych inwestycji. 

W Królewie podziwiali to wszystko co wykonano w ramach 
modernizacji obiektu świetlicy i najbliższego otoczenia. 

Mimo wietrznej pogody przespacerowali chodnikiem z 
Jezierzan do Jarosławca, 

a w Jarosławcu nowym chodnikiem przy ulicy Bałtyckiej na 
odcinku od latarni morskiej do OW  ARKA.

Maszerowali asfaltową nawierzchnią drogi z Łącka do Jezierzan 
i w Jezierzanach. 

Sza.
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Niewiarygodny anonim 
Anonim dotyczący tego, że wójt gminy zrobił kokosy na 

wysłaniu grupy młodych  ludzi do pracy przy zbiorze truskawek 
w Szkocji doczekał finału. - Sprawa została zakończona 
prawomocną odmową wszczęcia postępowania - powiedział Piotr 
Wenc, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji  w 
Sławnie - a oznacza to , że nikt nie wnosił uwag do decyzji o 
odmowie wszczęcia tego postępowania. Kolejna próba 
zamieszania nie przyniosła spodziewanych efektów. - 
Najsmutniejsze w tym jest to, że anonim wciąż pozostaje  
bezkarny - powiedział Zbigniew Galek, wójt gminy.
                                                                                              sza  

GMINNA STATYSTYKA (IV kw. 2006)

USC : 
 
I. URODZENIA  

   
Urodziło się 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców;
 Aleksandra, Aleksandra, Aleksandra Julia, Natalia Agnieszka, 
Maja Natalia,    Wiktoria, Oliwia Maria, Julia Emilia, Nel, Oliwia 
Wiktoria, Magdalena , Maria, Victoria, Oliwia, ; Paweł, Konrad,  
Kacper Roman, Grzegorz Wiesław, Alan, Rafał Gabriel, Bartosz 
Mariusz, Alan Tadeusz, Kacper Filip, Jakub Zbigniew, Łukasz 
Robert.

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.

II. MAŁŻEŃSTWA       

Zawarto 18 małżeństw z udziałem mieszkańców naszej gminy.
 m. in.
 Piorunowski Daniel Stanisław -  Marszewo
Juszczak Justyna - Królewo
      Misztal Dariusz Tomasz - Jarosławiec
      Rogowicz Anna - Jarosławiec
Mielczarek Szczepan - Postomino
Dziechciarz Justyna Aleksandra -  Postomino
     Wnuczek Grzegorz - Tyn
     Boruc Arleta - Pieńkówko
Woźniak Tomasz Piotr - Pałowo
Pawłowska Joanna Kinga - Pałówko
    Kujawa Tomasz  -Chudaczewo
    Pasternak Aniela - Chudaczewo

 III.  ZGONY
   
Zmarło 14 osób 5 kobiet i 9 mężczyzn.

   Dodatkowe informacje o zgonach zamieszczamy na życzenie 
rodziny.

Rok 2006 :
Na koniec roku 2006 było nas w Gminie 7087, - o 15 osób więcej
niż na koniec roku 2005.
Urodzeń  91, w tym: dziewczynek  43, chłopców - 49
Najczęściej nadawane imiona: Aleksandra - 5, Oliwia - 5, 
Magdalena  4,    Michał  4, Konrad  3. 
Małżeństw z udziałem mieszkańców naszej gminy zawarto  62, 
- niestety było także 21 rozwodów.
Zarejestrowano 60 zgonów mieszkańców naszej gminy.

               Piotr Grzejszczak

 

 

 

Zimowe  ferie-2007

W Kaninie "Żyj  aktywnie, zdrowo  i wesoło" - pod takim 
hasłem przez osiem dni pomieszczenia nowej świetlicy 
rozbrzmiewały dziecięcym gwarem, piosenką i melodią.  
Spotykano się z ciekawymi ludźmi, poszukiwano ciekawych 
obiektów przyrodniczych. Młodzi ludzie malowali, rysowali, 
piekli, sporządzali przysmaki polskiej kuchni.

"Pożyteczne ferie" to myśl przewodnia pieszczańskiego projektu, 
który wprowadzał młodych ludzi w świat ich babć i dziadków. 
Wyszywanie, szydełkowanie, robótki na drutach, zakwaszanie 
tradycyjnego żuru, klepanie kosy, opowieść o pracy zduna, 
dłubanie w drewnie.
Te dwa projekty uzyskały uznanie "Funduszu Wspierania Wsi".

W Chudaczewie bawiono się pod  hasłem "Kocham słońce, las i 
wodę, kocham całą  przyrodę" - gry i zabawy w lesie połączone ze 
spotkaniem z leśniczym i myśliwym, jazda konna, konkursy i gry 
świetlicowe.
Organizatorzy we wszystkich tych przypadkach pomyśleli o 
imprezach z okazji DNIA BABCI I DZIADKA.

Uczestnicy tych, że wszech miar pożytecznych, zdrowych, 
wesołych ferii zimowych  składają organizatorom serdeczne 
podziękowanie - nauczycielom, rodzicom, opiekunom, radom 
sołeckim, sołtysom, druhom-strażakom, sponsorom, radnym 
gminnego samorządu. Wszystkim tym co te programy 
opracowywali i realizowali radośnie i wesoło. Szczególne słowa 
podziękowania dla Janiny Grzejszczak (sołtys wsi Kanin), Zenona 
Morki (sołtys wsi Pieszcz)  i Pawła Czechowskiego (sołtys wsi 
Chudaczewo i radny RG).

Szerzej o przebiegu feryjnej przygody w następnym numerze 
SZEPTU.

Sza

Szkolne pospolite ruszenie

Gdy zakres rozpoczętych 
p r a c  m a l a r s k i c h  
przekroczył możliwości 
szkolnego konserwatora - 
przykładem przodków - 
d y r e k t o r  k o r l i n i a n k i   
zarządził pracownicze 
pospolite ruszenie. Zdrowi 
nauczyciele, kucharka, 
panie sprzątaczki i 

kto jeszcze żyw chwycili za pędzle i …dziś kilka pomieszczeń 
szkolnych pachnie świeżością. 
Za naszym pośrednictwem - za część poświęconego czasu 
wolnego w okresie ferii - swoim koleżankom Zbigniew 
Mielczarski bardzo dziękuje.                                         Mlecz
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Szczęście

Życzymy sobie szczęścia.
A co to jest szczęście?
To ci się udało.
Moja dobra żona, mój dobry mąż - 
wspaniały prezent od życia.
Rodzice kochający swoje dzieci
i oni kochani.
Szczęście to udana młodość,
cnota i rozum,
przyjemność aż do euforii,
chwila, w której powiesz,
jestem szczęśliwa, szczęśliwy. 
Szczęście -  gdy czyni się komuś dobro,
gdy można je pomnażać
i dzielić się z innymi.
Pamięć o rzeczach dobrych
a umiejętność przebaczania złych-
to także szczęście.
Jak dojść do szczęścia?
Przez życie o czymś marzysz,
za czymś tęsknisz.
A może szczęście jest obok nas,
nie wyciągniemy po nie ręki
i więcej nie wróci?
Na siłę nie szuka się szczęścia,
ono musi być w nas.

