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Czekamy na bociany * Dziewczęta z Pieszcza i chłopcy z Postomina * Sport rekreacja wypoczynek *

Święconka
Wiklinowy koszyczek
mniejszy i większy
wypełniono po brzegi
w sposób najstaranniejszy.

W środku biały baranek
z czerwoną chorągiewką
w ten niedzielny poranek
jest postacią najważniejszą.

Wokół rzędem ułożone 
pisanki - kraszanki
te jednobarwne
i te farbą ukwiecone. 

Sól też ma swe miejsce 
bo jest bardzo ważna, 
w małym naczyńku wstawiona
doda smaku do jajka.

Całość ozdabia zieleń
a gdzieniegdzie kwiatuszek
maleńkiej pelargonii
tworzy wiosenny wianuszek.

Spieszy lud z koszyczkami,
by pokarmy poświęcić,
w sobotę nikt nie spróbuje,
choć dzieci będzie nęcić.

        Stanisława Paszylk

 

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 
wszystkim mieszkańcom naszej Gminy

    Rada Gminy
Wójt Gminy

Wydawca i redakcja SZEPTU

Solemnitas Solemnitatum, czyli uroczystość 
uroczystości - tak w VI wieku papież Grzegorz 

Wielki nazwał Wielkanoc

Hanna Szymanderska „Polskie tradycje  świąteczne”

Postomino potęga jest i 
basta!!
W plebiscycie  Dziennika  
S ł a w i e ń s k i e g o  n a  
"Najpopularniejszego Sportowca 
i Trenera Powiatu Sławieńskiego 
w 2006 roku bezapelacyjne 
z w y c i ę s t w a  o d n i e ś l i  
przedstawiciele naszej gminy. 

Najpopularniejszym sportowcem wybrano Łukasza Cichego (karate) 316 
głosów , a na drugim miejscu sklasyfikowany został Mariusz  Fijałkowski 
(tenis stołowy)  182 głosy.
Najpopularniejszym trenerem okrzyknięto Mirosława Gertiga (karate)  329 
głosów. Na sportowców oddano łącznie 1251, a na szkoleniowców 723 głosy.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy oddali na nas głosy w 
plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Powiatu 
Sławieńskiego. Dziękujemy również Wójtowi Gminy Postomino za 

ufundowanie nagród.
Łukasz Cichy, Mariusz Fijałkowski, Mirosław Gertig
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Na sesji 
odbytej 

23 marca 2007r. 
radni 

C

 podjęli uchwały w następujących sprawach:

- zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości oraz 
szczególnych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w ramach świadczeń z 
pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy, oraz uchwały 
dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, 
okresowe i pomoc rzeczową przyznawanych w ramach świadczeń z 
pomocy społecznej (w obydwu przypadkach wprowadzono zapis 
dotyczący obowiązku ogłaszania w Dzienniku Województwa 
Zachodniopomorskiego),
- najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 
zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych 
kategorii zaszeregowania dla pracowników Agencji Mienia 
Gminnego i Spraw Publicznych oraz ustalenia wartości w złotych 
jednego punktu tej tabeli (920 złotych - 5,00 zł jeden punkt) -  
zmiana wynika z „konieczności uaktualnienia najniższego 
wynagrodzenia oraz dostosowania kategorii zaszeregowania do 
zajmowanych stanowisk”,
- zmiany III studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Postomino (zmiana uchwały dotyczy 
obrębów: Rusinowo, Bylica, Dzierżęcin, Nacmierz, Pieńkowo, 
Postomino, Chudaczewo i Staniewice).  „Skonfigurowany teren w 
połączeniu z dużą wietrznością stwarza bardzo korzystne warunki 
dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych, których rozwój zakłada 
program rządowy”, a „Obszary przeznaczone pod lokalizację 
elektrowni wiatrowych nie są objęte żadną obszarową formą 
ochrony przyrody”,
- przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów pól golfowych w 
obrębie ewidencyjnym Staniewice  „Wzdłuż granic opracowania 
planu przebiegają szlaki turystyki pieszej, rowerowej oraz szlak 
wodny w dolinie rzeki Wieprzy. Obszar na południe od Staniewic 
wzdłuż rzeki Wieprzy posiada konfigurację terenu umożliwiającą 
wykorzystanie pod funkcję rekreacyjną - pola golfowe. Znaczną 
część terenu stanowią grunty niskich klas rolniczych V i VI o małej 
przydatności rolniczej”. 
-  przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie  
ewidencyjnym Łącko - „Przedmiotem opracowania jest 
przeznaczenie terenu pod funkcje zabudowy rekreacyjno  
letniskowej i infrastruktury techniczne”,
- przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego m. Jarosławiec - „Przedmiotem 
opracowania jest przeznaczenie terenu pod inwestycje celu 
publicznego: rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, 
utworzenie pasa ochronnego poprzez dokonanie zadrzewień i 
zakrzewień”,
- nadania nazwy ulicy UZDROWISKOWA w. Jarosławiec
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w m. Łącko 
„z przeznaczeniem pod urządzenie parkingu, dla samochodów 
osobowych, obsługującego urządzoną plażę piaszczystą nad 
brzegiem jeziora”,
- zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
-Zwiększono dochody o kwotę 64.443 zł, wydatki o 334.321 zł, 
dokonano przeniesień wydatków o kwotę 95.426 zł. Po dokonanych 
zmianach budżet gminy  zamyka się kwotą 26.842.370 zł po stronie 
dochodów, 29.126.100 zł po stronie wydatków, a deficyt budżetowy 
w kwocie 2.283.730 zł pokryty zostanie pożyczką inwestycyjną z 

Podziękowanie 

NOWI CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY IZBY 
ROLNICZEJ W SŁAWNIE, STANISŁAW CHABOWSKI I 
KAZIMIERZ ORDON SKŁADAJĄ SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM ROLNIKOM Z GMINY 
POSTOMINO ZA UCZESTNICTWO W WYBORACH I 
ODDANE GŁOSY. BIEŻĄCE INFORMACJE Z PRAC 
POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE 
NA ŁAMACH „SZEPTU POSTOMINA”. W ISTOTNYCH 
SPRAWACH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 
STANISŁAW CHABOWSKI TEL. 0696033399
KAZIMIERZ ORDON  TEL 0602319030

605 542 478 - Ireneusz Taraska

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, kredytami inwestycyjnymi oraz wolnymi środkami na 
rachunku bieżącym,
- zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań (1.500.000 zł)
-upoważnienia wójta Gminy do zawarcia umowy na 
dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. "Budowa Boiska o 
nawierzchni syntetycznej w miejscowości Pieszcz"  
(320.000 zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury.

       sza

Bądźmy aktywniejsi
Teresa Rysztak, nasza redakcyjna koleżanka, podczas obrad 
marcowej sesji RG wystąpiła z inicjatywą utworzenia 
stowarzyszenia skupiającego ludzi chcących i mogących wnieść 
coś nowego, twórczego, w sferze dalszej aktywizacji naszej 
Gminy. Wszelkie pomysły i deklaracje - tel. 059-810-92-91

Sprzątanie przez Agencję
Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych rozpoczęła 
akcję oczyszczania poboczy dróg z wszelkich nieczystości. Są 
tego całe Himalaje: opakowania szklane, papierowe i plastikowe 
(różnego formatu i koloru), szmaty, stare sprzęty kuchenne, 
fragmenty mebli. Problem polega na tym, że jedni zaśmiecają, a 
drudzy sprzątają. - A może by zacząć wysypywać śmieci i 
wszelkie nieczystości tylko tam gdzie jest na to miejsce - 
zastanawia się Stanisław Frąckowiak, szef Agencji. A może by 
tak ustalić imiennie tego kto zaśmieca i przykładnie ukarać? 
nieśmiało podpowiadamy.

Dla  poprawy zdrowia
Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek Szpitala Powiatowego 
w Sławnie w sprawie dalszego zakupu sprzętu medycznego 
(wartość 4.400 zł), z przeznaczeniem dla potrzeb tej jednostki.

Świetlica w Nosalinie !?!
Obiekt po b. sklepie nie nadaje się do adaptacji  na świetlicę. 
Koszt ewentualnego remontu przekracza wartośćobiektu. Trzeba 
zatem budować nowy obiekt !?! Tego mieszkańcom Nosalina 
życzymy!!!

Sza
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Miejscowości Marzec     Kwiecień

Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, 
Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo 5-19             2-16
Pieńkówko, Tyn, Chudaczewko, Mazów, 
Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, 
Pałowo, Pieszcz, Kłośnik 6-20            3-17
Postomino, Marszewo, Górsko, Złakowo, 
Królewo, Łącko,Korlino 7-21            4-18
Jezierzany, Nacmierz, Rusinowo, Bylica 8-22            5-19
Wszedzień, Jarosławiec 9-23            6-20

Nie masz jak w Wilkowicach !!!

Druhowie -  strażacy z wilkowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej to 
dzielni ludzie nie tylko w walce z nieprzewidywalnym czerwonym 
kurem, niezawodni w wielu zawodach sportowo - pożarniczych (co 
wielokrotnie udowadniali), ale to, nade wszystko, niezawodni 
druhowie w szacunku do płci pięknej. Z własnej nieprzymuszonej 
woli, własnym pomyślunkiem i własną realizacją ( no może trochę 
ukierunkowana) spowodowali zaproszenie, do wspaniale 
prezentującej się po ostatniej modernizacji świetlicy, wszystkie 
przedstawicielki płci pięknej, które ochoczo i z wielkim 
zadowoleniem przybyły na to spotkanie organizowane z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Były toasty szampańskie, stoły uginały się od słodyczy wszelakich i 
napojów niewyskokowych. Było radośnie, podniośle, integracyjnie. 
Były kwiaty, życzenia, gratulacje, podziękowania. Też się do nich 
przyłączamy.

sza. 

W dniu 29.01.2007r Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” 
zorganizowało dla osób niepełnosprawnych bal karnawałowy, na 
wspólną zabawę zaprosiliśmy podopiecznych MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Darłowie.  
Stowarzyszenie przygotowało poczęstunek dla uczestników 
zabawy. Wszyscy bawili się w konkursach z nagrodami między 
innymi był konkurs na najładniejszy strój karnawałowy

Zarząd Stowarzyszenia

Państwu Stanisławie i 
Stanisławowi Chabowskim z 

Górska oraz firmie 
„Laminopol” z Postomina 

serdeczne podziękowanie za 
sfinansowanie zakupu obuwia 

sportowego dla drużyny 
sołeckiej ze Złakowa składa 
wdzięczna  młodzież ze wsi 

Złakowo.

Kapela Ludowa „Pieńkowianie” powróciła na Ludową 
Listę Przebojów Radia Koszalin. z utworem „Pieńkowski 
oberek” licząc na głosy czytelników Szeptu i 
mieszkańców gminy. Kartki pocztowe wysyłamy na 
adres: Rozgłośnia Radiowa Koszalin75-502 Koszalin ul 
Piłsudzkiego 41 lub e-meil  (w 
jednym meilu możemy oddać pięć głosów). Zatem w 
każdą niedzielę na antenie Radia Koszalin o godz. 6.30 
przezywamy z "Pieńkowianami"  bieżące notowanie. 
Liczymy na Państwa głosy. 

lista@radiokoszalin.pl

SPRZEDAM 
ZESTAW MEBLI 
POKOJOWYCH

JAROSŁAW 
GŁÓWKA

TEL. 59-810-93-31

POSTOMINO 15 C
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STUDENTKA FILOLOGII 
ANGIELSKIEJ

  UDZIELA KOREPETYCJI
 

505 693 588

Jak na Solaris - wysoko, 
niebezpiecznie

Nie tylko otoczenie, ale i wnętrza budynku Urzędu 
Gminy przestają być siermiężne w swoim wyglądzie. Zakres 
prac przy remoncie biblioteki i po sąsiedzku w sali obrad 
wskazują, że powiedzenie "jak cię widzą tak cię piszą" ma w 
sobie dużą dozę racjonalności. O efektach działań ekipy 
remontowej sami się możemy przekonać, zaś teraz pokażmy, że 
sceneria remontu przypominała bardziej lemowską bazę Solaris 
niż poczciwą salę obrad.

Na zdjęciu: sceneria jak na bazie Trythona 

Mlecz

Refleksja nad czasem, jego 
przemijaniem

Każdy wjeżdżający do Łącka musiał przejechać obok 
najstarszej budowli świeckiej w gminie. Zbudowano ją w latach 
80-tych XVIIIw., co jest potwierdzone na belce stropowej w 
korytarzu. Była więc ona jeszcze świadkiem przemarszu wojsk 
pruskich pod koniec XVIII w. szkolących się w nieodległym 
Korlinie, z pewnością widziała oddziały napoleońskie 
maszerujące przez wieś w 1807r., była świadkiem rozkwitu tej 
miejscowości i jej najlepszych czasów przełomu XIX i XX w. 
Dom został podłączony do elektryczności na początku lat 
dwudziestych. Po ponad 100-letniej egzystencji doświadczył 
zmiany domowników z niemieckich na polskich, wielką 
migrację jednych i drugich.

