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Rok XVIII nr 6/2007

Kolejne szanse
Pierwsze  kontakty samorządców  gminy  Trinwillershagen (Niemcy)          
i Postomina należy  uznać za udane. 
Nawiązanie tej współpracy to nie tylko wymiana doświadczeń, ale to 
kolejne szanse uzyskania środków pozabudżetowych, dla obydwu stron 
porozumienia, na realizację dalszych zadań inwestycyjnych.

Fot. S. Zawada

W numerze: * z dziejów wsi (Pałówko) * Koło Przyjaciół Jezierzan * o remontach dróg i bezrobociu * 
nowości wydawnicze *  nieostatni zajazd na Litwie * w Nacmierzu - na falach do Europy * z trzeźwym 

umysłem można wszystko * "Kabareton z Korlina" * sport szkolny, sport, rekreacja, wypoczynek *

1 czerwca - 

Międzynarodowy 
Dzień Dziecka

Z najlepszymi 
życzeniami

Rada i Wójt Gminy
Wydawca i redakcja

Szeptu

Rodzinny festyn
2 czerwca 2007 - teren dożynkowy w Postominie 
godz. 12.00 - 16.30.
Dzień Dziecka i Dzień Profilaktyki - występy 
zespołów szkolnych: Jarosławiec, Korlino, Pieszcz, 
Postomino, Staniewice, teatr ODYSEUSZ, 
postomińscy karatecy. Podsumowanie konkursu 
profilaktycznego, gry i zabawy sprawnościowe, 
konkurs plastyczny, konkursy rodzinne i inne 
atrakcje. (darmowe "wesołe miasteczko")
godz. 17.00 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP, Kapeli Ludowej "Pieńkowianie", 
strażackie konkurencje sportowo-sprawnościowe, 
występ zespołu BREAK DANCE i "Postman" ze 
Sławna.
Od 21 - szej zabawa taneczna

Zapraszają organizatorzy

Festiwalowy sukces

XXXIX Festiwal Orkiestr Dętych w Sławnie 
(27.05 br.) to kolejny sukces naszych zespołów, 
które zostały wyróżnione w tegorocznym świecie 
muzyki: Młodzieżowa Orkiestra Dęta (dyrygent 
Stanisław Poprawski) i zespół mażoretek 
(opiekun Krystyna Gąsiorowska).



2 Szept Postomina

Na sesji odbytej 
27 kwietnia 2007 r. 

radni 

 podjęli uchwały w następujących sprawach:

- zmian w budżecie Gminy na 2007r. Zwiększono dochody i 
wydatki o kwotę 137.861 zł (m.in. wydatki na ochronę 
przeciwpożarową oraz działalność szkół).  Dokonano 
przeniesienia wydatków na kwotę 609.717 zł (m.in. gminne drogi 
publiczne, usługi remontowe -  wymiana dachu i okien w budynku 
postomińskiego Gimnazjum, działalność szkół, wyposażenie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Kapeli Ludowej „Pieńkowianie”, 
remont i wyposażenie świetlicy w Łącku i Wilkowicach. Po 
dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotą 26.980.231 
zł po stronie dochodów, kwotą 29.263.961 po stronie wydatków, a 
deficyt 2.283.730 zł pokryty zostanie pożyczką inwestycyjną z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, kredytami inwestycyjnymi oraz wolnymi środkami na 
rachunku bieżącym, 
- poboru przez sołtysów, podatków i opłat stanowiących dochody 
Gminy, w drodze inkasa (dot. poboru podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości, od posiadania psów oraz opłat  - ustalono również 
wysokość prowizji z tego tytułu).
(uzupełnienie informacji z nr 5/2007 SZEPTU)

        Sza

na tym i ile zarobił? Dlaczego przeniesiono sołecką 
tablicę ogłoszeń bez konsultacji z Radą Sołecką? 
("Sergiel będzie wieszał na tablicy to co jest mu 
wygodne"). Dlaczego w UG zatrudnia się ludzi mających 
wyroki sądowe w zawieszeniu? Kto jest odpowiedzialny 
za to, że przez dwa tygodnie nie zablokowano wycieku 
wody w Postominie? Mówił o zaniedbaniach w 
wyglądzie wsi gminnej, szczególnie niedaleko od Urzędu 
Gminy zlokalizowanej małej uliczki. 