Żyć dla innych
Mieć czyste sumienie.
Umieć cieszyć się sukcesem
swoim i innych.

Szczęście to jedyna rzecz,
która się mnoży,
gdy się nią dzieli.

Stanisława Paszylk

Wiejskie kapliczki

Na wsi zawsze byly kapliczki 
przydrożne miejsca modlitwy.
To one wyznaczają rytm życia
nie tylko niedzielnego.

Każda wieś ma swoją Matkę Boską
Tylko Jezus jest ciągle taki sam
wiszący na krzyżu
Przypomina tajemnicę życia po życiu

Ludzie dbają o swoje kapliczki,
sadzą kwiaty, zapalają świece
Płoną w nich historie wyszeptane 
Matce Boskiej skargi i łzy 
wymodlone prośby i żarliwe słowa,
zapewnienia o pobożności

A Matka Boża jak każda matka
cierpliwie wysłucha w milczeniu,
da czas na przemyślenia 
raz powziętych decyzji,
i siłę opartą na wierze glębokiej
w słuszności zdroworozsądkową 

Te małe oltarzyki
pieszczone rękami gospodyń, 
aby Matce Bożej niczego nie brakowało

Żyją rytmem zmieniających się pór roku
i nigdy się nie zmieniają 
pomimo politycznych wichrów 
wiejących z różnych stron świata.

Jadwiga Michalak

"Rzeka Wieprza  - zakole przed Staniewicami" - 2006 "Wzgórza Dzierżęcina" - 2006

Impresje malarskie Jadwigi Czerwińskiej
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NASZE SZKOŁY  NASZE SZKOŁY NASZE SZKOŁY   NASZE SZKOŁY   NASZE SZKOŁY 

Młodzieży kochana  jakie jest twoje 
oblicze?

W trzech kolejnych numerach pokażemy naszym 
Czytelnikom lokalny obraz  nastolatków, czyli 12 - 16 lat. 
Przedstawimy skalę zagrożeń takimi zjawiskami patologicznymi 
jak: alkoholizm, narkotyki i agresja wśród młodzieży. Być może 
przedstawione wyniki badań zmuszą zainteresowanych do chwili 
refleksji i podjęcia konkretnych działań, może rodzice 
porozmawiają z dziećmi.

W grudniu minionego roku wśród naszej młodzieży szkół 
gimnazjalnych oraz uczniów klas szóstych szkół podstawowych 
naszej gminy odbyły się badania ankietowe na temat zagrożeń i 
skali zjawisk patologicznych w badanym środowisku. Badania 
przeprowadziła Pracownia Badań Rynkowych i Społecznych 
„Gryfex” z Darłowa, a przedsięwzięcie zrealizowane zostało dla 
potrzeb i na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

W ankietach wypowiedziało się 346 uczniów z 18 klas 
(bez klas szóstych z Postomina), co stanowi 83% populacji w 
gminie. 
Jakie wysnuto wnioski z badania wśród młodzieży w zakresie 
kontaktu z alkoholem -  piwem.

Ponad połowa (61,6%) badanych uczniów w gminie 
Postomino w ostatnim roku kalendarzowym nie sięgała po piwo lub 
uczyniła to nie więcej niż jeden raz. Jednak częściej niż co dziesiąty 
uczeń (11,2%) piwo pije tak jak dorosły (wielokrotnie).

Po piwo najczęściej sięgały dzieci rodziców nieco lepiej 
sytuowanych, a więc te, które mają teoretycznie korzystniejsze 
możliwości finansowe. Dzieci osób bezrobotnych oraz emerytów i 
rencistów stanowią największy odsetek tych, którzy piją piwo 
wręcz regularnie. Co więcej, sięgają po piwo w swoim domu 
rodzinnym w obecności i za przyzwoleniem osób pełnoletnich, w 
tym także rodziców.

Pijący piwo regularnie uczniowie gimnazjum, a nawet VI 
klasy SP zgodnie twierdzą, że w gminie Postomino (w ich 
miejscowościach) są takie miejsca, gdzie czują się bezpiecznie, 
gdzie nikt ich do alkoholu i innych używek nie nakłania. Ci sami, 
najczęściej pijący robią to z kilku powodów, wśród których 
przeważa „dobra zabawa” oraz „akceptacja kolegów”. Na 
kolejnym miejscu jako powód do picia piwa jest „spoiwo 
towarzyskie tak modne wśród dorosłych”. Podejmujący 
pojedyńcze próby picia piwa czynili to dla odreagowania.

Wśród często pijących piwo nieco ponad połowa 
przyznała, że co najmniej jedno z rodziców ma ich zdaniem 
problemy z alkoholem. Jednocześnie wskazywali na 
bezproblemową możliwość kupienia alkoholu w pobliżu swojego 
miejsca codziennego bytowania (szkoła, dom itp.)  ciekawe: kto im 
sprzedawał? Tylko nieco mniej (ale także żadne pocieszenie) 
młodzież pija wino. Dwie trzecie uczniów (66,2%) badanych 
oświadczyło, że wino pili w minionym roku co najwyżej jeden raz 
(co trzeci badany) lub wcale tego nie czynili. Co jedenasty (8,6%) 
czyni to jednak nader często. Winem delektują się najczęściej 
dziewczęta, zwłaszcza nieco „starsze” gimnazjalistki. Młodzież 
pijąca wino czyni to przede wszystkim dla bycia zaakceptowanym 
przez rówieśników i rówieśnice. Blisko dwie trzecie uczniów 
klas szóstych SP oraz gimnazjów naszej gminy (62,4% ) nie miało 
w roku 2006 wódki w ustach ale aż 2,9% uczniów miało z wódką 
kontakt  nader częsty. Zaskakująco dużo pijących wódkę więcej niż 
jeden raz przyznaje, że w ich bezpośrednim otoczeniu (w szkołach i 
w środowisku) realizowane jest wystarczająco dużo programów 
profilaktycznych. Można więc wysnuć wniosek, że w ich 
przypadku są owe programy po prostu nieskuteczne. Do tego 
należy dodać uwagę, że w grupie pijących wręcz regularnie wódkę 
największy odsetek stanowią młodzi ludzie, którzy nie potrafią z 

różnych przyczyn i powodów zwierzać się ze swoich kłopotów 
rodzicom.

Najwięcej (24,9% młodzieży, która piła wódkę więcej 
niż jeden raz) wypijane było w klubach i na dyskotekach. 
 I na zakończenie tej młodzieżowej statystyki sprawa 
najsmutniejsza. Blisko jedna czwarta badanej młodzieży 
stwierdziła, że alkohol jest spożywany za wiedzą i przyzwoleniem 
rodziców, często przy wspólnym stole. (Prawo zabrania 
„rozpijania” osób nieletnich). I wcale nie chodziło tutaj o 
symboliczny, noworoczny szampan. c.d.n. 