Była ona dumą mieszkańców i największą obok 
kościoła miejscową atrakcją turystyczną, czego dowodem był 
fakt, że budynek ten znalazł się na wszystkich niemieckich i 
polskich widokówkach pokazujących tą wieś.
230-stuletnia budowla najzwyczajniej zamienia się w 
gruzowisko. A przecież unikatowość polegała nie tylko na 
wieku, ale także na połączeniu pod jednym dachem pomieszczeń 
mieszkalnych i gospodarskich. Początkowo miała charakter tzw. 
kurnej chaty, dopiero z czasem dobudowywano i 
przebudowywano wewnątrz kolejne pomieszczenia. Jak mówi 
badający ten budynek od wielu lat dr Radosław Barek z 
Politechniki Poznańskiej: „W trakcie istnienia pierwotnego 
budynku dobudowano kolejne piętra, a świadczyć o tym mogą 
wystające belki stropowe. Łącznie w okresie istnienia 
zabudowania 3-krotnie przechodził on przebudowę wzwyż 
(pierwotna powierzchnia zachowana zastała do dziś).
Robiący swego czasu szczegółową dokumentację techniczną 
tego budynku wzmiankowany naukowiec z Politechniki 
Poznańskiej dr Radosław nie krył zachwytu dla kunsztu 
budowniczego z przełomu XVIII i XIXw. Prawdziwym 
architektonicznym unikatem jaki wypatrzył w tym domu był 
rzadki przykład połączenia zastrzałów i kleszczy za pomocą 
specjalnych oryginalnych łączników. Późniejsi budowniczowie 
rozwiązywali dylematy przy wiązaniach w daleko uproszczony 
sposób bez owej finezji i architektonicznego smaczku.
Ewentualne badania dendrologiczne mogłyby poświadczyć, że 

tak zmyślne łączenia świetnie zachowanych belek stropowych 
na parterze liczą ponad 2 wieki..
Żaden inny dom poza jednym w Swołowie i w niedalekim 
Słowinie o takiej wartości architektonicznej na całym Pomorzu 
nie spotkamy.

na zdjęciu: obiekt trwałej nostalgii naszego redakcyjnego 
historyka kolegi Zbyszka

Początek wyraźnego upadku bryły budynku zaznaczył 
się od strony wjazdu do Łącka. Wykonane w latach 70-tych 
przełożenie dachu z trzciny z tej strony budynku zamiast 
gwarancji 70-80 lat trwałości wytrzymało ledwie 30. Może 
zawinił rzemieślnik, który zakładał nową strzechę, może jakość 
tej trzciny z tamtego roku była słaba (okazuje się, że trzcina 
uzyskiwana z tego samego miejsca każdego roku może mieć inne 
własności). Fakt faktem, że frontowa strona dachu nie 
dorównywała poniemieckiej od strony północnej. Tamta o 
grubości 40-50cm położona jeszcze przed II wojną światową 
właściwie wypełniła swoją rolę.
Chociaż wartość tego domu dla ludzkości na tle egipskich 

piramid, sfinksów czy muru chińskiego jest niewielka, to ta 
rozpadająca się budowla szachulcowa jest materialnym 
symbolem zamknięcia i pożegnania minionych 230 lat. O ten 
materialny symbol, o ten zabytek Ziemia Postomińska będzie na 
zawsze uboższa.

 Mlecz
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Z dziejów wsi gminy Postomino (17)

Nosalin
Wieś owalnicowa położona w południowej części gminy.  Na 
zachodzie granicząca ze Staniewicami, na północy z Pieszczem, na 
wschodzie z Pałowem, na zachodzie z Wrześnicą, do której 
prowadzi asfaltowa droga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Nazwy:  1273  Nuczellyn, 1531  Nitzlin, 1618  Nutzlin, 1780  
Nützlin, przed 1945 rokiem  Nitzlin.  Nazwa przejściowa: 1945-
1950  Nieczynino. Od 1951  Nosalin (nazwa dzierżawcza od nazwy 
osobowej Nuczel). 
Nosalin był zawsze  wsią chłopską, bez majątku dworskiego. Od 
1466 należał do rodu Belowów.  W latach 1635-37 wieś podzielona 
została na trzy części między rody Belowów i Krockowów. Część A 
z 7 chłopami przypada Krockowom, część B należy do Belowów, a 
część C należała do lenna Zębowa (najprawdopodobniej była w 
posiadaniu jakiejś linii rodziny Belowów).
Według Brüggemanna około 1780 roku Nosalin należy do 
większych wsi w okolicy. Mieszka w nim 17 chłopów, nauczyciel. 
Łącznie 17 gospodarstw domowych. Jest kuźnia.
W 1804 roku cały Nosalin należy powtórnie do rodziny Belowów, 
którzy w 1835 roku sprzedają go państwu pruskiemu.
Powierzchnia wsi wraz z gruntami wynosiła: w 1864 roku  663,9 ha, 
w 1905- 708,2 ha, w 1925 i 1939 roku - 801,8 ha. Liczba ludności 
zamieszkującej wieś wynosiła: w 1818 roku - 223, w 1864 - 435, w 
1885 - 480, w 1905 - 407, w 1933 - 398 i w 1939 - 379. Liczba 
gospodarstw domowych wynosiła: w 1871 - 92, w 1905 - 85, w 1939 
- 93. 
Ludność zajmowała się uprawą żyta, owsa, jęczmienia, pszenicy, 
koniczyny, ziemniaków, brukwi i buraków pastewnych. Duża ilość 
łąk w dolinie Wieprzy umożliwiała hodowle - hodowano krowy, 
świnie i konie. 
Przed 1939 rokiem w wiosce działa dwuklasowa szkoła z 
mieszkaniem dla nauczyciela. Nowy budynek powstał około 1930 
roku. Ostatnimi niemieckimi nauczycielami byli: E. Segler i W. 
Ählmann.  Ewangelicka ludność należała do parafii w Pieszczu. 
We wsi był młyn, 2 gospody, kuźnia. Mieszkał krawiec, 2 szewców, 
2 handlarzy bydłem, 2 murarzy, ślusarz, szlifierz, stolarz.
Działało stowarzyszenie strzeleckie, które posiadało strzelnicę 
położoną około 500 metrów na południe od wsi (przy drodze do 
Wrześnicy).
Wojska radzieckie wkroczyły do Nosalina 8 marca 1945 roku. 
Ludność niemiecka została wysiedlona w kwietniu 1947 roku. 
W 1950 roku w Nosalinie mieszkało 157 osób, w 1960  - 160, w 
1970 - 165, w 1980 -  166, w 1990 - 168, w 2006  roku - 163. W 
wiosce są 42 gospodarstwa rolne,  sklep spożywczy. W bieżącej 
kadencji samorządowej  planowana jest budowa wodociągu i 
kanalizacji oraz drogi asfaltowej do Pałowa. Jeszcze w tym roku 
powstanie świetlica wiejska.
Nieliczne zabudowania Nosalina zachowały pierwotną formę, 
większość została przebudowana. Sołtysem jest Arkadiusz Siudek.
            (jes)

Mapa topograficzna z 1934 roku

Remont  biblioteki 

W Bibliotece Publicznej w Postominie dnia 5 lutego 
rozpoczął się jakże niezbędny remont. Na czas remontu tj. 2 
tygodnie biblioteka była nieczynna za co przepraszam 
czytelników, ale za to było warto. Zakres prac remontowych w 
bibliotece obejmował wymianę okien, podłogi, drzwi jak 
również odnowienie ścian. Zmieniono aranżacje pomieszczenia i 
układ zbiorów. Praca w bibliotece stała się bardziej przyjemna   i 
komfortowa, a czytelnicy chwalą zmiany. Ponadto Panowie: 
Mariusz Sobczak, Andrzej Sałata, Kazimierz Podgórski oraz 
Michał Juszczak służyli swoją pomocą w uporządkowaniu 
księgozbioru, za co bardzo serdecznie  dziękuję .Dziś biblioteka 
działa pełną parą i wszystkich bardzo gorąco zapraszam.

Na zdjęciu: serdeczny uśmiech p. Renaty świadczy, że jej uwaga o obecnym 

komforcie pracy jest całkowicie uzasadniona

                 Renata Zielonka

Ze strażackiego podwórka

Chudaczewscy druhowie -  strażacy  podsumowali swoje 
poczynania za 2006 rok.
Jednostka mająca długoletnią tradycję (Kazimierz Borsut 
prezes, Mirosław Kijanka - naczelnik) należy do 
wiodących nie tylko w naszym województwie. Drużynie 
kobiecej wręczono puchar za zajęcie II miejsca w 
wojewódzkich zawodach sportowopożarniczych 
rozegranych prawie przed rokiem w Stargardzie 
Szczecińskim (przypominamy, że nasza drużyna na 
boisku, w szlachetnej walce, zajęła zdecydowanie I 
miejsce,  ale ”zielono-stolikowe" kombinacje 
spowodowały to, co spowodowały). Uczestniczki tego 
wydarzenia niechętnie wracają do tamtych dni, ale wiedzą, 
że i tak były najlepsze. Przy prawie  pełnej frekwencji 
podjęto się realizacji nowego zadania (UG  i OSP) - 
dobudowa garażu dla nowego pojazdu bojowego. 
Uczestniczący w zebraniu Andrzej Lewandowski, Starosta 
Sławieński, podjął się budowy dojazdu do remizy (jezdnia 
i chodnik). Puchar powiększył okazałą już kolekcję 
zdobytych trofeów, a nagrody rzeczowe (kuchenka 
mikrofalowa) i pieniężne zostaną przeznaczone na 
wzbogacenie umeblowania strażackiej kuchni.

sza
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„GMINA POSTOMINO NA FALACH DO EUROPY”

NACMIERZ  01 MAJA 2007 r.
Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne oraz Wójt Gminy

Postomino zapraszają po raz czwarty już na festyn upamiętniający wejście 
Polski do Unii Europejskiej. W programie jak zwykle wiele atrakcji. 

Miedzy innymi:
wręczenie statuetek „Bociana Bałtyckiego”(wielka niespodzianka!!) występy 

artystyczne, wiele jadła i zabawy oraz koncert gwiazdy!!!!
Start o godzinie 12.30 !!!

                                                                             ZAPRASZAMY!!!!

Kiedy byłem dziełem sztuki- Eric Emmanuel Schmitt
Opis: Zdesperowany bohater na skraju 
samobójstwa podpisuje iście faustowski pakt ze 
spotkanym przypadkowo artystą. Odda się w 
jego ręce, w zamian za co odzyska sens życia. 
Jako żywa rzeźba staje się sławny i podziwiany. 
Traci tylko jedno - wolność. Gdzie kończy się 
sztuka, a zaczyna manipulacja? Co stanowi o 
naszej wyjątkowości? Jak zwykle u Schmidta, 
ważne pytania podane lekko i z przymrużeniem 
oka.

Kapuściński Nie ogarniam świata -Krzysztof Bumetko Witold 
Bereś

Opis: Wspaniały reporter, odważny, skromny, 
choć największy z wielkich. Oprócz wspomnień i 
znanych wywiadów w książce znalazł się jeden, 
ostatni, nigdy niepublikowany. Ta książka to 
pożegnanie wielkiego pisarza, tłumacza kultur, 
będącego ze światem na ty.

Ciekawe dlaczego Kolumb przepłynął ocean i inne
Opis: Przedstawiam Państwu serię książek dla 
dzieci ciekawych świata. Tu znajdą odpowiedzi 
na wszystkie trudne i podchwytliwe pytania. 
Książki te zachęcają malców do czytania, 
dostarczą im wielu ciekawostek, rozbawią, 
zachwycą.

Dziennik bulimiczki Brigitte Kolloch Elisabetth Zoller
Opis: Iza ma Bulimię. Właściwie chciała 
tylko schudnąć parę kilogramów, potem 
jednak straciła kontrolę nad własnym życiem. 
Wpadła w błędne koło okresów głodu i ataków 
obżarstwa. Iza nie chce dopuścić do siebie myśli, 
że jest chora. Dopiero, gdy zostaje przyłapana w 
supermarkecie na kradzieży jedzenia, pozwala 
sobie pomóc. Jednak powrót do zdrowia to długa 
i trudna droga.

.

Renata Zielonka

 

 

 

 

Nowości wydawnicze Sceniczny sukces Jacka
Nieprzypadkowym werdyktem zakończył się tegoroczny 

Gminny Przegląd Poezji Uczniów Szkół Podstawowych i 
Gimnazjów. Jurorzy za ogólne wrażenie na najlepszego 
interpretatora tekstów literackich wskazali Jacka Kondrasa, 
ucznia kl. VI w Korlina. Dwa tygodnie później na Powiatowym 
Przeglądzie w Sławnie ten sam uczeń dla swojego poziomu 
kształcenia zajął I miejsce i będzie reprezentował nasz powiat w 
eliminacjach wojewódzkich.
Trzymamy kciuki za naszego małego recytatora, a o wyniku w 
Szczecinie Czytelników miesięcznika poinformujemy.