Zbiegniew Galek, wójt Gminy, odniósł się do 
spraw zawartych w wystąpieniu sołtysa Sieradzkiego, 
stwierdzając, że "uczciwe było poinformowanie 
mieszkańców, iż sołtys przez nich wybrany, nie będzie 
zbierał podatków, tak jak robią to inni sołtysi. Stanowisko 
sołtysa w tej sprawie jest mało istotne. To Gmina nie 
podpisze z nim umowy". Pytaniem  na pytanie 
odpowiedział w sprawie stanu technicznego tzw. małej 
uliczki ".. przez cztery lata był pan przewodniczącym 
Rady Gminy, miał pan swoich wójtów, to dlaczego nie 
zrobił pan małej uliczki, ani innej inwestycji w gminie"? 
Wygląd Postomina świadczy, w dużej mierze, o jego 
mieszkańcach. Wystarczy popatrzeć na teren za starym 
parkiem, na stawki, na drogi - jest to jeden wielki 
śmietnik. Czy zrobili to mieszkańcy Jarosławca czy 
Rusinowa? - zapytywał wójt. Niech każdy zrobi co do 
niego należy, a wtedy możemy porozmawiać o dbałości 
ze strony Urzędu Gminy. Tablica została ustawiona na 
posesji Urzędu i nie zmieniła swego przeznaczenia, nadal 
jest sołecką. Nie ma przeciwskazań, aby zatrudniać 
osoby, które mają  aktualne wyroki w zawieszeniu. Jest 
przeciwskazanie wykonywania przez nich funkcji 
społecznych pochodzących z wyboru. Opłata cmentarna 
to połowa tego co pobiera się w okolicznych gminach. 
Pobieranie opłaty wiąże się z kosztami ponoszonymi 
przez Agencję Mienia Gminnego.

Stanisław Frąckowiak, dyrektor Agencji Mienia 
Gminnego i Spraw  Publicznych powiedział, że "na 
wszystkich cmentarzach pobiera sięopłaty za korzystanie 
z kaplic, a środki w ten sposób uzyskane przeznacza się 
m.in. na "dosprzętowienie" - zakup lichtarzy, stojaków na 
wieńce, malowanie pomieszczeń, opłatę za energię, 
sprzątanie".

Halina Wenda, dyrektor Zespołu  Szkół w 
Postominie wyjaśniła, że "... każda szkoła poszukuje 
dodatkowych pieniędzy na swoją działalność. Szkoła 
udostępniła firmie MORPOL ścianę na lokalizację swojej 
reklamy, spisując w tej sprawie stosowne porozumienie, a 
firma będzie sponsorowała nagrody dla dzieci  na 
zakończenie roku szkolnego. Szkoły nie interesuje  kto to 
wykonał i za ile? Z tego tytułu  nasze dzieciaki będą miały 
określone pożytki. I to się liczy...".

Bogdan Szlawski, radny, poinformował, że 
wyciek wody w Postominie miał miejsce z instalacji 
burzowej  i niezbyt rozumie o co tutaj chodzi? 

Bogdan Niewiński, przewodniczący Rady 
Gminy, ponownie nawiązał do pisma Rady Sołeckiej, że 
"sprawom tym zostanie nadany bieg mimo,  że widnieje 
tam jedynie pieczątka Rady Sołeckiej, a nie ma żadnego 
podpisu".

Sza

Postomińskie sprawy
Rada Sołecka sołectwa Postomino skierowała do 

Rady Gminy prośbę zawierającą wykaz zadań, które 
powinny być zrealizowane  "w celu zapewnienia 
normalnego funkcjonowania mieszkańców". W piśmie 
znalazły się m.in. takie zadanie jak - remont  tzw. małej 
uliczki, uzupełnienie oświetlenia, budowa chodników, 
utworzenie klubu lub świetlicy (dot. Postomina), 
ustawienie oznakowania wskazującego dojazd do 
miejscowości Wykroty, "założenie oświetlenia i 
dokończenie rozpoczętej    inwestycji budowy boiska 
piłkarskiego..." (dot. Kłośnika). Jest również postulat o  
"przywrócenie bezpłatnego korzystania z kaplicy 
cmentarnej". Pismo wpłynęło tuż przed rozpoczęciem 
obrad kwietniowej sesji gminnego samorządu i zostało 
skierowane przez, przewodniczącego Rady Gminy, do 
zaopiniowania przez komisje stałe. W piśmie  znajduje się 
stanowczy zapis "W pisemnej odpowiedzi oczekujemy na 
konkrety dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań, 
informowania na bieżąco Rady Sołeckiej o postępach w 
pracach oraz o terminach ich realizacji."