(ryt.)

Ferie na sportowo - naukowo
Dzieciaki ze Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych w 

Pieszczu i w Staniewicach wykorzystały dzień wolny od nauki i 
wyruszyły poznawać tajemnice Zamku Książąt Pomorskich w 
Darłowie. Wszyscy uczestnicy muzealnej lekcji szukali śladów 
historii swoich miejscowości, przypominali sobie sprzęt 
gospodarczy, o którym niekiedy uczą się tylko na lekcjach historii. 
Podczas późniejszych zajęć należało utrwalić zdobytą wiedzę i 
zaliczyć test historyczny.
Wycieczka do Darłowa zakończyła się w Parku Wodnym, gdzie 
można było poszaleć i  wykazać się umiejętnościami pływackimi. 
Były to niezapomniane przeżycia, szczególnie dla najmłodszych-  
morskich debiutantów. 

 (ryt.)

NOE zawitał do szkół
W grudniu minionego roku uczniowie szkół 

gimnazjalnych naszej gminy uczestniczyli w zajęciach 
profilaktycznych pn. „NOE”.

Zajęcia prowadzone były przez specjalistów - terapeutów 
z Polanowa, opłacone z funduszy GKRPA. W trakcie spotkań 
uczniowie mieli możliwość poznania istoty choroby alkoholowej, 
prześledzili szkody, które niesie używanie środków 
pobudzających, zobaczyli  jak w krzywym zwierciadle, podczas 
odgrywanych scen dramowych - jak trudno jest normalnie 
funkcjonować, gdy w grę wchodzi alkoholowe (chociaż nie tylko) 
zaburzenie. Niezwykle poruszające, budzące wręcz zgrozę 
na twarzach słuchaczy, były autentyczne wyznania DDA, czyli 
Dorosłych Dzieci Alkoholików. Trudno było pozostać obojętnym, 
kiedy młody mężczyzna opowiadał ilu jego kolegów nie ma już 
wśród żywych, bo zaufali odżywkom. W trakcie przerw 
słychać było poważne komentarze, ale także niektórzy 
bagatelizowali problem i obśmiewali.

Tematem nadrzędnym tego programu profilaktycznego 
była próba określenia wartości ważnych w życiu każdego 
człowieka. Tymi wartościami były: PRAWDA, WOLNOŚĆ, 
MIŁOŚĆ.

Czy mając zaburzoną świadomość poprzez kontakt z 
używkami możemy kierować się tymi wartościami?

(ryt.)

fot. autora
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ZIMA W STANIEWICACH
Oj, działo się, działo!
Zimowe miesiące  są w naszej szkole bardzo pracowite i obfitujące 
w liczne atrakcje. Pani Dagmara Herman przygotowała i 
przeprowadziła, kolejny już, Szkolny Konkurs Recytatorski pt 
.”Strofy o Ojczyźnie”. W eliminacjach udział wzięli wszyscy 
uczniowie naszej szkoły. Do II etapu jury zakwalifikowało po 3 
reprezentantów z każdej klasy, którzy podzieleni zostali na 2 
kategorie: klasy 0-III i IV-VI. W kategorii klas młodszych I miejsce 
zajęła Aleksandra Padewska z klasy II (przygotowana przez p. 
Mirosławę Szewczyk),II miejsce- Martyna Kujawa z klasy III 
(przygotowana przez p. Janinę Adamiak). Przyznano też dwa III 
miejsca: Andżelice Kujawie z klasy I (nauczycielka p. Emilia Foryś) 
i Zuzannie Wiktor z oddziału przedszkolnego (nauczycielka p. 
Ewelina Myślak). W kategorii klas IV-VI laureatkami zostały: I 
miejsce-Klaudia Łuczak z klasy V, II miejsce- Marta Wiewiórska 
z klasy VI, III miejsce- Maria Kisielowska z klasy V i Monika 
Cieślak klasa VI. Przygotowane one zostały przez nauczycielkę j. 
polskiego p. Dagmarę Herman.

Kiedy emocje związane z konkursem trochę opadły 
przystąpiliśmy do dekorowania naszej szkoły na okoliczność 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani. Uczniowie wraz z 
wychowawcami wykonali wiele przepięknych ozdób, które 
pojawiły się w klasach i na korytarzach. W głównym holu stanęła 
wielka choinka podarowana przez  p. Emilię Foryś.
Tuż przed wigilią, 21 grudnia, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
na najładniejszą klasę. Komisja konkursowa miała wielki problem z 
wybraniem laureatów. Ostatecznie zwyciężyły klasy: III-
(wychowawczyni p. Janina Adamiak) i IV-(wychowawca p. 
Sławomir Sroka). Wyniki zostały ogłoszone w ostatnim dniu nauki, 
czyli 22 grudnia w czasie szkolnych jasełek. Przygotowali je, wraz z 
uczniami, p. Joanna  Matczak i p. Sławomir Sroka. 

Wszyscy byliśmy pod przeogromnym wrażeniem. Scenki z życia 
Świętej Rodziny prezentowane przez uczniów naszej szkoły 
przepełnione były ogromną dozą autentyzmu, a jednocześnie 
wielkim majestatem i powagą. 
Ogromne wzruszenie wywarły też na nas przepiękne kolędy i 
pastorałki w wykonaniu szkolnego chóru. 
Na zakończenie dyrektor p. Bogumiła Roman-Struś złożyła 
wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom 
szkoły serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 
zbliżającego się Nowego Roku.
Życzyła świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i 
wytchnienie. Nowego 2007 Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu i wiary w szczęście i powodzenie! 
I my też przesyłamy wszystkim czytelnikom „Szeptu 
Postomina” gorące i serdeczne życzenia noworoczne.  