Na zdjęciu: Jacek w towarzystwie mistrzów sceny powiatu wraz ze starostą. 

Mlecz

Zaproszenie
Gminna Komisja  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych wspólnie z Referatu Sportu, Kultury, Turystyki i 
Promocji UG w Postominie planuje w czerwcu br. zorganizować 
festyn pod nazwą „Gminny Dzień Profilaktyki”.

Chcemy  oprócz zabawy  przekazać ważne przesłanie, że 
lepiej zapobiegać, niż później leczyć. Przewidujemy stoisko 
lekarskie (badanie poziomu cukru, cholesterolu, mierzenie 
ciśnienia), stoisko fizykoterapeutyczne (ćwiczenia narządów ruchu 
itp.), stoisko stomatologiczne (badanie jamy ustnej), stoisko 
poradnictwa związanego z uzależnieniem, stoisko piękności (badanie 
cery, porady kosmetyczne), stoiska ze zdrową żywnością, stoiska 
pokazujące różne zainteresowania mieszkańców naszej gminy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, abyście 
Państwo podpowiedzieli nam, kogo warto byłoby pokazać, zaprosić 
na festyn, ze względu na Jego ciekawe zainteresowania, ciekawe 
zbiory, prace rzemieślnicze.

Będziemy wdzięczni za wszelkie formy kontaktu.
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Partnerstwo Dorzecze
W 2004 roku grupa lokalnych działaczy postanowiła 

utworzyć Partnerstwa na terenie regionu sławieńskiego, słupskiego i 
bytowskiego, którego osią spajającą było Dorzecze Słupi.  

W październiku 2005 roku 13 gmin (Borzytuchom, Bytów, 
Czarna Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Kołczygłowy, 
Parchowo, Postomino, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Tuchomie, 
Ustka) podpisało deklaracje partnerskie, w których deklarowali 
aktywny udział w budowaniu Partnerstwa Dorzecza Słupi, 
działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionu. 06 lutego 
2006 roku porozumienie zostało zarejestrowane   w Krajowym 
Rejestrze Sądowym jako Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi. 
Natomiast 18 października 2006 roku fundacja otrzymała status 
organizacji pożytku publicznego,     na którą można przekazać 1% 
podatku dochodowego wpłacając środki na konto: 98 9315 0004 0050 
3181 2000 0010, z dopiskiem: "wpłata 1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego".

 Fundacja w minionym roku stara się pozyskać środki 
finansowe z funduszy zewnętrznych. Uzyskaliśmy m.in. 
dofinansowanie w kwocie 19.985 zł na projekt. Jesienna kuchnia 
Dorzecza Słupi z Programu „AGRO-SMAK 2”. 

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zdobyła 750 tys. zł z 
funduszy strukturalnych (Pilotażowy Program Leader+) na projekt 
Partnerstwo siłą Dorzecza Słupi. Pozyskane pieniądze już od lutego 
będą wydawane na przygotowanie dokumentacji technicznej pod 
budowę ścieżek rowerowych, przystani wodnych, zagospodarowanie 
terenów wokół wybranych jezior, i innych elementów infrastruktury 
turystycznej. Dodatkowo, środki przeznaczone zostaną na organizację 
imprez promujących region, oznakowanie atrakcji                       i 
promocję produktów turystycznych (w tym portal turystyczny). Część 
środków umożliwi organizację szkoleń i wyjazdów edukacyjnych (w 
tym zagraniczna podróż edukacyjna) dla mieszkańców 13, głównie 
wiejskich gmin z powiatów słupskiego, bytowskiego  i sławieńskiego. 
Szkolenia dotyczyć będą np. wykorzystania nowych technologii, w tym 
wykorzystania biomasy jako odnawialnych źródeł energii czy 
warsztatów aktywizujących np. w zakresie przedsiębiorczości 
społecznej, itp. 
 Nasza strategia została oceniona bardzo wysoko  znalazła się na 14 
pozycji w krajowym rankingu (startowały 162 partnerstwa z całej 
polski). Tak duży sukces był możliwy tylko dzięki dobrej współpracy  
nad strategią pracowało przez ponad pół roku prawie 90 różnych 
partnerów należących do Partnerstwa. Cieszymy się ogromnie, że ten 
duży wysiłek został doceniony i że przyniesie wymierne korzyści w 
postaci rozwijającej się infrastruktury turystycznej  naszej gminy oraz 
regionu partnerstwa w postaci szeregu ciekawych projektów, na które 
zwykle brakuje środków w samorządach. 

Niebagatelne znaczenie będzie miała również Fundacja 
Partnerstwo Dorzecze Słupi (Lokalna Grupa Działania) w okresie 
programowania Unii Europejskiej 2007  2013. W Polsce Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW 2007  2013) zapisało wiele ważnych zadań dla Lokalnych 
Grup Działania w osi 3 i 4. 

Partnerstwo jest organizacją otwartą na nowych partnerów, a 
więc podmioty działające na rzecz terenów wiejskich (publiczne, 
pozarządowe i prywatne), które mają ciekawe pomysły zbieżne z 
naszymi celami zapraszamy do przystąpienia  i współpracy.

Jednocześnie zachęcamy do przekazania 1 % podatku na 
rzecz Fundacji PDS co ułatwi pozyskiwanie funduszy i przyczyni 
się do zrównoważonego rozwoju naszej najbliższej okolicy.

Z poważaniem 

                                    Przewodniczący Rady Fundacji 
  

Partnerstwo Dorzecze Słupi

        
Jarosław Lichacy

Jak nowa

Dziesiątki tysięcy złotych i półtora miesiąca intensywnej 
pracy ekipy liczącej 3-6 osób i remiza w Łącku jak nowa.
Stara siedziba została wyposażona w nową bramę, syrenę, dach, 
okna. Przy okazji ocieplono i odmalowano elewacje. Dumą 
drużyny w Łącku jest pięknie prezentujący się samochód strażacki 
wyposażony w CV, radio, rozgłośnię, polewaczki, armatkę wodną, 
itp. Na sytuację skażenia chemicznego zakupiono nowe skafandry 
Otwarcie remizy niebawem. Jeżdżącego eksterminatora ognia 
zaprezentujemy w kolejnym numerze gazety.

Na zdjęciu: Nowa, choć przecież stara remiza 
Mlecz
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Zbliżająca się wiosna

Zbliża się wiosna,
dużymi kroczkami
Znać nam daje słońce,
swymi promykami

Zaczyna przyświecać, 
cieplej i radośniej
Budzi nas uparcie,
pomyślmy o wiośnie

Powracają ptaszki
z dalekich podróży
Dziś sama widziałam 
o czymś to nam wróży

Ptaszków coraz więcej 
będzie przybywało
Ludzi nam serdecznych 
by nie brakowało

Radujmy się wszyscy 
i bądźmy weseli
Lato już nadchodzi
wszystkich rozweseli

Henryka Tychończuk

Gra w ciuciubabkę

Kredytobiorcy biją na alarm
Kupili kołdrę zbyt wąską zbyt krótką
nie mogą się pod nią wyspać
Nie da się przykryć czekiem bez pokrycia
ani pensją, co nie spełnia oczekiwań
na chleb, bo gorzki
Mówią:
- system zawinił.
Tak,  mocny system.
Demokracją
go nazwano
gdzie banki merdają ogonem
dla naiwnych, poczciwych.
A potem kleszczami przepisów
opaszą twe ciało
i ssać już będą twą krew do końca
aż ostatni komornik
postawi cię pod ścianą prawa
w państwie bezprawia,
abyś służył za pokarm bogatym
z szyderczym śmiechem
w ramionach sprawiedliwości
co zdjąć opaski z oczu się wstydzi,
bo przecież gra w ciuciubabkę.

Jadwiga Michalak

 Uśmiech z nieba

Pan Bóg uśmiechną się z nieba. 
Poczuliśmy na ziemi Jego ciepły oddech.
Odpłynęły w dal siną mroźne wiatru tchnienia. 
Odsłoniły uśmiech losu niosąc rześką  świeżość
Radość i energia -  dwa źródła witalne 
Trysnęły z ludzi-  jak dwa wodospady!
Do wiosennej,  pastelowej krzątaniny
Doszły  Święta Wielkanocne
Z koszyczkiem święconki
Zaprawionej zielonym bukszpanem
Wśród pisanek, kraszanek
Żółte kurczę, zając z czekolady
Stają naprzeciw białego baranka z cukru
Co niesie sztandar Zmartwychwstania Pańskiego
Głosząc w świata wszystkie strony 
"Że zmartwychwstał Pan”.

Alleluja!

Jadwiga Michalak

Wierszyk Wielkanocny

Do każdego domu
Dzisiaj wcześnie rano
Zając przyniósł smakołyki
Wiadomo - Wielkanoc

Więc szukają dzieci
Swych koszyków z sianem
W szafie i w łazience
W kuchni pod dywanem

Na półkach , pod stołem,
Za piecem, w komodzie
W lodówce i pralce,
A nawet w ogrodzie

A gdy wreszcie znajdą 
radość je przenika
i wyjmują skarby
ze swego koszyka

Są tam jabłka i cukierki
Pomarańcze, czekolada
Każdy bierze to, co lubi
I zaraz zajada

Ale pamiętajcie dzieci
Choć spędzacie czas tak mile
Jakie mamy teraz święta 
Zastanówcie się przez chwile.

I pomyślcie sobie o tym,
Nim znów zacznie się zabawa,
Że zmartwychwstał Jezus Chrystus!
I to najważniejsza sprawa.

Kazimiera Bednarczyk
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PIŁEŚ - NIE JEDŹ - ZOBACZ CO CIĘ CZEKA
Sygn. akt II K 291/06 Ds. 635/06

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2006 r.
 Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie: 
Przewodniczący: SSR Sylwia Dorau, Protokolant:    st. sekr. sąd. Małgorzata 
Grzelak 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28 września 2006 roku sprawy 
Andrzeja FRONCZAKA, syna Jerzego i Ireny z domu Czamowskiej, 
urodzonego 26 czerwca 1976 roku w Sławnie, oskarżonego o to, że: w dniu 
09 lipca 2006 roku w Korlinie gm. Postomino, kierował na drodze publicznej 
samochodem marki Fiat 126p nr rej. ZSL A710, znajdując się w stanie 
nietrzeźwości - 0,80 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
to jest o czyn z art. 178 a § l kk,uznaje oskarżonego Andrzeja Fronczaka za 
winnego popełnienia zarzucanego mu
I.czynu z art. 178 a § l kk i za to na podstawie art. 178 a § l kk skazuje go na 
karę 6    (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,    na podstawie art. 69 § l i § 
2 kk w zw. z art. 70 
   § l pkt l kk wykonanie orzeczonej
II. wobec Andrzeja Fronczaka  kary pozbawienia wolności warunkowo 
zawiesza na       okres próby 2 (dwóch) lat, na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z 
art. 43 § l pkt l kk 
III. orzeka wobec Andrzeja Fronczaka zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym     na okres 3 (trzech) lat, 
IV.  na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec Andrzeja Fronczaka 
świadczenie  pieniężne  w kwocie 400,00 (czterysta) złotych na rzecz 
Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych  „NADZIEJA" z siedzibą w 
Słupsku, 
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie orzeczenia o ukaraniu Andrzeja 
Fronczaka do publicznej wiadomości przez jego jednokrotną publikację w 
„SZEPCIE      POSTOMINA", ze wskazaniem pełnej treści orzeczenia, na 
koszt oskarżonego     Andrzeja Fronczaka, 
VI.  na podstawie art. 43 § 3 kk zobowiązuje Andrzeja Fronczaka do zwrotu 
właściwemu    miejscowo Starostwu Powiatowemu dokumentu 
uprawniającego do kierowania pojazdami mechanicznymi 
 VII.     zwalnia Andrzeja Fronczaka od obowiązku uiszczenia kosztów 
sądowych i nie wymierzenia mu   opłaty 

Sygn. akt II K 354/06                    
Ds. 874/06

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 22 listopada 2006 r. \Sąd Rejonowy w Sławnie w n Wydziale 

Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Dorau, Protokolant:    st. 
sekr. sąd. Małgorzata Grzelak po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 
listopada 2006 roku
sprawy Pawła Marcina CZERNIEJA, syna Lucjana i Grażyny z domu Guła, 
urodzonego 23 sierpnia 1981 roku w Sławnie,
oskarżonego o to, że: w dniu 12 sierpnia 2006 roku o godzinie 19.10 w Naćmierzu 
gm. Postomino, kierował na drodze publicznej samochodem osobowym marki 
VW Golf nr rej. ZSL C 474 znajdując się w stanie nietrzeźwości - 2,2 %o alkoholu 
we krwi,to jest o czyn z art. 178 a § l kk
I. uznaje oskarżonego Pawła Marcina Czernieja za winnego popełnienia 
zarzucanego mu czynu z art. 178 a § l kk i za to na podstawie art. 178 a § l kk 
skazuje go na karę roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, 
II.  na podstawie art. .69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§1 pkt l kk wykonanie orzeczonej 
wobec Pawła Marcina Czernieją kary pozbawienia wolności warunkowo 
zawiesza na okres  próby 3 (trzech) lat,
III.  na podstawie art. 71§1 kk w zw. z art. 33 § l i §3 kk wymierza Pawłowi 
Marcinowi Czerniejowi 30 (trzydzieści) stawek dziennych grzywny, przyjmując 
jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 10 (dziesięć) złotych każda, 
IV. na podstawie art. 42 §2 kk w zw. z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec Pawła 
Marcina Czernieją zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w 
ruchu lądowym  na okres 6 (sześciu) lat,
V. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec Pawła Marcina Czernieją świadczenie 
pieniężne w kwocie 300,00 (trzystu) złotych na rzecz Fundacji dla Dzieci 
Niepełnosprawnych „NADZIEJA" z siedzibą w Słupsku, 
VI. na podstawie art. 43 § 3 kk zobowiązuje Pawła Marcina Czernieją do zwrotu 
właściwemu miejscowo Starostwu Powiatowemu dokumentu uprawniającego do 
kierowania pojazdami mechanicznymi 
VII. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie mniejszego wyroku do publicznej 
wiadomości przez jego jednokrotną publikację w „Szepcie Postomina", ze 
wskazaniem pełnej treści wyroku, na koszt oskarżonego Pawła Marcina 
Czernieją, 
VIII zasądza od .Pawła Marcina Czernieją na rzecz Skarbu Państwa koszty 
sądowe i nie wymierza mu opłaty

Sygn. akt II K 285/06 Ds. 582/06

WYROK   W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2006r.
Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSR Piotr Cichoń , Protokolant:    sekr. sąd. Aldona 
Dąbrowska
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 września 2006r.sprawy 
Sławomira Maślaka, syna Michała i Kazimiery z domu Cichosz, 
urodzonego 30 kwietnia 1964r. w Sławnie
oskarżonego o to, że:

w dniu 12 czerwca 2006r. w Tyniu gm. Postomino, kierował na 
drodze publicznej ciągnikiem rolniczym m-ki Ursus C-360 nr rej. 7757 
wraź z przyczepą m-ki Autosan -znajdując się w stanie nietrzeźwości - 1,66 
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest o czyn z art. 178 a § l kk,
I. uznaje oskarżonego Sławomira Maślaka 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 pozbawienia wolności, 
II. na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§1 pkt l kk wykonanie 
orzeczonej wobec Sławomira Maślaka w pkt I orzeczenia kary 
pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) 
lat, 
III. na podstawie art. 42 §2 kk w zw. z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
oskarżonego Sławomira Maślaka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych w ruchu  lądowym na okres 6 (sześciu) lat, 
IV. na podstawie art. 49 §2 kk orzeka wobec oskarżonego Sławomira 
Maślaka świadczenie pieniężne w kwocie 500,00 (pięćset) złotych na rzecz 
Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" w Słupsku, 
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie orzeczenia o ukaraniu Sławomira 
Maślaka do publicznej wiadomości, przez jego jednokrotną publikację w 
„Szepcie Postomina", ze wskazaniem pełnej treści orzeczenia, na koszt 
oskarżonego Sławomira Maślaka, 
VI. zasądza od oskarżonego Sławomira Maślaka na rzecz Skarbu Państwa 
koszty sądowe i wymierzaniu,180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem 
opłaty.

Sygn. akt II K 327/06 Ds. 829/06
WYROK  W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSR Piotr Cichoń , Protokolant:    sekr. sąd. Anna 
Turczykpo rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 października 2006r.
sprawy Mariana Myśliwca, syna Mariana i Elżbiety z domu Holc, 
urodzonego 26 grudnia 1958r. wRoninie
oskarżonego o to, że:

w dniu 21 sierpnia 2006r. w Roninie gm. Postomino, kierował na 
drodze publicznej rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości - 1,23 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu,   to jest o czyn z art. 178 a § 2 kk,

I. uznaje oskarżonego Mariana Myśliwca za winnego popełnienia 
zarzucanego mu oskarżeniem czynu z art. 178a § 2 kk i za to na 
podstawie art. 178a § 2 kk skazuje go na karę roku pozbawienia 
wolności,

II. na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§1 pkt l kk wykonanie 
orzeczonej wobec Mariana Myśliwca w pkt I orzeczenia kary 
pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 
(czterech) lat,

III. na podstawie art. 42§1 i § 2 kk w zw. z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
oskarżonego Mariana Myśliwca zakaz prowadzenia rowerów i 
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 
(pięciu) lat,

IV. na podstawie art. 49 §2 kk orzeka wobec oskarżonego Mariana Myśliwca 
świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 (trzystu) złotych na rzecz 
Stowarzyszenia „BEZPIECZNIEJ NA DROGACH" z siedzibą w 
Słupsku,

V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie mniejszego wyroku do publicznej 
wiadomości przez jego jednokrotną publikację w „Szepcie 
Postomina", ze wskazaniem pełnej treści wyroku, na koszt 
oskarżonego Mariana Myśliwca,

VI. zwalnia oskarżonego Mariana Myśliwca od obowiązku uiszczenia na 
rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w zakresie przekraczającym koszt 
jednokrotnej publikacji wyroku w „Szepcie Postomina" i nie wymierza mu 
opłaty.
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Sygn.aktnK332/06                                         |
 Ds. 765/06

WYROK W  IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2006 rokuSąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w 
składzie:Przewodniczący: SSR Sylwia Dorau, Protokolant:    st. sekr. sąd. 
Małgorzata Grzelak po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2006 
roku
sprawy Edmunda TYMIŃSKIEGO, syna Dymitra i Stanisławy z domu 
Szafrańskiej, urodzonego 16 listopada 1950 roku w Królowie,
oskarżonego o to, że:
w dniu 14 sierpnia 2006 roku o godzinie 19.45 w Królewie gm. Postomino, 
kierował na drodze publicznej rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości - 
0,99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,I.
to jest o czyn z art. 178 a § 2 kk,
I. uznaje oskarżonego Edmunda Tymińskiego za winnego popełnienia 
zarzucanego mu czynu z art. 178 a § 2 kk i za to na podstawie art. 178 a § 2 kk 
skazuje go na karę roku pozbawienia wolności,
II. na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§1 pkt l kk wykonanie orzeczonej 
wobec Edmunda Tymińskiego kary pozbawienia wolności warunkowo 
zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat,
III. na podstawie art. 42 §1 i §2 kk w zw. z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
Edmunda Tymińskiego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 
i rowerów w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat,
IV. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec Edmunda Tymińskiego 
świadczenie pieniężne w kwocie 200,00 (dwustu) złotych na rzecz Fundacji dla 
Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA" z siedzibą w Słupsku, 
V.  na podstawie art. 43 § 3 kk zobowiązuje Edmunda Tymińskiego do zwrotu
właściwemu miejscowo Starostwu Powiatowemu dokumentu uprawniającego 
do kierowania pojazdami mechanicznymi,
VI. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie mniejszego wyroku do publicznej 
wiadomości przez jego jednokrotną publikację w „Szepcie Postomina", ze 
wskazaniem pełnej treści wyroku
VII. zwalnia oskarżonego Edmunda Tymińskiego od kosztów sądowych i nie 
wymierza opłaty

Sygn. akt II K 431/06 Ds. 919/06    
  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2007 roku
Sąd Rejonowy w Sławnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : Sędzia SR 
Wanda Wieczorek Protokolant:    sekr. sąd. Aldona Dąbrowska po rozpoznaniu na 
rozprawie w dniu 11.01.2007 roku sprawy:
Marka Falkus
syna Alfreda i Janiny z domu Paszkowsidej
urodzonego 29 września 1965 roku w Roninie
oskarżonego o to, że:
w dniu 21 września 2006 roku o godzinie 21.11 na drodze publicznej Postomino - 
Górsko, kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości - 1,03 mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu, przez co nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu 
Rejonowego w Sławnie z dnia 7 października 2005 roku w sprawie XIII K 1270/05 
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu lądowym 
na okres roku  tj. o czyn z art. 178a § 2 kki art. 244 kkprzy zastosowaniu art. 11 § 2 kk
I. uznaje oskarżonego Marka Falkus za winnego popełnienia zarzucanego mu 
oskarżeniem czynu stanowiącego występek z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk przy 
zastosowaniu art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk w związku z art. 11 § 3 kk 
skazuje go na karę roku i 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności, 
II.   na podstawie art. 69 § l i § 2 kk w związku z art. 70 § l pkt l kk wykonanie orzeczonej 
w punkcie I kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (cztery) 
lat,
III. na podstawie art. 71 § l kk w związku z art. 33 § l i § 3 kk wymierza oskarżonemu . 
grzywnę w wymiarze 20 (dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość jednej 
stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych,
IV.   na podstawie art. 42 § 2 kk w związku z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięć) lat,
V.    na podstawie art. 42 § l kk w związku z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec oskarżonego 
środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów w ruchu lądowym na okres 10 
(dziesięć) lat,
VI.   na podstawie art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego zakazu zalicza okres 
zatrzymania  oskarżonemu prawa jazdy od dnia 21 września 2006 roku do dnia 11 
stycznia 2007 roku,
VII.  na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w 
kwocie 200 (dwieście) złotych na rzecz Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat 
Sławieński" w Sławnie,
VIII. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości przez 
jego jednokrotną publikację w „Szepcie Postomina" ze wskazaniem pełnej treści 
orzeczenia,
IX.   zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania i nie 
wymierza mu opłaty 

Sygn. akt II K 328/06 Ds. 830/06
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie: 
Przewodniczący: SSR Piotr Cichoń Protokolant:    sekr. sąd. Anna 
Turczyk
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 października 2006r.
sprawy Pawła Słomińskiego, syna Franciszka i Genowefy z domu 
Gliniecka, urodzonego 15 września 1953r. w Koninie
oskarżonego o to, że:

w dniu 21 sierpnia 2006r -godz. 15.38 - w Jarosławcu gm. 
Postomino, kierował na drodze publicznej rowerem znajdując się w 
stanie nietrzeźwości - 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,to 
jest o czyn z art. 178 a §2 kk,
I uznaje oskarżonego Pawła Słomińskiego za winnego popełnienia 
zarzucanego mu oskarżeniem czynu z art. 178a § 2 kk i za to na podstawie 
art. 178a § 2 kk skazuje go na karę roku pozbawienia wolności,
II na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§1 pkt l kk wykonanie 
orzeczonej wobec Pawła   Słomińskiego w pkt I orzeczenia kary 
pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat, 
III na podstawie art. 42§1 i § 2 kk w zw. z art. 43§1 pkt l kk orzeka 
wobec oskarżonego Pawła Słomińskiego zakaz prowadzenia rowerów i 
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 
(czterech) lat 
IV na podstawie art. 49 §2 kk orzeka wobec oskarżonego Pawła 
Słomińskiego  świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 (trzystu) złotych 
na rzecz Stowarzyszenia BEZPIECZNIEJ NA DROGACH" z siedzibą w 
Słupsku, 
V na podstawie art. 50 kk orzeka podanie niniejszego wyroku do 
publicznej wiadomości przez jego jednokrotną publikację w „Szepcie 
Postomina", ze wskazaniem pełnej treści wyroku, na koszt oskarżonego 
Pawła Słomińskiego, 
VI zwalnia oskarżonego Pawła Słomińskiego od  obowiązku uiszczenia 
na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w zakresie przekraczającym 
koszt jednokrotnej publikacji wyroku w „Szepcie Postomina” i nie 
wymierza mu opłaty

Sygn. akt II K 296/06 Ds. 634/06 

WYROK  W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 24 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie: 
Przewodniczący: SSR Piotr Cichoń , Protokolant:    sekr. sąd. Anna 
Turczyk 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 października 2006r. sprawy 
Krzysztofa Pasternaka, syna Czesława i Danuty z domu Dopierała, 
urodzonego 25 czerwca 1988r. w Sławnie oskarżonego o to, że:
w dniu 9 lipca 2006r. w Korlinie gm. Postomino, kierował motocyklem 
marki WSK nr rej. SCT 5494, znajdując się w stanie nietrzeźwości - 0,35 
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest o czyn z art. 178 a § l 
kk,
I. uznaje oskarżonego Krzysztofa Pasternaka 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 10 (dziesięciu) miesięcy 
pozbawienia wolności,
II.  na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§2 kk wykonanie 
orzeczonej wobec Krzysztofa Pasternaka w pkt I orzeczenia kary 
pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) 
lat,
III.  na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
oskarżonego Krzysztofa Pastemaka zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat,
IV. na podstawie art. 49 §2 kk orzeka wobec oskarżonego Krzysztofa 
Pastemaka świadczenie pieniężne w kwocie 400,00 (czterystu) złotych 
na rzecz Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" w Słupsku, 
V.  na podstawie art. 73 § 2 kk w okresie próby oddaje oskarżonego 
Krzysztofa Pasternaka  pod dozór kuratora,
VI.  na podstawie art. 50 kk orzeka podanie niniejszego wyroku do 
publicznej wiadomości przez jego jednokrotną publikację w „Szepcie 
Postomina", ze wskazaniem pełnej treści wyroku, na koszt oskarżonego 
Krzysztofa Pasternaka, 
VII. zwalnia oskarżonego Krzysztofa Pasternaka od obowiązku 
uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w zakresie 
przekraczającym koszt jednokrotnej publikacji wyroku w „szepcie 
Postomina” i nie wymierza mu opłaty 
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NASZE SZKOŁY  NASZE SZKOŁY NASZE SZKOŁY   NASZE SZKOŁY   NASZE SZKOŁY 

Straż gminna czuwa

- Ale fajnie było...
- A ja się trochę bałem, a ja nie ...
- Zakuli mnie w kajdanki ...
- Ja machałem tynfą, ale ciężka...