W "Wolnej Trybunie" sołtys Zdzisław Sieradzki 
zapewniał, że "nie zabiegałem o to i nie będę zbierał 
pieniędzy na wynagrodzenie dla wójta, wicewójta  i 
sekretarzaa, nie chcę dorabiać na prowizji". A było to 
nawiązanie do faktu, że wójt Gminy nie chce powierzyć 
sołtysowi inkasa należności podatkowych  (pisaliśmy o 
tym na s. 2  nr 5/2007 SZEPTU). Zapytywał kto robił 
reklamę MORPOLu na ścianie postomińskiej szkoły, kto 
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Miejscowości                Czerwiec

Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, 
Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo                     4-18
Pieńkówko, Tyn, Chudaczewko, Mazów, 
Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, 
Pałowo, Pieszcz, Kłośnik                      5-19
Postomino, Marszewo, Górsko, Złakowo, 
Królewo, Łącko,Korlino                      6-20
Jezierzany, Nacmierz, Rusinowo, Bylica                             11-21
Wszedzień, Jarosławiec                                                         8-22

Z dziejów wsi gminy Postomino (19)

Pałówko
Wieś założona w 1830 roku na osi wschód - zachód. Jest to 
ulicówka , która z czasem  pod koniec XIX wieku -  rozrosła się w 
kształt litery „T”. Od północy graniczy z Pałowem, od zachodu z 
Nosalinem, a od wschodu z Gacią. Przez wieś przebiega droga do 
Pałowa i Pieszcza.
Nazwa niemiecka: Neu Paalow, w latach 1945-1950  Pawłowice, 
później i obecnie Pałówko (utworzona od nazwy miejscowej 
Pałowo). 

1. Mapa  Pałówka z 1935 roku
Powierzchnia wsi wraz z gruntami w 1864 roku wynosiła  222,2 
ha, w 1885 r. 285 ha, a w 1925 i 1939 - 383,2 ha. Liczba ludności: w 
1867 r. - 334, w 1895-  311, w 1925- 340, w 1939-  285 
mieszkańców. Liczba gospodarstw domowych wynosiła: w 1871 
roku  67, w 1895 - 64, w 1905 - 62 i w 1939-  69. 

2. Gospoda Wilhelma Sperra w Pałówku na karcie pocztowej z lat 
międzywojennych XX w.
Przed 1939 rokiem w wiosce było 14 gospodarstw do 5 hektarów, 

24 do 10 ha, 18 do 20 ha i 1 powyżej 20 ha.  W 1936 roku do wsi 
dotarła energia elektryczna. Podstawą gospodarowania była 
hodowla bydła i świń. W wiosce znajdowały się duże sady 
wiśniowo-czereśniowe. Istniała gospoda. Mieszkali: młynarz, 2 
stolarzy, kowal, krawiec, cieśla, szewc, kołodziej, handlarz 
rowerów. Ostatnim sołtysem niemieckim był Karl Müller.

3. Pieczęć sołtysa Pałówka  z lat 30-tych XX w. 
W wiosce działała jednoklasowa szkoła. Ostatnim niemieckim 
nauczycielem był Karl Töpper.
Ewangelicka ludność należała do parafii w Pałowie. 
We wsi dominuje zabudowa zagrodowa. Domy mieszkalne 
usytuowane są przy drodze wiejskiej, a budynki gospodarcze 
zajmują boki i tył podwórza.
Zachowane są budynki w konstrukcji ryglowej ( nr 3, 14, 21, 34, 
51). 
Wojska radzieckie zajęły wioskę 8 marca 1945 r.  Niemiecka 
ludność została wysiedlona. 
Liczba ludności w wiosce   w 1950 roku wynosiła - 148, w 1960-  
168, w 1970 -  159, w 1980 - 160, w 1990 - 164 i w 2006 -  162. 
Liczba gospodarstw domowych wynosi 33, a gospodarstw 
rolnych  25. 
W wiosce znajduje się sklep spożywczo - przemysłowy. W tym 
roku przewidziana jest modernizacja świetlicy wiejskiej., a w 
obecnej kadencji przebudowa drogi brukowej. Działa 
Ochotnicza Straż Pożarna. Sołtysem jest Marian Wojciechowski.  
                                                                                       (jes) 