                               Janina Adamiak

   BAL KARNAWAŁOWY 

      Tradycją Szkoły Podstawowej w Postominie jest coroczny 
Bal Karnawałowy w ostatni dzień nauki przed feriami 
zimowymi. W tym roku był to 12.01.2007. Bal odbył się pod 
hasłem „W krainie bałwanków”. Mimo że zima nas w tym roku 
zawiodła, bałwanki i tak zagościły na balu w postaci niestety 
tylko dekoracji.
      Celem zabawy był przede wszystkim śmiech, radość i taniec. 
Śmiechu i radości dostarczyły panie Edyta Dubert i Małgorzata 
Milarska, muzyką zajął się zawsze niezawodny człowiek  
orkiestra, Przyjaciel Szkoły- p. Paweł Cichy.
       Zabawa dla uczniów klas IV- VI rozpoczęła się o godzinie 
15.00.Pierwszą niespodzianką dla uczestników był konkurs dla 
łasuchów szkolnych, a mianowicie zjedzenie ptysia bez pomocy 
rąk. Do konkursu zgłosiło się 6 największych głodomorów, 
którzy, jak szkolna plotka głosi, tydzień przed balem ćwiczyli pod 
okiem trenera jedzenie na czas. Najlepszym okazał się Patryk 
Macuga z kl. VI a, II m. zajął Jarosław Kaczyński z kl. VI a, a III 
m. zajęła Justyna Nadolska z kl. V a. Obraz po „uczcie ptysiowej” 
był niesamowity, na twarzach zawodników gościła słodka biel.
        Innym konkursem, który odbył się podczas balu, a cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, był konkurs 
zorganizowany przez koło polonistyczne na Miss i Mistera Balu. 
Kandydaci do tego tytułu musieli pokazać się w trzech różnych 
strojach: wieczorowym, sportowym i bajkowym. Jury w składzie 
p.E. Dubert, p.M. Milarska, p. J. Kisielowski oraz  S. 
Tomaszewska uczennica kl. VI a miało trudny wybór. Kandydaci 
wykazali się ogromną pomysłowością, interpretacja strojów była 
dowolna, więc pomysłów było wiele. I tak np. strój wieczorowy 
to po prostu wygodna różowa piżama z pięknymi 
falbanami(wykonanie Jarosław Loba). Po zaciętej walce tytuł 
Miss Balu otrzymała Marta Wituszyńska z kl. IV a, Misterem- 
został Jarosław Loba z kl. VI a, II m. zajęła Patrycja Ordon z kl. 
IVa i Jarosław Kaczyński z kl. VIa, III m. zajęła Natalia Kania z 
kl. IVb i Kamil Prykiel z kl. VIa.

         Bal trwał do godziny 19.00. Odbyło się jeszcze wiele innych 
konkursów. Odwiedził nas także Mikołaj, który przybył z 
dalekiego kraju. I choć w Postominie był krótko, to pochwalił 
wszystkie dzieci oraz rozdał słodkie paczki. Nikomu nie dał rózgi 
i obiecał, że w następnym roku też zawita do Szkoły Podstawowej 
i postara się zostać dłużej, aby wziąć udział w jakimś konkursie.
         Tegoroczny bal był świetny, bawili się wszyscy, nauczyciele 
i uczniowie. Śmiechu było co nie miara. Szkoda, że karnawał jest 
tylko raz w roku…
                                                                               Edyta Dubert  
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ŚWIĘTA W SZKOLE

„Białe” Boże Narodzenie. Za oknami zmrok, świat 
otulony piękną, puchową pierzynką, na niebie pierwsza 
gwiazdka, w domu zastawiony wigilijny stół, na stole świeca, 
obok stołu wystrojona choinka z migającymi lampkami, pod 
choinką żłóbek, domownicy wzruszeni, uśmiechnięci i tacy sobie 
bliscy….. Wszyscy chcemy tylko takie święta pamiętać. 
Radosne, pogodne, spędzane w gronie rodziny i przyjaciół. 
Szkoda, że w tym roku zabrakło śniegu, ale jakość świąt tak 
naprawdę zależy wyłącznie od nas samych. Nie ma znaczenia czy 
choinka, którą wystroiliśmy jest żywa czy sztuczna, czy ozdoby 
zawieszone na niej wykonaliśmy własnoręcznie, czy kupiliśmy w 
sklepie, czy prezenty spełniły nasze oczekiwania. Wierzcie nam, 
to wszystko to są sprawy drugo  -, a  nawet  trzeciorzędne.

„Cicha noc, święta noc… Pokój niesie ludziom 
wszem”... Któż z nas nie lubi i nie śpiewa kolęd, które kojarzą się 
tak jednoznacznie? Bez nich przecież nie wyobrażamy sobie 
Świąt Bożego Narodzenia. W ostatnim tygodniu przed świętami 
w Szkole Podstawowej w Postominie atmosfera stawała się coraz 
bardziej rodzinna i świąteczna. W każdej klasie pojawiła się 
choinka, własnoręcznie robione łańcuchy, Mikołaje, gwiazdki, 
jednym słowem stroiliśmy naszą szkołę, tak jak tylko mogliśmy. 
Pomimo braku śniegu udało nam się stworzyć ten świąteczny 
nastrój, za którym tęsknimy przez cały rok.

W ostatnim dniu przed feriami odbył się w naszej szkole 
świąteczny apel, w którym wzięły udział klasy 0 - 6. 
Przedstawiciele klasy V a przywitali całą społeczność szkolną, 
nauczycieli, obsługę i rodziców. Poprosili p. Dyrektor o 
szepnięcie dobrego słówka Mikołajowi, o tym, że wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Postominie byli w tym roku 
grzeczni i że każdy z nas zasłużył na prezenty. Pani Dyrektor nie 
dała się zbyt długo prosić i jak zwykle obiecała pomóc. Następnie 
udzieliła pochwał wszystkim naszym sportowcom, którzy 
osiągają w kolejnych rywalizacjach wielkie sukcesy. Podczas 
apelu zostały ogłoszone wyniki 3 konkursów. Najpierw p. Lila 
Stolarek wręczyła nagrody w konkursie na „Najładniejszą kartę 
świąteczną z życzeniami”. Wśród kilkunastu własnoręcznie 
wykonanych kartek trudno było wybrać tę naj. Jednak I miejsce 
zajęła Marta Mańkowska, II miejsce Wiktoria Dybiec, a III 
Angelika Potocka. W drugim konkursie na „Najładniejszy stroik” 
I miejsce zdobyła Dominika Cicha, II Marta Szaryńska, III Róża 
Bartos. Wszystkie dziewczynki otrzymały drobne upominki. 
Jednak to nie koniec konkursów. Następnie na scenę weszła p. 
Edyta Dubert i ogłosiła wyniki swojego konkursu „Cud Bożego 
Narodzenia- polskie zwyczaje świąteczne”, który cieszył się 
sporą popularnością. Wzięło w nim udział 41 osób. Walka o tytuł 
mistrza wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia była zacięta. 
Jednak na prowadzenie wysunęła się Dominika Cicha.  
Wicemistrzem został Antoni Kwiatkowski, a III miejsce zajęła 
Paula Skórzewska. Wszyscy dostali dyplomy i nagrody. 

Wśród zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia 
rozpowszechniony był w dawnej Polsce zwyczaj wystawiania w 
kościele w okresie Świąt Bożego Narodzenia aż do Matki Boskiej 
Gromnicznej jasełek. Obyczaj ten pochodzi ze średniowiecznych 
Włoch. Do Polski  został przeniesiony w XIII w. przez zakon 
franciszkanów. Rozwój święcił w wieku XVII i XVIII. 
Zgromadzona podczas jasełek publiczność śpiewała kolędy i 
pieśni kościelne. Jak co roku przedstawienia o narodzinach 
Jezusa zostały wystawione i w naszej szkole. W tym roku były 
nawet dwa. Pierwsze wystawiła klasa I pod kierunkiem p. Lucyny 
Bartos. Drugie zaś przygotowało koło polonistyczne prowadzone 
przez p. Ewelinę Królikowską. Ze starszymi dziećmi kolędy 
śpiewały także maluszki z zerówki przebrane za aniołki pod 
okiem p. Hanny Matuszczak. Patrząc na koleżanki i kolegów 

przebranych za: Maryję, Józefa, Trzech Królów, pasterzy, 
aniołków, Heroda, a nawet Śmierć, zrobiło nam się ciepło na sercu. 
Poczuliśmy magię Świąt i to nie materialną, ale przede wszystkim 
duchową. Wspólnie z p. Krzysztofem Szajnerem i chórem 
szkolnym zaśpiewaliśmy kolędy i złożyliśmy sobie życzenia. Żal 
było nam się rozstawać. Jednak wiedzieliśmy, że wracamy do 
naszych domów, gdzie w gronie najbliższych będziemy dzielić się 
opłatkiem i przeżywać te najpiękniejsze święta w roku. 
                                                           Ewelina Królikowska