Takie rozmowy prowadziły dzieci (ok. 80 osób) ze 
Świetlic Opiekuńczo  Wychowawczych w Pieszczu i w 
Staniewicach po  zakończonych spotkaniach  z  
przedstawicielami Straży Gminnej w Postominie.

Trzeba przyznać, że wiedza dzieci jest duża. 
Większość wie, czym zajmuje się straż i z czym można się do 
niej zwrócić, gorzej jest jednak z respektowaniem prawa 
przez młodzież. Dzieciaki często poruszają się po jezdni 
niesprawnym rowerem, nie mając karty rowerowej, 
wypuszczają bez dozoru psy.

Komendant SG Jarosław Kwiatek  mimo choroby, 
(życzymy zdrowia)  udzielał odpowiedzi i uzupełniał 
wypowiedzi młodych mieszkańców gminy. Starszy inspektor 
Zenon Gronkiewicz,  już samą posturą budził respekt,  zrobił 
pokaz działania w akcji bojowej. Młodzieniec zatrzymany, 
ręce skute, sylwetka skulona, na plecach tynfa - to zrobiło 
piorunujące wrażenie na uczestnikach.
- Dziękujemy Straży Gminnej za słodycze i ciekawe spotkanie  
- mówiła Ola Czarnowska. Uczymy się wtedy, jak należy 
postępować i co nie należy robić.

Mateusz przymierzył czapkę strażnika, inny sprawdził tynfę i 
kajdanki, ale najważniejsza była rozmowa.

ryt.

O, pryszcz...

O trudnej sztuce wyboru przyszłego zawodu, o specyficznych 
predyspozycjach masażysty i kosmetyczki, a  przede 
wszystkim o tym, jak dbać o młodzieńczą cerę i higienę ciała , 
mówiła  podczas spotkania z postomińskimi gimnazjalistami  
pani Sabina Jeziorska, współwłaścicielka Beauty Farm 
„Eden” w Chudaczewku.

- To ciekawa lekcja  
mówi wychowawczyni 
K a t a r z y n a  B a r t o s .  
Młodzież w tym wieku 
p r z e c h o d z i  b u r z ę  
hormonów i trądzik 
młodzieńczy to dla nich 
poważny problem. Taka 
pokazowa lekcja dłużej 
pozostanie w pamięci, 
Serdecznie dziękujemy 
p a n i  S a b i n i e  z a  
p r a k t y c z n e  r a d y  i  
prezentację.

Odważny trzecioklasista Łukasz B. podczas zabiegu 
kosmetycznego. Pozytywne efekty widoczne były gołym 
okiem.    
                                                                                            

Ryt. 

UKŁONY DLA JADWIGI

 Z wielką radością i niekłamaną satysfakcją informujemy, że 
Jadwiga MICHALAK, nasza stała współpracowniczka (Kącik 
poetycki), została wyróżniona w konkursie VII Agon Poetycki „O 
Wieniec Akantu”, miesięcznika literackiego AKANT (wiersz 
„Gra w ciuciubabkę”), który publikujemy w tym numerze Szeptu. 
Spieszymy również poinformować, że wiersz Jadwigi Michalak 
pt. Poezja nasz chleb codzienny uzyskał III nagrodę w IV edycji 
konkursu poetyckiego organizowanego przez warszawski Dom 
Kultury „Rembertów”.

Serdecznie gratulujemy
Redakcja

Młodzieży kochana, jakie jest twoje 
oblicze?

Prezentujemy III i ostatnią część opracowania „Skala 
zjawisk i zagrożeń zjawiskami patologii indywidualnej w środowisku 
młodzieży szkolnej gminy Postomino” wykonanego przez Pracownię 
Badań Rynkowych i Społecznych „Gryfex” z Darłowa.
Przypomnijmy: badania odbyły się pod koniec minionego roku i 
obejmowały 346 uczniów z 18 klas gimnazjalnych i klas szóstych 
szkół podstawowych. W poprzednich numerach przedstawione 
zostały problemy związane z alkoholem i narkotykami. Niniejszy tekst 
porusza sprawy przemocy, molestowania seksualnego i jest 
podsumowaniem badań.

Problemem, na dużą skalę, okazała się przemoc rówieśnicza. 
Aż 32% badanych to ofiary agresji, bądź obserwatorzy lub agresorzy. 
Tu często wskazywane było zmuszanie młodszych lub mniej 
zaradnych do wykonywania czynności upokarzających, naruszających 
ich poczucie godności, to dotyczyło także rodziców.  Również 
molestowanie seksualne wystąpiło w relacjach rówieśniczych (6,1 % 
badanych). Niepokojący jest fakt, że młodzież tak naprawdę z nikim 
nie rozmawia o swoich problemach (61,6% badanych). Ponad połowa 
badanych (58%)  jednak twierdzi, że w naszej gminie są miejsca, w 
których czują się bezpiecznie, gdzie nikt nie nakłania np. do alkoholu 
lub narkotyków. Uczniowie wskazywali na możliwość poprawy 
skuteczności realizowanych programów, uznali, że najlepiej zrobią to: 
policjant (39%), nauczyciel (20%), terapeuta (17,3%).

To wszystko może jednak zakończyć się porażką, jeśli nie 
nastąpi diametralna zmiana postawy rodziców wobec dzieci w domu. 
Problemy rodzinne kreują zachowania młodych ludzi, a w 
konsekwencji ich przyszłość. Badana młodzież szkolna wskazała i 
opisała obraz ich rzeczywistości w jakiej przyszło jej żyć i uczyć się. 
Nie odbiega on od ogólnopolskiego obrazu, a nawet w niektórych 
przypadkach widać pozytywne odstępstwa od ogólnych wyników 
badań.  Nie powinno to jednak uspakajać, a tylko mobilizować do 
intensywniejszych działań na rzecz minimalizacji skali zjawisk 
patologii.                                                                             (ryt.)  
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P o d s u m o w a n i e  G m i n n y c h  
P r e z e n t a c j i  P r a c  Z e s p o ł ó w  
Plastycznych

Szkoła Podstawowa w Postominie w ramach V Gminnego 
Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego była 
organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego.
Tematyka konkursu : „ Krajobraz Polski- tradycja, 
współczesność i przyszłość”. Prace wykonywane były w 
dowolnej technice. Konkurs adresowany był do uczniów 
różnych typów szkół ( z wyjątkiem Liceów Plastycznych), 
placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów.
W wyniku eliminacji etapu szkolnego w szkołach naszej Gminy, 
na eliminacje gminne wpłynęło około 190 prac plastycznych.
Komisja w składzie : J. Kisielowski (organizator konkursu), M. 
Bukowska, A. Drapała, K. Szajner miała mnóstwo pracy, aby 
spośród tak wielu wspaniałych prac plastycznych wybrać te 
najpiękniejsze.
Po wnikliwych ocenach komisja zakwalifikowała do etapu 
powiatowego 12 prac, tym pracom przyznano miejsca od I do III 
oraz wyróżniono 5 prac.
Oto nazwiska uczniów, których prace zostały zakwalifikowane 
do etapu powiatowego w 4 kategoriach wiekowych:
 Kategoria do 7 lat -1 miejsce Małgorzata Gałek , II miejsce 
Dominika Dankowska, III miejsce Martyna Białowąs (wszyscy 
SP Postomino)
 Kategoria od 8 do 11 lat -1 miejsce Inga Nowak ( SP 
Staniewice), II miejsce Patrycja Ordon i Marta Wituszyńska (SP 
Postomino) III miejsce Monika Kasica( SP Postomino),
Wyróżnienia: Klaudia Łuczak (Świetlica Opiekuńczo - 
Wychowawcza w Staniewicach), Judyta Ludwicka( Świetlica 
Opiekuńczo - Wychowawcza w Korlinie), Karolina 
Tomczyk(SP Postomino),  Kategoria od 12 do 14 lat -1 miejsce 
Monika Jeżewska( Gimnazjum w Postominie),
II miejsce Magdalena Brzezińska (Gimnazjum w Jarosławcu), 
III miejsce Angelika Joźwik (SP Postomino),
Wyróżnienia : Patrycja Kwiatkowska (Gimnazjum w 
Postominie), Angelika Jóźwik ( SP Postomino),
 Kategoria od 15 do 17 lat -1 miejsce Angelika Rafalik( 
Gimnazjum w Pieszczu). II miejsce Sylwia Jasińska 
(Gimnazjum w Postominie), III miejsce Sylwia Piaszczyńska 
(Gimnazjum w Postominie).
Wystawa powiatowa prac plastycznych trwać będzie do końca 
marca 2007 roku. Etap powiatowy konkursu zakończy się 10 
kwietnia 2007 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia Sławieńskiego Domu Kultury i 
obejrzenia pięknych prac plastycznych etapu miejskiego i 
gminnego.

Małgorzata   Łabędzka

 

FLESZ
Zbigniew  Prezesem
Zbigniew Galek został ponownie wiceprezesem 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Malwina w Australii
Malwina Bukszowana, reprezentantka naszej 
gminy, zwyciężczyni ubiegłorocznych 
zawodów pływackich KLIF Jarosławca, zajęła  
32. miejsce w wyścigu na otwartym akwenie 
(dystans 10 km) w Melbourne.

Monika laureatem
Monika Jeżewska była najlepsza w tegorocznym 
Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej 
(nagroda rower). Naszą gminę ponadto, z 
wielkim powodzeniem reprezentowali: Patrycja 
Gasińska, Magda Maksim i Maciej Grzejszczak.

Sza

„Ministerialna Trójka” w Korlinie
Pod przysłowiowe konińskie strzechy trafiły zagony 

ministerialnych harcowników zajmujących się badaniem skali 
przemocy w miejscowej szkole. Przedstawiciele Kuratorium i 
Policji wespół z rodzicami, nauczycielami i uczniami ocenili 
skalę tego zjawiska. Z wniosków przesłanych po debacie wynika, 
że zjawisko to w placówce mimo wszystko istnieje. Aby mogło 
ono zostać wyeliminowane należy: zatrudnić pedagoga 
(psychologa), muszą być częstsze kontakty szkoły z rodzicami, 
których dzieci sprawiają wychowawcze, uwzględnić na 
zebraniach z rodzicami spotkania ze specjalistami od 
rozwiązywania rówieśniczych konfliktów, zwiększyć środki na 
zajęcia pozalekcyjne, stosowanie konkretnych kar (o rodzajach 
tych kar nie ma żadnych informacji) dla uczniów łamiących 
zasady nietykalności osobistej, gdyż uwagi nie przynoszą 
efektów. Pojawił się też wniosek, aby rodzice uczniów źle się 
zachowujących ponosili konsekwencje nieodpowiedniego 
zachowania swoich pociech. A więc do realizacji.

Na zdjęciu: ministerialne czujki w akcji i ich odbiorcy 
mlecz
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CZEKAMY NA BOCIANY!

Zespół Szkół w Postominie  Gimnazjum w bieżącym roku 
podjął ponownie działania w ramach programu edukacyjnego 
„Bocian”. Dokonaliśmy oficjalnego zgłoszenia do programu z 
dniem 15.02.2007 r. Program ten jest ogólnopolskim projektem 
organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 
„pro Natura” z siedzibą we Wrocławiu. Był on odpowiedzią na 
rosnące zainteresowanie szkół aktywnym uczestnictwem w akcjach 
dotyczących ochrony bociana w związku z realizacją przez 
Towarzystwo programu badawczego „Program Ochrony Bociana 
Białego i Terenów Podmokłych”. Dzięki wsparciu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szkoła 
otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne, gdzie obok 
podstawowych informacji o biologii, występowaniu, zagrożeniach i 
ochronie bociana, zawarte są propozycje konkretnych zadań do 
realizacji.

Nasza szkoła będzie obecnie realizowała dwa zadania 
projektu: jedno z tematu „Polska królestwem bocianów”, drugie z 
tematu „Bocianie stołówki”. 

Pierwsze zadanie będzie polegało na dokonaniu 
inwentaryzacji gniazd bociana białego na terenie wybranych 
miejscowości naszej gminy (Chudaczewo, Karsino, Korlino, 
Królewo, Łącko,  Łężek, Masłowice, Marszewo, Pieńkowo, 
Postomino, Ronino, Staniewice, Tyń, Złakowo), a następnie 
prowadzenia dokładnych obserwacji bociana na terenie wyżej 
wymienionych miejscowości. Zbieramy informacje bardzo ogólne, 
ale też szczegółowe na przykład takie jak: terminy walk o gniazdo z 
innymi bocianami, datę i liczbę wyrzuconych jaj, piskląt itp.

Zwracamy się do wszystkich Państwa czytających ten tekst 
o pomoc dla młodzieży w trakcie obserwacji życia bocianów na 
terenie naszej gminy, aby mogli w sposób rzetelny dokonywać 
obserwacji, a w końcu prawidłowo wypełnić karty informacyjne 
(nauczyciel biologii przekazał każdemu z uczestników karty 
obserwacji wraz z instrukcją ich wypełniania). 

Drugie zadanie polegać będzie na obserwacji bocianich 
żerowisk. Najpierw podejmiemy próbę ich inwentaryzacji, a 
następnie dokonamy dokładnego opisu żerowiska, również pod 
względem faunistycznym i florystycznym. 

Już w lutym w naszej szkole zostało zorganizowane 
pierwsze informacyjne spotkanie członków Klubu Przyjaciół 
Bociana oraz wszystkich osób pragnących rozpocząć współpracę po 
raz pierwszy. Natomiast spotkanie w marcu miało już cel praktyczny 
tj. rozdzielenie zadań wśród członków biorących udział w 
programie.

W pierwszych spotkaniach młodzież uczestniczyła dość 
licznie (co widać na załączonym zdjęciu). Mam nadzieję, że 
potrzeba aktywności na niwie działalności ekologicznej, troska o 
najbliższe nasze otoczenie, a może osoba nowego nauczyciela 
biologii sprawi, że liczba uczestników programu nie zmniejszy się 
istotnie do końca realizacji tegorocznego projektu. 

                                                                  Anna Kreft

Harcerskie manewry

Tym razem sportowe i odbyły się w Postominie. 
Najsprawniejszą gromadę, drużynę harcerską i starszoharcerską 
ma Zespół Szkół w Postominie. Czasami o przysłowiowy włos, 
ale byli lepsi od harcerzy z Korlina, Jarosławca i Staniewic. 
Wszystkie gromady i drużyny zostały obdzielone piłkami, a 
skauci z Postomina jak to od kilku lat bywa z pewnością zwiozą z 
eliminacji hufcowych worek medali.

Na zdjęciu: jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji - 
raczki w wykonaniu zuchów.                               

   Mlecz

Ciągle ścina i wygrywa
Mowa o Jakubie Leśniewskim (uczeń III klasy Szkoły 

Podstawowej w Korlinie), który wytrwale pnie się na Olimp 
tenisa stołowego.
Zdeklasował konkurencję w X Turnieju Młodych Talentów w 
Żółtnicy k. Szczecinka wygrywając w finale z Rafałem 
Borowczakiem - jednym z najlepszych w zachodniopomorskim.
Z kolei w Turnieju Wojewódzkim Kadetów(I-II gimnazjum) w 
Sianowie nasz 9 latek!! tym razem zajął 21 m-ce na 60 
startujących. Jeśli praca będzie dorównywać talentowi, to o tym 
chłopcu będzie się mówiło bardzo, ale to bardzo głośno. 

Na zdjęciu: sportowy bohater Korlina

 Mlecz
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Nasi  w 

W środę 14 marca 2007r. w hali sportowej Zespołu Szkół w 
Postominie odbyły się Mistrzostwa Regionu w Mini Piłce Ręcznej 
Chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2006/2007. 
Organizatorem był Gminny Szkolny Związek Sportowy w Postominie i 
Zespół Szkół w Postominie. 

W mistrzostwach wzięło udział pięć zespołów  mistrzów 
powiatów z regionu koszalińskiego. Były to: SP Postomino, SP 3 
Białogard, SP 18 Koszalin (mistrz regionu z zeszłego roku), SP 1 
Świdwin i SP 4 Szczecinek. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: 
Kacper Zdrzeniecki, Bartosz Gębala,  Kamil Prykiel, Szymon 
Szejna, Damian Białowąs, Błażej Kasica, Patryk Jażdżewski, 
Artur Kłos, Karol Stankowski, Ariel Ślebioda i Jakub Dankowski  
opiekun i trener Małgorzata Łabędzka. Mecze eliminacyjne zostały 
rozegrane w dwóch grupach. W grupie „A”: SP 18 Koszalin pokonała 
SP1 Świdwin 22 : 8 i SP 4 Szczecinek 27 : 11, a SP 4 Szczecinek 
wygrała z SP 1 Świdwin 13 : 10. Zwycięzcą tej grupy została drużyna z 
SP 18 Koszalin, druga była SP 4 Szczecinek a trzecia  SP 1 Świdwin. W 
grupie „B” grały dwa zespoły gdyż nie przyjechała drużyna z Polanowa 
i tak SP Postomino pokonała SP 3 Białogard 9 : 8, co dało im pierwsze 
miejsce w grupie.

W meczu o III miejsce spotkały się drugie zespoły z grup: SP 
4 Szczecinek i SP 3 Białogard. Wygrała drużyna z SP 3 Białogard 
stosunkiem bramek 14 : 9 zajmując III miejsce. Mecz o I miejsce 
zapowiadał się pasjonująco, gdyż grali zwycięzcy grup: SP 18 Koszalin 
i nasz zespół   SP Postomino. Na początku meczu nasz zespół 
dotrzymywał kroku, lecz z czasem przewaga bramkowa rosła i było 
trudniej odrobić straty. Mimo ambitnej walki z naszej strony zwycięzcą 
meczu finałowego i całych Mistrzostw Regionu Koszalińskiego został 
zespół z SP 18 Koszalin pokonując SP Postomino 27 : 13. Oba zespoły: 
SP18 Koszalin i SP Postomino, awansowały do Półfinału 
Wojewódzkiego, który odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół w 
Postominie po raz pierwszy w historii szkoły. Gratulujemy zespołom 
awansu, a zwłaszcza naszej drużynie i życzymy sukcesów w półfinale. 

Końcowa klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce  SP 
18 Koszalin, II miejsce  SP Postomino, III miejsce  SP 3 Białogard, IV  
SP 4 Szczecinek i V  SP 1 Świdwin.

Po finałowym meczu nastąpiła ceremonia wręczenia 
pucharów, dyplomów, nagród i pamiątkowych znaczków. Wzięli w niej 
udział: Sekretarz Gminy  pan Wojciech Ludwikowski, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Postominie  pani Halina Wenda, Przewodniczący 
Okręgowego Szkolnego Związku Sportowego w Koszalinie  pan 
Wojciech Jobda i główny organizator  pan Kazimierz Gąsiorowski 
nauczyciel Gimnazjum w Postominie i przedstawiciel Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego w Postominie. Pan Wojciech 
Ludwikowski wręczył puchar za I miejsce ufundowany przez Wójta 
Gminy Postomino dla drużyny z SP 18 Koszalin  zwycięzcy 
mistrzostw. Puchar za II miejsce dla drużyny z SP Postomino wręczyła 
fundatorka  pani Halina Wenda. Dla III drużyny mistrzostw ceremonii 
wręczenia pucharu dokonał Kazimierz Gąsiorowski  przedstawiciel 
Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Postominie i główny 
organizator zawodów. Zwycięska drużyna otrzymała w nagrodę piłkę 
ręczną a każdy uczestnik pamiątkowy znaczek. Najlepszym 
zawodnikiem mistrzostw został Kacper Zdrzeniecki z SP Postomino, 
a bramkarzem  Piotr Milczarek z SP 3 Białogard. Oni też otrzymali 
nagrody rzeczowe: nakolanniki i rękawice bramkarskie. 

Wszyscy uczestnicy podkreślali  profesjonalizm 
organizacyjny, fachowość i serdeczną atmosferę. Wyjeżdżali pełni 
wrażeń i zadowolenia. Co się rzadko zdarza na zawodach tej rangi, 
otrzymali ciepły posiłek, przygotowany przez kucharki szkolne. Ujęci 
byli serdecznym przyjęciem organizatorów. Władze Okręgowego 
Szkolnego Związku Sportowego w osobie jej przewodniczącego  pana 
Wojciecha Jobdy oraz sędziowie z Koszalina wysoko oceniają 
organizację zawodów. Pozytywne opinie wszyscy zawieźli do swoich 
szkół i środowisk. Turniej ten był wspaniałą promocja naszej szkoły i 
gminy. Nie byłoby tego bez zaangażowania dyrekcji, nauczycieli, 
pracowników i przyjaciół szkoły, za co serdecznie dziękuję.

Kazimierz Gąsiorowski

Półfinale WojewódzkimDziewczęta z Pieszcza i chłopcy z 
Postomina

Dnia 21.02.2007r. w hali sportowej Zespołu Szkół w 
Postominie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej 
Dziewcząt  Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2006/2007. Wzięło w 
nich udział 8 drużyn: SP Pieszcz, SP Postomino, SP Lejkowo, SP 
Jarosławiec, SP Ostrowiec, SP Niemica, SP Sławno i SP 
Warszkowo. Eliminacje odbyły się w dwóch grupach. W grupie 
„A” wygrała drużyna z SP Pieszcz przed SP Warszkowo, trzeci 
miejsce   SP Postomino i czwarte  SP Ostrowiec. W grupie „B” 
zwyciężyła drużyna z SP Lejkowo przed SP Jarosławiec, trzecie 
miejsce  SP Niemica i czwarte  SP Sławno. 

W meczu o III miejsce spotkały się drużyny z SP 
Jarosławiec i SP Warszkowo. Lepsza okazała się drużyna z 
Warszkowa wygrywając 6 : 0 i zdobywając III miejsce w turnieju 
a IV miejsce zajęła SP Jarosławiec.  W meczu o I miejsce 
spotkali się zwycięzcy grup: SP Pieszcz i SP Lejkowo. Po 
zaciętym meczu zwyciężyła drużyna z Pieszcza w składzie: J. 
Czyżykowska, Ż. Dresing, A. Lech, S. Bąk, K. Dzierżycka, J. 
Kowal, K. Stępień, A. Wojtaś i M. Kukowska  opiekun i trener 
Artur Struś, wynikiem 5 : 2, zostając Mistrzem Powiatu i 
awansując do Mistrzostw Regionu, które odbyły się w Polanowie. 
Tam jednak nie udało się wygrać i w sumie drużyna z Pieszcza 
zajęła V miejsce. Końcowa klasyfikacja Mistrzostw Powiatu: I 
miejsce SP Pieszcz, II miejsce  SP Lejkowo, III miejsce  SP 
Warszkowo i IV miejsce  SP Jarosławiec. Gratulujemy 
dziewczętom sukcesów. 

Dnia 23.02.2007r. także w hali sportowej Zespołu Szkół 
w Postominie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce 
Ręcznej Chłopców  Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2006/2007. 
Wzięło w nich udział 9 zespołów: 
SP Postomino, SP Pieszcz, SP Jarosławiec, SP Lejkowo, SP 3 
Sławno, SP Korlino, SP Ostrowiec, SP Warszkowo i SP Niemica. 
Grano w trzech grupach. W grupie „A” wygrał zespół z SP 
Pieszcz przed SP Warszkowo i SP Korlino; w grupie „B” 
zwyciężyła drużyna z SP Postomino przed SP Niemica i SP 
Ostrowiec a w grupie „C” wygrała drużyna z SP Jarosławiec 
przed SP 3 Sławno i SP Lejkowo. 

Finał rozegrany został pomiędzy drużynami z Gminy 
Postomino  zwycięzcami grupowymi: SP Postomino, SP Pieszcz 
i SP Jarosławiec. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z SP 
Postomino wygrywając z 
SP Pieszcz 7 : 0 i SP Jarosławiec 3 : 2. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z SP Pieszcz wygrywając z Jarosławcem 3 : 2, a trzecie  
SP Jarosławiec. Jak widać po wynikach mecze były wyrównane i 
bardzo zacięte. Awans do Mistrzostw Regiony wywalczył zespół 
z SP Postomino w składzie: K. Zdrzeniecki, B. Gębala, K. 
Prykiel, S. Szejna, D. Białowąs, B. Kasica, P. Jażdżewski, A. 
Kłos, K. Stankowski, A. Ślebioda i J. Dankowski  opiekun i 
trener Małgorzata Łabędzka. Gratulujemy naszym młodym 
szczypiornistom.

Kazimierz Gąsiorowski

Mistrzami Powiatu
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Puchar zostaje w naszej gminie
Puchar Wójta Gminy Postomino ufundowany dla 

najwszechstronniejszego gracza trójboju stołowego-brydża, 
tenisa stołowego i szachów zostaje w nasze gminie. Choć 
nasz kolega redakcyjny Zbyszek Mielczarski mieszka w 
Sławnie, to przecież pracuje w Koninie i jak się słyszy 
reprezentuje tamtejszy klub „Jantar".
Drugie miejsce zajął Lech Lewandowski ze Sławna. Trzecie 
miejsce w klasyfikacji generalnej zajął ubiegłoroczny 
triumfator reprezentant Postomina Jarek Skórzewski. 
Tegoroczny XVIII już „3-stołowy" w Postominie zgromadził 
elitę graczy stolikowych z Koszalina, Słupska, Sławna i 
Darłowa. W poszczególnych konkurencjach wyniki były 
następujące:
tenis stołowy- l. Janusz Dankowski  (Postomino),                
2. Lech  Lewandowski  (Sławno), 3. Zbigniew Mielczarski 
szachy-1.Zbigniew Mielczarski , 2. Józef Szramiak 
(Koszalin), 3. Jerzy Walawicz  (Słupsk)
brydż-1. Henryk Czarnuch  (Sławno), 2. Lech 
Lewandowski , 3.Zbigniew  Mielczarski . 