SZKOLNY KARNAWAŁ 
       Dnia 12.01.2007r. w Postominie odbyła się Zabawa 
Noworoczna dla uczniów Szkoły Podstawowej. Klasy młodsze 
oraz Oddział Przedszkolny bawiły się w godzinach rannych od 9-
12. Dzieci obejrzały teatrzyk przygotowany przez zespół teatralny 
(klasa IVa ) oraz opiekunkę p, Mariolę Bukowską .Cała impreza 
przebiegła w miłej i przyjemnej atmosferze, urozmaiconej 
wspaniałą muzyką w wykonaniu pana Zbigniewa Stężały, który 
jest ojcem uczennicy oddziału przedszkolnego. Były konkursy, 
nagrody i oczywiście mnóstwo wspaniałego humoru. Gościem 
specjalnym był Mikołaj, który przyniósł dzieciom prezenty i 
radość. Ten akcent zakończył I półrocze, rozpoczynając ferie 
zimowe, na które wszyscy pracowicie zasłużyli.
                                                                     Mariola Bukowska 

MIKOŁAJ  U  NAJMŁODSZYCH
           Dnia 13.I.07 r. (sobota) opiekunki Samorządu Uczniowskiego 
Mirosława Socha i Mariola Bukowska zorganizowały Zabawę 
Choinkową dla dzieci z Postomina i okolic. Na tę zabawę zaproszono 
dzieci, które jeszcze nie są uczniami naszej szkoły (do 6-go roku 
życia).To już po raz piąty maluchy mogły bawić się na takiej zabawie 
w Szkole Podstawowej w Postominie. Rodzice przybywają licznie 
na tę imprezę, gdyż jest ona jedyną w najbliższej okolicy. Dla dzieci 
został przygotowany teatrzyk przez nieco starszych kolegów z klasy 
IV a oraz p. Mariolę Bukowską. Aktorzy wspaniale bawili się z 
maluchami, pomagając przy prowadzeniu konkursów i zabaw. 
Dzieci uczestniczyły w nich bardzo chętnie. Nagrodą za udział w 
konkursach były słodycze. Pan Paweł Cichy-wieloletni przyjaciel 
szkoły, zapewnił wspaniałą muzykę, przy której rodzice mieli okazję 
bawić się wspólnie ze swoimi pociechami. Oczywiście przybył 
również Mikołaj z prezentami i dobrym słowem. Na zakończenie 
zabawy wszystkie dzieci zostały obdarowane słodyczami. Nasza 
szkoła zawsze stoi otworem dla wszystkich, którzy zechcą w niej 
gościć. Zapraszamy za rok!
                                            Mirosława Socha,    Mariola Bukowska   
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Mistrzostwa Powiatu „Szczypiornistów”
Dnia 9 stycznia 2007r. na hali sportowej Zespołu Szkół w 

Postominie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców 
w ramach GIMNAZJADY 2006/2007. W rozgrywkach brało udział 
sześć zespołów z terenu naszego powiatu reprezentujących Gimnazja z: 
Postomina. Pieszcza, Jarosławca, Sławna, Malechowa i Wrześnicy. 
Najpierw odbyły się rozgrywki w dwóch grupach. Zwycięzcą grupy „A” 
została drużyna z Gimnazjum w Postominie pokonując Gimnazjum w 
Malechowie 7:2 i Gimnazjum w Jarosławcu 7:3. Drugie miejsce zajęło 
Gimnazjum w Jarosławcu pokonując Gimnazjum w Malechowie 4:3. 
Druga grupę wygrała drużyna Gimnazjum w Sławnie pokonując 
Gimnazjum w Pieszczu 13:2 i Gimnazjum we Wrześnicy 11:5. O 
drugim miejscu zadecydował bilans bramek, gdyż bezpośredni 
pojedynek zakończył się remisem 4:4 i tu lepsza okazała się drużyna z 
Pieszcza. W meczach półfinałowych Gimnazjum w Sławnie pokonało 
Gimnazjum w Jarosławcu 11:3 a Gimnazjum w Postominie wygrało z 
Gimnazjum w Pieszczu 7:4. O trzecie miejsce walczyły drużyny z 
Jarosławca i Pieszcza. Lepsze okazało się Gimnazjum w Pieszczu 
pokonując Jarosławiec 9:7 a tym samym zajmując III miejsce w 
mistrzostwach.

 O I miejsce walczyły drużyny z Gimnazjum w Sławnie i 
Gimnazjum w Postominie w składzie: B. Zdrzeniecki, Ł. Bartos, R. 
Szejna, P. Przybylski, B. Rękas, J. Tomczyk, P. Gronkiewicz, M. 
Jakubik, E. Kuśmierczyk,  J. Dankowski, W. Wilawer, P. Sztejbis, Ł. 
Cichy i M. Galek - opiekun i trener Kazimierz Gąsiorowski. Walka 
była zacięta i pełna emocji. Lepsza okazała się jednak drużyna z 
Gimnazjum w Sławnie pokonując naszą drużynę 9:4 i to ona będzie 
reprezentować nasz powiat na zawodach regionalnych. 
Końcowa klasyfikacja wyglądała następująco:

1. G. Sławno
2. G. Postomino
3. G. Pieszcz
4. G. Jarosławiec
5-6. G. Malechowo 
       G. Wrześnica

W środę dnia 10.01.2007r. także na hali sportowej Zespołu 
Szkół w Postominie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt w ramach GIMNAZJADY 2006/2007. Walczyło pięć drużyn 
z Gimnazjum w: Postominie, Pieszczu, Jarosławcu, Sławnie i 
Malechowie. Turniej odbywał się systemem „każdy z każdym”. Oto 
wyniki poszczególnych meczów:
G. Sławno - G. Pieszcz 6 : 0

Postomino - Malechowo 8 : 0
Jarosławiec - Sławno 3 : 3
Postomino - Pieszcz               13 : 0
 Jarosławiec - Malechowo 9 : 0
 Sławno - Postomino 4 : 5
Malechowo - Pieszcz 3 : 0
 Postomino - Jarosławiec 0 : 4
 Malechowo - Sławno 0 : 8
 Pieszcz -  Jarosławiec 1 : 5