Na zdjęciu: mistrzowie gier stolikowych 
Mlecz

Kąpiele Morsów w kwietniu

Jeśli morsem chcesz być
nad morze więc idź 
w niedzielę około 13
i rozbierz się tam 
pobiegaj nie sam
i wskocz do morza zaraz
zima jest piękna
kto się kąpie ten żyje 
czy styczeń czy luty 
październik czy marzec
kąpielą swe życie zmienić

Piosenka autorstwa Morsa Jarosława Skórzewskiego 
zapraszający na kwietniowe kąpiele.

01.04.2007 - Jarosławiec
09.04.2007 - Jrosławiec (śmingus  dyngus na plaży) śniadanie 
Koszyczkowe
15.04.2007 - Mazów - Chudaczewko most rzeka Wieprza
22.04.2007 - Jarosławiec
29.04.2007 - Łącko, jezioro Wicko
03.05.2007 - Jarosławiec zakończenie zimowo - wiosennych 
kąpieli

początek kąpieli godz. 13.00

"Wieża" w czołówce

Dnia 04.03.2007 adapci UKS Wieża wzięli udział w VI 
otwartych mistrzostwach Pomorza dzieci i młodzieży w 
Kumita i Kata. Nasi podopieczni ponownie nie zawiedli 
naszych oczekiwań, ośmiokrotnie stając na podium. 
Jako najmłodsi uczestnicy w szeregach naszej ekipy 
stanęły dwie zawodniczki z filii w Jarosławcu Marta 
Jana oraz Dominika Bogdańska (81),  które dzielnie 
rywalizowały ze starszymi zawodniczkami w kategorii 
wiekowej do 10 lat. Szczególne uznania należy się:
- Marcie Jana, która startując po raz pierwszy zajęła II- 
gie miejsce w kata w kategorii do lat 10.
.Następne sukcesy dla naszego klubu w wyższych 

kategoriach wiekowych wywalczyli:
 - Dominika Cicha  II- gie miejsce w kata w kategorii  
   do lat 13,
- Monika Cicha  I-  sze miejsce w kumite do lat 15,
- Agnieszka Cicha  II  miejsce w kumite do lat 15,
- Daria Gertig  III-  cie miejsce w kumite do lat 15,
- Łukasz Cichy  III-cie miejsce w kumite do lat 16,
- Paweł Wielgat  II- gie miejsce w kumite do lat 17,
 - Emilia Dziecina  II - gie miejsce w kumite do lat 18.

Zawodnikom serdecznie 
dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
w zbliżających się Mistrzostwach Polski

Mirosław Gertig

 

DEKARZY, PRACOWNIKÓW 
BUDOWLANYCH 

ZATRUDNIĘ
TYN 1/4

601-68-24-92
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Ze sportu w skrócie 

Najlepsi w powiecie
Tegoroczny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników 
Oświaty, rozegrany w salach sławieńskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, zakończył się zwycięstwem zespołu z Koszalina przed 
Grójcem, Korzybiem, Pyrzycami, POSTOMINEM, Gryficami, 
Darłowem, i Sławnem. Jakby tego nie mierzył to jest faktem 
niezaprzeczalnym, że nasza drużyna jest najlepsza w powiecie 
sławieńskim.

 Ligowcy w hali
Po siedmiu kolejkach rozgrywek Sławieńskiej Młodzieżowej Piłki 
Nożnej drużyna UKS Postomino I zajmuje 7 miejsce w tabeli I ligi, 
a drużyna UKS II piąte miejsce w tabeli II ligi (na 9 startujących).
W czołówce strzelców I ligi znajdują się Radosław Szejna, Adam 
Pasternak, Patryk Gronkiewicz i Łukasz Cichy, a w tabeli II ligi: 
Kamil Jachimek, Mateusz Galek  i Eryk Sobczak.

Tenisiści najlepsi
Po siedmiu kolejkach rozgrywek z cyklu Grand Prix Sławna w 
tenisie stołowym w kategorii młodzików prowadzi nadal 
Arkadiusz Ciesielski przed Jakubem Leśniewskim, a Dawid 
Jażdżewski zajmuje 4 miejsce. W kategorii kadetów prowadzi 
Mariusz Fijałkowski, a Maciek Jakubik zajmuje 5 miejsce.

 REGATY

Nad jeziorem Wicko w Łącku (27-29 kwietnia) odbędą się 
Jubileuszowe Ogólnopolskie Regaty Jachtów Żaglowych 
Sterowanych Radiem (eliminacje do mistrzostw Polski) w klasach 
F5-10, F5-E. 
W zawodach zapowiedziało się około 70 zawodników z 15 
klubów modelarskich w kraju.

W programie  27.04  godz 10.00  18.00 start klasy F5-10
28.04  godz 10.00  otwarcie regat po czym start klasy F5-E
- godz 11.00 - bieg sołectw „Sladami Bogusława X"  na dystansie 
3000 m,
29.04  godz 9.00  c.d. startów klasy F5  E;
 - godz 13.00  Kąpiel Morsów „Wiking”
-  godz 14.00  zakończenie i rozdanie nagród

Naszą gminę reprezentować będzie 7-osobowa grupa 
zawodników UKS „Czarni” Pieszcz pod okiem instruktora 
Grzegorza Kukowskiego.
Według zapowiedzi uczestników przez okres zimowy modele 
były pieczowicie przygotowywane i opływane.
Zatem pomyślnych wiatrów życzymy naszym zawodnikom.

W S P Ó Ł Z A W O D N I C T W O  
SOŁECTW - 2007

Udział 15 sołectw w turnieju piłki siatkowej świadczy o tym 
jaki potencjał siatkarski istnieje wśród mieszkańców naszej 
gminy. Po rozgrywkach eliminacyjnych (3 lutego) z turniejem 
pożegnały się sołectwa:Złakowo, Rusinowo, Staniewice, 
Korlino, Masłowice, Pieńkowo, Pałowo. F inały rozegrano 24 
lutego z udziałerm 8 sołectw, które utworzyły dwie grupy „A” 
Nosalin, Marszewo, Postomino, Karsino. „B” Pieszcz, Łącko, 
Jarosławiec, Nacmierz.

Z rozegranych 16 pojedynków, aż siedem zakończyło się setem 
tie  brekowym.
W meczu o siódme miejsce, po zaciętym meczu, Nosalin 
przegrał z Łąckiem 1:2 (20:25; 25:23; 14:16) Walkę o 5 miejsce 
pojedynek stoczyły solectwa Karsina i Nacmierza, wyrównany 
pojedynek zakończony trzecim setem przyniósł zwycięstwo 
sołectwu Nacmierz 2:1 (17:25; 25:20, 15:8). O trzecie miejsce 
mecz rozegrały sołectwa Marszewa i Jarosławca. Swą grą 
zespoły dostarczyły kibicom wiele wrażeń i trzymały w 
napięciu do ostatniej piłki. 2:0 wygrało Marszewo (25:23, 
25:21. Finał stał na wysokim poziomie i był godny tej nazwy. 
Wysokie umiejętności siatkarskie zaprezentowały obie drużyny 
Postomina i Pieszcza choć w drugich połowach rozegranych 
dwóch setów więcej walki woli mieli pieszczańscy zawodnicy 
(25:22, 25:20). Podobnie jak rok temu tytuł mistrza gminy 
obroniła drużyna Pieszcza, otrzymując puchar Wójta 2. miejsce 
Postomino, 3. Marszewo, 4. Jarosławiec, 5. Naćmierz, 6. 
Karsino, 7. Łącko, 8. Nosalin, 9. Pałowo, 10. Pieńkowo, 11. 
Masłowice, 12. Korlino, 13. Staniewice, 14. Rusinowo, 15. 
Złakowo. Drużyna Pieszcza wystąpiła w składzie: Artur Struś, 
Paweł Struś, Zenon Morka, Paweł Wojciechowski, Cezary 
Pietrzyk, Sylwester Woszczyk, Kamil Czyżykowski, Michał 
Kruczkowski, Marcin Szpudyk. 

Najstarszym zawodnikiem turnieju był Kazimierz Cichy, 
najlepszym Cezary Pietrzyk, grającymi samorządowcami byli 
radny Bogdan Bury i sołtys Zenon Morka. W drużynie 
Marszewa wystąpiła Emilia Polechońska. Wśród kibiców 
widoczni byli sołtysi Jan Małolepszy, Janusz Sowiński , Jerzy 
Brzozowski, Jan Chabowski, Jadwiga Krakowska, Grażyna 
Kosmalska. Dekoracje mistrzów oraz pozostałych drużyn 
dokonał Wicewójt Gminy Marian Sergiel. Pierwsze cztery 
drużyny otrzymały nagrody upominki ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
która jest współorganizatorem współzawodnictwa. Po raz 
pierwszy  w turnieju udział wzięły drużyny sołectw Krasina, 
Złakowa i Nosalina. Drużyna Nosalina była najmłodszą i 
najniższą wzrostowo całego turnieju. Założone cele 
popularyzacji piłki siatkowej wśród mieszkańców integracji 
środowisk wiejskich z krzewieniem trzeźwego stylu życia, 
zostało spełnione. 

Zdzisław Ludwikowski.
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Współzawodnictwo sołectw 2007.
Po dwóch konkurencjach (piłka siatkowa, halowa piłka nożna) 
punktacja przedstawia się następująco:
1. Postomino - 29 pkt, 2. Nacmierz - 23 pkt, 3. Łącko - 23 pkt, 
4. Marszewo - 22 pkt, 5. Pieńkowo - 19 pkt, 6. Pieszcz - 16 pkt, 
7. Karsino - 15 pkt, 8. Pałowo - 15 pkt, 9. Jarosławiec, 
10. Staniewice - 14 pkt, 11. Korlino - 10 pkt, 
12. Chudaczewo - 10 pkt, 13. Nosalin - 9 pkt, 
14. Masłowice - 9 pkt, 15. Wszedzień - 7 pkt, 16. Rusinowo - 3 pkt,
17. Kanin - 3 pkt, 18. Złakowo - 2 pkt, 19. Wilkowice - 1 pkt, 
20. Mazów - 1 pkt.

W miesiącu kwietniu rozegrane zostaną dwie konkurencje 
gminnego współzawodnictwa:
- 21 kwietnia 2007 (sobota), tenis stołowy, sala sportowa Zespołu 
Szkół Pieszcz.
Reprezentacje 5-osobowe, w tym 1 kobieta ( dopuszcza się udział 
1 zawodnika poniżej 15 roku życia, kobieta lub mężczyzna). 
Obowiązkowo w składzie 1 zawodnik powyżej 25 lat. Zawodnicy 
powinni posiadać miękkie obuwie sportowe. (założone w szatni). 
Mecze odbywać się będą do trzech wygranych, w setach do 11 pkt.
8.30-9.00  przyjazd i rejestracja ekip.
9.00  odprawa kierowników drużyn, losowanie
9.15  pierwsze mecze
- 28 kwietnia 2007- czwarta konkurencja Współzawodnictwa  
bieg przełajowy wokół Łącka "Śladami Bogusława X" (na 
dystansie około3000m)
10.00- 10.45  przyjazd i rejestracja ekip
11.00  start biegu i meta na parkingu nad jeziorem Wicko w 
Łącku.

Punktacja w klasyfikacji sołectw wg. klucza; zwycięzca 
otrzymuje tyle punktów ilu jest startujących zawodników, 
pozostała punktacja malejąca. Bieg pilotowany, trasa płaska 
podłoże szutrowe z odcinkami bruku. Każde sołectwo wystawia 
minimum 4 zawodników, w tym obowiązkowo 1 kobieta, 
zamieszkałych w danym sołectwie.
Startują zawodnicy rocznika 1992 i starsi. Nagrody : drużynowo 
dla pierwszego sołectwa puchar Wójta, indywidualnie dla 15 
pierwszych na mecie mężczyzn i 10 pierwszych kobiet. 
Przewidziano okolicznościowe upominki. Współorganizatorem 
jest  Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Zdzisław Ludwikowski
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Końcówka w hali
Zakończyły się rozgrywki Amatorskiej Ligi Halowej 

Nożnej. Przez ponad pół roku 10 drużyn rywalizowało o Puchar 
prezesa UKS "Wieża". O zdobyciu nagrody decydował ostatni 
mecz rozgrywek, w którym drużyna OSK Olszewicz pokonała 
Megawat  Staniewice 5:2. W ostatniej kolejce padł też rekord 
strzelonych bramek, w meczu Przypał Ustka - Nacmierz 
zanotowano wynik 24:2. Końcowa tabela przedstawia się 
następująco: OSK Olszewicz, Megawat Staniewice, Megawat 
Postomino, "Leśne Skrzaty" Mazów, Przypał Ustka, ŁKS  Łącko, 
Pieńkowo, Panorama Morska, Nacmierz i Filadelfia Wilkowice. 
Najlepszym  zawodnikiem został Marcin Rąpalski z Pieńkowa, a 
najlepszym bramkarzem Kamil Rybiński ze Sławna. 
Najskuteczniejszymi strzelcami zostali: Marcin Rąpalski, 
Krzysztof Wojciechowski, Krzysztof Furmańczyk, Patryk 
Gronkiewicz, Ireneusz Krajewski, Kamil Kania, Mariusz 
Olejniczak i Przemysław Zawada.