 W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła drużyna z 
Gimnazjum w Jarosławcu w składzie: N. Matuszak, S. Ćwiklińska, A. 
Sochacka, N. Wojtowicz, K. Kloc, M. Bork, A. Bińczyk, D. Lech, P. 
Bugowska, N. Nowak, A. Bojanowska, O. Górzyńska, W. Namiel i P. 
Kasińska -  opiekun i trener Mariusz Rudnik, zdobywając 7 punktów i 
prawo reprezentowania naszego powiatu na zawodach regionalnych. 
Drugie miejsce z ilością 6 punktów zajęła drużyna z Gimnazjum w 
Postominie w składzie: I. Bury, S. Masłyk, J. Wnuczek, P. Panasiuk, M. 
Zgrzebna, K. Szejna, A. Łabędzka, P. Ryng, D. Gąbka, K. Szkudlarek, 
M. Jeziorska, M. Maksim, M. Szaryńska i N. Dwulit  opiekun i trener 
Kazimierz Gąsiorowski. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w 
Sławnie z ilością 5 pkt., czwarte  G. Malechowo z 2 pkt. i piąte  G. Pieszcz 
z zerowym bilansem punktowym. Gratulujemy zwycięskim zespołom z 
Jarosławca wśród dziewcząt oraz ze Sławna wśród chłopców i życzymy 
wygranej w Mistrzostwach Regionu.

Kazimierz Gasiorowski

Zwycięska "Wieża"
UKS  "Wieża" zoorganizował i przeprowadził w sali gimnazjum 
przy Zespole Szkół w Postominie Noworoczny Halowy Turniej 
Piłki Nożnej seniorów o puchar prezesa klubu. Do udziału w 
turnieju przystąpiło pięć zespołów:  Panorama Morska, Tęcza 
Sławno, Granit Kończewo, Przypał Ustka, oraz miejscowa drużyna 
Megawat Postomino. Mecze rozegrane były systemem "każdy z 
każdym". Po pierwszych meczach na czoło tabeli wysunęły się z 
drużyny z Ustki i Postomina. W bezpośrednim spotkaniu między 
tymi zespołami, po zaciętym i wyrównanym meczu, zwycięskiego 
gola na szalę trzech punktów zdobył Marcin Tulikowski. Mecz 
zakończył się 1:0 dla Megawat Postomino. O trzecie miejsce 
walczyła drużyna z Kończewa, która uległa Panoramie Morskiej 
1:3. Oto końcowa klasyfikacja: Megawat Postomino, przed Przypał 
Ustka, Panorama Morska, Granit Kończewo, Tęcza Sławna. 
Zwycięska drużyna Megawat Postomino wystąpiła w składzie: 
Mariusz Olszar, Marcin Tulikowski , Maciej Marcula ,Mariusz 
Olejniczak , Marek Domżałowicz ,Daniel Domżałowicz , Sylwester 
Domżałowicz  .  Najlepszym zawodnikiem turnieju został Marcin 
Tulikowski z Postomina, a najlepszym bramkarzem Andrzej Kozina 
z Ustki. Wszystkie drużyny oraz najlepszy zawodnik i bramkarz 
turnieju otrzymały dyplomy, puchary, oraz nagrody niespodzianki 
ufundowane przez (prezesa klubu Wieża) panią Katarzynę 
Skwierawską .

              Marek Domżałowicz

fot. autora

fot. autora

fot. autora
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SYLWESTROWO-
NOWOROCZNE BIEGANIE PO 

PLAŻY
Już po raz piąty biegacze z dwóch województw: pomorskiego i 
zachodniopomorskiego żegnali stary i witali Nowy Rok w 
Integracyjnym Sylwestrowo - Noworocznym Biegu Parku 
Wodnego Jan „Jarosławiec - Darłówko 2006”. Na starcie w 
Jarosławcu stanęło 26 zawodników z Postomina, Sławna, 
Sławska, Ustki i Słupska; w tym trzy kobiety, którzy na znak 
wójta  Zbigniewa Galka wystartowali na 15 kilometrową trasę.
Po  okresie grudniowych sztormów plaża była rozmięknięta, 
kamienista, wiejący boczny wiatr miejscami utrudniał bieganie.
Pierwszy na mecie, którą była brama Parku Wodnego, 
zameldował się Adam Jóźwik z TKKF Olszewski i Synowie,. 
uzyskując czas 58 minut. Kolejne miejsca zajęli: 2. Zenon 
Włodarczyk  Szkoła Policji Słupsk, 3.  Grzegorz Antosik  Bryza 
Postomino, 4. Henryk  Chudy  Olszewski i Synowie, 5. Adam 
Malinowski  Święc Sławno, 6. Henryk Pagórek  Słupsk. Z 
kobiet najszybszą okazała się Grażyna Chudy  Olszewski i 
Synowie uzyskując czas 1.21.16 godz. Drugą była Joanna 
Konkiet. Najstarszym biegaczem był Ryszard Brzozowski ze 
Sławna (60 lat). Zwycięzca otrzymał puchar dyrektora Parku 
Wodnego, a zwyciężczyni puchar wójta Gminy. Pozostali 
postomińscy biegacze zajęli miejsca: 13. Jarosław Białek, 14. 
Jacek Antosik, 15. Maciej Figurski, 21. Janusz Sowiński, 22. 
Maciej Januszewski. 23. Adam Cichy. Wszyscy uczestnicy 
mieli zapewniony relaksujący pobyt na basenie przez dwie 
godziny.

 
                                                      Zdzisław Ludwikowski

Grają w  hali

Po 11 kolejkach rozgrywek AHLPN w tabeli prowadzi 
drużyna Megawat Postomino, przed Megawatem Staniewice, 
ŁKS Łącko, OSK Olszewicz , Przypał Ustka, Leśne Skrzaty 
Mazów, Panorama Morska, Pieńkowem, Naćmierzem i 
Filadelfia Wilkowice. W pojedynku na szczycie Megawat 
Postomino pokonał  swego imiennika ze Staniewic 8:1, po 
bardzo ładnym pojedynku. W tabeli strzelców prowadzi 
I reneusz  Krajewski  (Łącko)  przed Krzysztofem 
Wojciechowskim (Naćmierz), Krzysztofem Furmańczykiem 
(Ustka), Mariuszem Olejniczakiem, Przemysławem Zawadą 
(obaj Postomino) i Patrykiem Gronkiewiczem (Łącko).

        Marek Domżałowicz

Rocznicowy chrzest morsów 
Nic nie ma znaczenia wiek, zawód, płeć. Morsem może 

zostać każdy. Stroje organizacyjne to kąpielówki. Przed kąpielą 
zawsze obowiązkowa rozgrzewka. Wchodzą do wody bez względu 
na pogodę  w zależności uznania jak się chce i jak się może. Ważne 
jest tylko by zachować umiar i zadbać o bezpieczeństwo. W 
pierwszą niedzielę stycznia rok temu sześcioosobowa grupa 
zapaleńców z naszej gminy postanowiła się wykąpać. Było mroźno 
temperatura powietrza była -15 stopni C, a wody 2stopnie to zimno 
nie odstraszało. Tak co tydzień prawie w każdą niedzielę Morsy 
zażywały rozkoszy morskich kąpieli zimową porą. Było różnie; 
kąpiele w krach, przeręblach w spokojnym i w zburzonym morzu. 
Był udział w ogólnopolskim Zlocie w Mielnie i u siebie w 
październiku byliśmy organizatorami Zlotu otwarcia sezonu 
kąpielowego  2007. 
Grupa „Morsów” rozrastała się z kąpieli na kąpiel, budząc 
zainteresowanie publiczności, ale i z niedowierzaniem 
przyjmowano nas. Nikt z nas nie choruje. I choć nie wszyscy kąpią 
się regularnie bawimy się znakomicie ku uciesze mieszkańców, ale 
przede wszystkim dla własnej satysfakcji. Klub przyjął nazwę 
„Wiking”, obecnie zrzeszając ponad 25 amatorów kąpieli. W 
składzie postomińskiej grupy są osoby o różnych zawodach i w 
różnym wieku, jest z nami wójt Zbigniew Galek („szeryf”). W 
rocznicowej kąpieli udział wzięło 55 osób. Aby nosić miano 
„morsa” każdy musi przejść morski chrzest. W rolę Neptuna, 
władcy mórz i oceanów wcielili się  morsowie z zaprzyjaźnionego 
klubu Posejdon z Koszalina, w asyście naszego Wikingowego 
„morskiego diabełka” Zbyszka Jakuszczonka, przeprowadzono 
morski chrzest dla 27 nowych członków. Z całą stanowczością 
potwierdzili Neptunowi , że będą odważnie, bez żadnych 
skrupułów, hartowali ciało i ducha na przekór lodowatych morskich 
fal i wichrów , nie bojąc się zimowych kąpieli w jeziornych 
przeręblach i wartko płynących rzekach i strumieniach, a nawet w 
bajorach pływając, jak Kaczka. Dowodząc, że zasługują na godność 
morsa. A od października do maja profesjonalnie swym ciałem 
mierzyć temperaturę wody. Wbrew zasady, że będzie ci zimno, 
będzie, ale przyjemnie zimno. Po kąpieli odbyło się ognisko 
integracyjne gdzie pieczono kiełbaski, zajadano wspaniały żurek 
przygotowany przez Morsa Janusza Sowińskiego, popijano 
herbatkę z sześciu cytryn i odpowiedniej mikstury przygotowanej 
przez podglądającego, ale ciągle jeszcze nie morsa Krzysztofa 
Klimowskiego. Nowym adeptom „morsowania” wręczono akty 
chrztu morskiego.

Zdzisław Ludwikowski

Obroniony prestiż postomińskich 
szachów

Pod nieobecność szachistów z Postomina dobrze 
wypadł nasz redakcyjny kolega Zbigniew Mielczarski, który 
miesiąc temu wywalczył II miejsce w otwartych Mistrzostwach 
Powiatu Sławieńskiego. W silnym turnieju w Sławnie, który 
zdominowali gracze ze Słupska zawodnik „Jantar” Korlino 
przegrał tylko z nowym mistrzem Jerzym Walawiczem („Zryw” 
Słupsk). I choć nasz zawodnik nie utrzymał zdobytego rok temu 
miana najlepszego szachisty  w powiecie, to w pokonanym polu 
pozostawił wielu bardziej tytułowanych Słupszczan.

Limanowski genesis

Gdy na początku lutego do rąk Czytelników trafi ten 
numer Szeptu, nasi zimowi wczasowicze będą pełni wrażeń z 
pobytu w Limanowej. Oczywiście ich pełne pasji relacje w 
kolejnym numerze miesięcznika opublikujemy. Takich 
tłumów,  z lekka 250 osób- poza sezonem dworzec sławieński 
nie widzi. Blisko setkę dzieci żegnał nie tylko rzęsisty deszcz, 
ale tu i ówdzie widziane łzy rodziców  co młodszych 
wyjeżdżających. 
Nad całością czuwały panie Aleksandra  Łozińska, która nie 
pierwszy raz była kierowniczką tak licznej rzeszy kolonistów z 
naszej gminy i pani Aleksandra Kurek, która pilotowała 
wyjazd z ramienia Urzędu Gminy - więc o zawirowaniach 
organizacyjnych w tym newralgicznym miejscu nie mogło być 
mowy.

Mlecz
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Rocznicowo w hali 

Tegoroczny X Samorządowy Noworoczny Turniej w halowej piłce 
nożnej o puchar Wójta zgromadził 6 drużyn. Trzy drużyny Urzędu 
Gminy Ustka, Kobylnica, Słupsk reprezentowały województwo 
Pomorskie i trzy Urzędu Gminy Postomino, Darłowo Starostwo 
Powiatowe Sławno województwo zachodniopomorskie. Grano w 
jednej grupie "każdy z każdym" , rozgrywając 15 meczów. Wiele 
meczów stało na wysokim poziomie i obfitowało w ciekawe i 
przemyślane akcje. Łącznie strzelono 69 bramek. Sędziowie 
pokazali 2 czerwone kartki i podyktowali 3 rzuty karne, z których 2 
zostały obronione. Lokalne problemy i ich rozwiązywanie, 
integracja środowisk samorządowych przyświecała turniejowi 
podczas wspólnych rozmów władz samorządowych, w przerwach 
pomiędzy meczami, które przybyły ze swymi drużynami na turniej. 
Przez pięć kolejnych lat drużyna Urzędu Gminy Darłowo 
zajmowała pierwsze miejsc. W tym roku nie pomogła grająca 
wicewójt Karolina Nakielska, obronić kolejnego tytułu. 
Ostatecznie przypadło im 3 miejsce. Zwyciężyli samorządowcy z 
Kobylnicyna pięć rozegranych meczów, doznając tylko 1 porażki 
(ulegli drużynie Darłowa 1:4). Drugie miejsce przypadło drużynie 
Starostwa Powiatowego w Sławnie, piąte Samorządowcom Ustki a 
szóste dla Słupska gdzie dzielnie bronił bramki sam wójt Marian 
Chmiel. Rok temu trzecie, a w tym turnieju czwarte miejsce, 
przypadło naszej gminnej drużynie, która zremisowała 1:1 w 
meczu otwarcia turnieju z Ustką, przegrała 3:1 ze Starostwem 
Sławno, wygrała 5:0 ze Słupskiem,  5:1 z Darłowem, przegrała 1:5 
z Kobylnicą.  Oto tabela końcowa turnieju:
        1.    UG Kobylnica 12   26-  5

2. Starostwo Powiat Sławno 10  10-   7
3. UG Darłowo   9  16-14
4. UG Postomino   7  13-10
5. UG Ustka   5    4-14
6. UG Słupsk   0    2-21

Królem strzelców został Jarosław Loliński ( Gmina Kobylnica), 
który zdobył 12 bramek. Za najlepszego bramkarza uznano 
Mariusza Chmiela, wójta Gminy Słupsk. Najstarszym 
zawodnikiem był 70 letni Bogdan Żabiński z UG Ustka. Gromkie 
oklaski otrzymały szkolne zespoły „DUG” pod kierunkiem 
Krystyny Gąsiorowskiej, które uatrakcyjniały przerwy między 
meczami przedstawiając wspaniałe układy taneczno- muzyczne. 
Do przeprowadzonego konkursu piłkarskiego, na który wpłynęło 
ponad 100 odpowiedzi, nagrody ufundował Eugeniusz Hutman 
właściciel zakładu usług leśnych w Mazowie. Najbardziej 
bramkostrzelnym zawodnikiem postomińskiej drużyny był 
Mariusz Olejniczak. Bramki bronił Mariusz Sobczak. Organizator 
turnieju Referat Sportu, Kultury , Turystyki i Promocji składa 
serdeczne podziękowanie dyrekcji szkoły oraz paniom kucharkom 
za przygotowanie posiłków i udostępnienie obiektu i miłą opiekę 
nad gośćmi turnieju. Państwu Kwiatkowskim z Pieńkowa i Bury z 
Marszewa  podziękowania za warzywa.