Marek Domżałowicz

"Bryza" w Kołobrzegu
Członkowie Gminnego Klubu Biegacza "Bryza", 

udziałem w XXI  Międzynarodowym Biegu Zaślubin w 
Kołobrzegu rozpoczęli swój sezon biegowy 2007r.

Ruszając się usprawniasz 
mięśnie i stawy, dotleniasz 
o rg a n i z m ,  s p o w a l n i a s z  
procesy starzenia. W stawce 
256 zawodników, którzy 
stanęli na starcie 15 - 
kilometrowego biegu było 
p i ę c i u  p o s t o m i ń s k i c h  
zawodników. Jak dobrze  
przepracował treningowo 
okres zimowy nasz najlepszy 
biegający gminny ambasador 
Grzegorz Antosik, świadczy 
zajęcia w bardzo silnej stawce 
13. miejsca z czasem 53,33 
minuty.

Na odcinku promenady boczny silny wiatr nie był 
sprzymierzeńcem biegaczy, którzy musieli włożyć wiele wysiłku i 
woli walki. 

Na  111.  miejscu z czasem 
1.08.32 minuty linie mety 
minął Jarosław Białek, 156. 
był Maciej Januszewski 
1.13.30 min., 192. Jacek 
Antosik 1.18.00 min., na 
2 1 4 .  m i e j s c u  m e t ę  
przekroczył nasz biegający 
r a d n y,  s o ł t y s ,  m o r s ,  
pomysłodawca i twórca 
boiska spor towego na 
torowisku, Janusz Sowiński, 
z  d o b r y m  j a k  n a  
czterdziestolatka czasem 
1.21 min .

Po biegu na kołobrzeskiej plaży, postomińscy Morsowie  czcząc 
62 rocznicę wyzwolenia Kołobrzegu w pokazowej kąpieli szukali 
pierścienia.

Zdzisław Ludwikowski

RAJD ROWEROWY
Śladami wiosny - z biegiem Wieprzy Klub Miłośników Turystyki 
Rowerowej "Marysieńka" przy UG Postomino zaprasza na rajd w 
dniu 15. 04. 2007 r. (niedziela).
Program: 
10.00 - 10.55 - zbiórka  - Postomino - wiata rowerowa, 
11.00 - wyjazd na trasę: Postomino - Pieńkowo - Staniewice - 
Wilkowice - Chudaczewko - Pieńkowo - Postomino, 
11.20 spacer po placu zabaw w Staniewicach, zwiedzanie 
szachulcowego kościoła,
12.10 - Wilkowice - spotkanie z mieszkańcami w nowej sali 
wiejskiej (poczęstunek),
12.50 - Chudaczewko - most,
13.00 - Kąpiel morsów klubu Wiking,
14.30 - pobyt na zakolach Wieprzy w Pieńkówku u p. Dury,
15.30 - zakończenie rajdu.

W czasie rajdu przewidujemy konkursy, kąpiel morsów 
w Chudaczewku, zwiedzanie kościoła w Staniewicach, 
poczęstunek w Wilkowicach.

             Maria Lech - Szajner
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Rowerzyści ruszyli już na trasy z 
Marzannami pożegnać zimę

W dniu 25 marca br ( niedziela) z Postomina ( wiata rowerowa) w 
słoneczny poranek  ruszył pierwszy z ośmiu rajdów rowerowych. 
Zanim rowerzyści wyjechali Małgosia Cieplik -  Pominkiewicz 
poprowadziła rozgrzewkę aby wszystkie mięśnie się przygotowały 
do trasy. Na trasę Postomino - Pieńkowo - Chudaczewo - Korlino 
wyjechało 80 cyklistów.  W Królewie w nowo wyremontowanej sali 
wiejskiej  na rowerzystów czekała już pani sołtys Daniela Igras wraz 
z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Stoły uginały się pod  
smakowitymi ciastami, kawą, herbatą i swojskim mlekiem. Podczas 
poczęstunku na swej harmonii przygrywał Kaziu  Białowąs. Gdy  
już nabrano sił to wraz z „Marzanną Królewicką” wyruszono na 
pomost Królewo  i tam pożegnano zimę wrzucając Marzannę do 
jeziora. Z Królewa  ruszyli cykliści gęsiego droga powiatową do 
Marszewa. Cały rajd pilotowany był przez  samochód straży 
gminnej. W Marszewie nad jeziorem przywitała nas pani sołtys 
Grażyna Kosmalska z mężem Wacławem. Tu mieszkańcy sołectwa 
dla uczestników przygotowali gorące kiełbaski z grilla. 

Na jeziorze odbył się konkurs w „rzucie kaczek”. 
Najlepszym w tej konkurencji był Krzysztof Kowalik, następni 
Paweł Brzostowski i Jarek Dopierała, a w kategorii płci przeciwnej 
najlepsza była Kasia Malińska przed Ewą Brzostowską i Heleną 
Malec. W Marszewie też pożegnano zimę podwójnie wrzucając 
Marzanny  klubowiczów Koła  Błyskawica. W międzyczasie  
Teresa Rysztak przeprowadziła konkurs na hasło reklamujące rajdy 
rowerowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. 
Najstarszym uczestnikiem rajdu był Tadeusz Budziński ze Sławna, a 
najmłodszym Wojtek Cieplik z Karwic(trzylatek). Najliczniejsze 
rodziny rajdowe to Dankowscy i Kowalikowie z Pieńkowa oraz 
Cieplik z Karwic pod opieką wujostwa Małgorzaty i Macieja 
Pominkiewicz. Wszystkim którzy przyczynili się do 
współorganizacji tak wspaniałego rajdu dziękują rajdowicze.

Maria Lech-Szajner

Współzawodnictwo sołectw-2007

Rozegrano już drugi turniej z planowanych ośmiu 
konkurencji w ramach X Współzawodnictwa Sołectw Gminy 
Postomino. Przez dwa dni 10.03.2007(eliminacje) i 24 .03.2007 
(finały) rozgrywano w Zespole Szkół w Postominie halowy turniej 
piłki nożnej. Udział w tym cieszącym się popularnością turnieju 
wzięło 20 sołectw. 

Tak jak podczas turnieju siatkarskiego i tym razem były małe 
sensacje- do grona finalistów awansowały zespoły reprezentujące 
sołectwa: Korlino i Wszedzień.
Do finału nie zakwalifikowała się drużyna z Jarosławca, Wilkowic, 
Mazowa, Pieszcza i Kanina. W wielkim finale podobnie jak przed 
rokiem spotkały się zespoły z Postomina i Łącka. I tym razem 
swoją wyższość i lepszy kunszt piłkarski zaprezentował zespół z 
Postomina wygrywając finał 5:2. Zwycięska drużyna wystąpiła w 

składzie: Marek, Sylwester, Szczepan Domżałowicze, Andrzej i 
Przemysław Jakubik, Maciej Pominkiewicz, Maciej Marcula, 
Przemysław Zawada, Marcin Tulikowski, Mariusz Olszar. W 
„małym” finale spotkały się zespoły Pieńkowa i Nacmierza  i w 
tym meczu nie zabrakło bramek  wynik 4:2 i trzecie miejsce dla 
Pieńkowa. Kolejne miejsca w turnieju zajęły następujące 
zespoły: 5.Staniewice, 6.Chudaczewo, 7. Marszewo, 8.Pałowo, 
9.Wszedzień,10.Korlino,11.Karsino,12.Masłowice,13.Kanin, 
14.Jarosławiec,15.Złakowo,16.Pieszcz,17.Rusinowo,18.Nosali
n,19.Wilkowice, 20.Mazów. 

W rozegranych 55 meczach strzelono 172 bramki.
Królem strzelców turnieju został Marian Kozdroń z Łącka, 
najstarszym zawodnikiem był Krzysztof Jołopa z Korlina, 
najlepszym bramkarzem Krzysztof Wilawer z Chudaczewo. 
Grającymi samorządowcami byli: Jarosław Skórzewski, Daniel 
Pakos, Grzegorz Bojkowski (sołtysi),Adam Drapała(radny).

W konkursie żonglerki (podbijanie piłki na czas -1 minuta) 
najlepszym był Rafał Dura Nacmierz ( 123 razy), drugi Grzegorz 
Szafrański ( 104 razy) trzeci Przemysław Wal- Staniewice ( 83 
razy).- udział w tym konkursie wzięło 14 zawodników.
Nagrody do turnieju żonglerki ufundował Janusz Sowiński 
(radny, sołtys). 

Współorganizatorem turnieju jest Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Swoje drużyny dopingowali sołtysi : Jadwiga 
Krakowska, Maria Lech Szajner, Stanisław Oszmiański, Zenon 
Morka, Janusz Sowiński, Jan Małolepszy, Jan Chabowski, 
Grażyna Kosmalska, Jerzy Brzozowski.
Organizatorzy serdecznie dziękują sędziom: Panu Jerzemu 
Szelągowi oraz Panu Krzysztofowi Klimkowskiemu za sprawne 
przeprowadzenie zawodów.
Dziękujemy również Panu Krzysztofowi Ugorskiemu za pomoc 
techniczną oraz Pani Małgorzacie Cieplik-Pominkiewicz za 
troskliwą opiekę medyczną podczas zawodów sportowych.
Kolejnym turniejem w ramach Współzawodnictwa Sołectw 
Gminy Postomino będzie turniej tenisa stołowego 21 kwietnia w 
Pieszczu a po nim 28 kwietnia bieg przełajowy wokół Łącka.

Zdzisław Ludwikowski

* SPORT REKREACJA WYPOCZYNEK * SPORT REKREACJA WYPOCZYNEK *
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Krzyżówka nr 4/2007

Poziomo
1. Oszust lub krawędź stołu
3. Miotełka księdza do święconej 
    wody
5. Pierwszy pojazd dziecka
6. Kolega koguta z podwórka
8. Krócej o samochodzie
9. Święcone Wielkanocne 

11. Stawiają kopce w ogrodzie
12. Świąteczna babka też nim   
      jest
13. Ogólnie o latających 

samolocikach majsterkowiczów
16. Nowa wiadomość
20. Miejsce naprawy pojazdów

23. Czarny wosk po wybraniu 
miodu

24. Piękno kobiety
25. Uroczysty strój męski
26. Więzienne pomieszczenie
28. Związek organiczny 

pochodny amoniaku
30. Krótko o Izabelii
32. Komputerowe zabawy
33. Psie szczeniaczki
35. Żołnierski statek
36. Duży obszar - teren wodny
39. Starsza siostra modeliny
40. Na nim urodzinowe świeczki

 Pionowo: 
1. Chlebowa pajdka
2. Zdrobniale o Tadeuszu
3. Zimowy but jak kozak
4. Przyznawany za zasługi
5. Czarna woda: rzeka na 
    Pojezierzu Południowo 
    pomorskim
7. Mruczący domowy 
    czworonóg

10. Wzór, doskonałość
11. Grube ramię drzewa
13. Pisaki, flamastry
14. Najcięższy ptak latający, 

łowny
15. Żony królów puszczy

17. Wstążki na wojskowych 
czapkach

18. ... i Delfin od "Jej czarnych 
oczu"

19. Roczniki, kroniki
21. Koralowa na oceanie
22. Sieć włokowa ciągniona przez 1 

lub 2 statki
27. W kopercie
29. Proszek na kluski
31. Mewa jak niedobra Alicja
32. Mężczyzna z Aten
33. Kat zaciskał ją wokół szyi 

skazańca
34. Święty obrazek prawosławnych
37. Kłujący chwast
38. Zjazd harcerzy

Litery  z  kra tek w 
prawym dolnym rogu, 
czytane od 1 do 16 
u t w o r z ą  h a s ł o  
krzyżówki, które należy 
przesłać  na  kar tce  
pocztowej .  wraz  z  
kuponem, na adres 
redakc j i  do  końca  
kwietnia  2007roku. Do 
rozlosowania 3 nagrody 
rzeczowe.

Za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki 
z nr 2/2006 nagrody 
wylosowali:
1. Maciej Andrik - 
Staniewice    91/10
2. Stefan Dopierała - 
Królewo 9
3. Maria Szynczewska - 
Masłowice 5

Nagrody  do odbioru w 
UG pokoju Nr 25.
Prawidłowe hasło "Dbaj 
o zdrowie"

Wpłynęło 42 dobre 
odpowiedzi .
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