Zdzisław Ludwikowski

X Gminne Współzawodnictwo  - 2007

Jest jedna konkurencja więcej i jedna istotna zmiana 
regulaminowa w rozpoczynającym się od lutego 
Jubileuszowym Gminnym Współzawodnictwie sołectw na 
2007 rok Powstający gminny stadion będzie gościł 
uczestników jednej konkurencji /sportowy przekładaniec 
wielobojowy, to pierwsza zmiana, a drugą jest dodanie do 
pierwotnego zapisu „Uczestnikami są mieszkańcy zamieszkali 
w danym sołectwie. Dopuszcza się udział 1 zawodnika z 
innego sołectwa gminy Postomino zameldowanego na stałe, 
jeżeli dane sołectwo nie wystawia swojej reprezentacji w tej 
konkurencji”. Poszczególne konkurencje będą rozegrane w 
terminach:
03 i 24.02.  2007r. -piłka siatkowa - Postomino
10 i 24.03.  2007r.- piłka nożna (halowa) - Postomino
21.04   2007r. - tenis stołowy - Pieszcz
28.04. 2007r. -  bieg przełajowy- Łącko
09.06.2007r. - sportowy przekładaniec wielobojowy- 
Postomino (stadion)
wrzesień 2007r. -. rekreacja dożynkowa - Wilkowice
06.10.  2007r. - piłka ręczna - Postomino
20.10.  2007r.  - dwa ognie -  Postomino
 Sołectwa wystawiają jedną drużynę do konkurencji gier 
zespołowych: 
1.piłka siatkowa 9 osób (mogą być kobiety w składzie)
2.halowa piłka nożna wiek 15 lat  wzwyż
3.piłka ręczna 9 osób (mogą być kobiety w składzie)
4.usportowione dwa ognie kobiet  9 osób wiek 15 lat wzwyż
5.bieg przełajowy  - do punktacji zalicza się 4 zawodników 
wiek 15 lat wzwyż w tym 1 kobieta
6.rekreacja dożynkowa dwie konkurencje do punktacji ogólnej 
łącznie punktowane; 
+ dożynkowy tor przeszkód  5 osób, w tym 2 kobiety
+ zawody strzeleckie z broni pneumatycznej  3 osoby, w tym 1 
kobieta
7.tenis stołowy  5 osób, w tym 1 kobieta oraz dopuszcza się 
udział jednego zawodnika poniżej 15 roku życia (kobieta lub 
mężczyzna)
8.sportowy przekładaniec wielobojowy na stadionie; 
- rzut piłeczką palantową 2 osoby (kobieta +mężczyzna)
- skok w dal 2 osoby (kobieta +mężczyzna)
- strzały na bramkę z linii pola karnego 2 osoby po trzy strzały
- sztafeta na bieżni 3 osoby do pokonania 1x300m, 1x200m, 
1x100m
- pchnięcie kulą 2 osoby (kobieta +mężczyzna)
Łącznie wyniki (kobieta + mężczyzna) będą brane do 
punktacji.
Punktacja według klucza: miejsce I- 15pkt, II - 14pkt, malejąco 
do 15 miejsca i pozostałe po 1pkt.
Do każdego turnieju wydawany będzie regulamin zawodów. 
W konkurencjach zawodów za I miejsce puchary i nagrody  
upominki miejsce 1-4, w pozostałych wg założeń 
regulaminowych.
Współorganizatorem współzawodnictwa jest Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
„Nie biorę, nie palę, nie piję, biegam, gram w piłkę, jeżdżę 
rowerem i zdrowo żyję”- te walory życia chcemy promować 
wśród uczestników Jubileuszowego X Gminnego 
Współzawodnictwa. Zachowując integrację środowisk 
wiejskich, wyłaniając najbardziej  usportowione sołectwo.

                  Zdzisław Ludwikowskifot. S. Zawada
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Krzyżówka nr 2/2007

Poziomo
           1. Państwo w Afryce stolica 
               Mogadisz 

  5. Narzędzie rolnicze w parze 
z osełką 

  7. Bez niej nie ma życia
  8. Konwój 
  9. Jama lub dramat Ibsena
10. Węglowodan nasycony    
      składnik benzyny 
11. Marynarz obsługujący ster
15. Album na znaczki
17. Powalający cios
19. Warstewka złota na tanim     
      wyrobie

22. Zjazd wyższych   
     duchownych
23. Mniej niż trio
24. Produkt z ciasta bez 
     drożdży
25. Nabrzeże portowe
26. Czynny wulkan we       
      Włoszech
27. Rosyjskie imię żeńskie

 Pionowo: 
       1.   Słuchawki lekarza 

2. Gliniana misa do 
ucierania ciasta

3. Miasto w zachodniej 
Holandii

4. Przesunięcie na 
wyższe stanowisko

5. Potocznie żołnierz 
żandarmerii

6. Topione lub 
homogenizowane

12. 1000kg
13. Zmechanizowany 

instrument muzyczny 

na korbę
14. Mały czarny ssak 

żyjący pod ziemią
16. Owocowa na deser
18. Kłopot, tarapaty , 

zakłopotanie
20. Ustępstwo od 

ustalonej opłaty
21. Stolica Jordanii
22. Chodzi w spódnicy 

w kratę

Litery z kratek w prawym 
dolnym rogu, czytane od 1 do 
12 utworzą hasło krzyżówki, 
które należy przesłać na 
kartce pocztowej. wraz z 
kuponem, na adres redakcji do 
końca lutego 2007roku. Do 
rozlosowania 3 nagrody 
rzeczowe.

Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z nr 12/2006 
nagrody wylosowali

1. Jadwiga Osowska  
      Postomino 8/1
2. Renata Jędrzejewska 

Rusinowo 25
3. Maja Wiewiórska 

Wilkowice 4/2
4. Zenon Przybyłowicz 

Kłośnik 4/18
5. Czarek Machelski 

Postomino 46

Nagrody, kalendarze na 2007 
rok, do odbioru w UG pokoju 
Nr 25

5
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