Serdeczne podziękowania 
dla państwa Danuty i 
Andrzeja Ordon za zakup 
" S ł o w n i k a  
frazeologicznego" dla 
uczniów Gimnazjum

Beata Maciejewska

Dziękujemy bardzo państwu Iwonce i 
Krzysiowi Kowalskim za podarunki od nich 
otrzymane, życzymy wszystkiego najlepszego 
na nowej drodze życia.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Wiejskim 

„Nasza Przyszłość”
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Ze strażackiego podwórka

Strażacy to dzielni ludzie stawiający czoła wszelkim 
przeciwnościom i kataklizmom. 5 maja br. umówili się na 
towarzyskie spotkanie druhowie z chudaczewskiej OSP. 
Pozdrowienia i życzenia przekazał druh Waldemar Pawlak, prezes 
ZG OSP (odczytał druh Kazimierz Borsut), druh Paweł Słupski w 
imieniu kierownictwa Zawodowej Straży Pożarnej w Sławnie 
oraz Marian Sergiel, wice wójt Gminy. Przy ognisku i pieczonych 
kiełbaskach druhowie wspominali udział w wielu akcjach 
ratowania ludzi oraz ich mienia. Były takie święta Wielkiej Nocy, 
które spędzili przy gaszeniu pożaru, był taki dzień, że zamiast 
wziąć udział w uroczystościach musieli szybko się 
przemundurować i pędzić do pożaru. Wspominali swoje wyczyny 
na zawodach sportowo-pożarowych,  powiatowych,  
wojewódzkich i krajowych. Z całą stanowczością podnosili, że 
strażak musi z pełną konsekwencją wykonywać swoje zadania tak 
w czasie ćwiczeń jak i w akcji bojowej.

ZDJECIE

Spotkanie zostało poprzedzone intencyjną mszą świętą w 
miejscowym kościele pw. NMP celebrowaną przez  ks Zdzisława 
Dmuchałę, który życzył „tylu powrotów, ile wyjazdów”.

Koło Przyjaciół Jezierzan
 15.04.2007 zorganizowane zostało spotkanie 

założycielskie Nadmorskiego Koła Przyjaciół Jezierzan 
Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, a jego celem 
zintegrowanie młodzieży, dzieci oraz podejmowanie i wspieranie 
działań na rzecz rozwoju naszej miejscowości  - JEZIERZANY.
Spotkanie to uzyskało wielką aprobatę co jeszcze bardziej 
umocniło wiarę w realizację tego pomysłu.

Zaproszone zostały wszystkie kobiety, mile widziani 
byli również panowie. Gościem honorowym był radny Bogdan 
Niewiński, który na spotkaniu poparł naszą inicjatywę za co mu 
bardzo dziękujemy. Wszyscy włączyli się aktywnie do działania. 
Zrodził się pomysł na zorganizowanie sprzątania wokół Jezierzan 
w dniu 21.04.2007r. Przybyło wiele chętnych osób gotowych do 
pomocy w tym również dzieci. Dziękujemy Jerzemu 
Jóźwickiemu za ogromny wkład w przygotowanie mieszkańców 
do udziału w rozgrywkach sportowych. Chcielibyśmy wymienić 
wszystkich, którzy są aktywni, ale jest to wręcz niemożliwe, 
ponieważ aktywni stają się wszyscy.

inicjatorka i przewodnicząca Koła  Lidia Smolińska

Wizyta w Sassnitz
 Siedmioosobowa grupa dziewcząt z postomińskiego zespołu 
tanecznego DYG uczestniczyła w wyjeździe do niemieckiej 
miejscowości Sassnitz. W mieście tym funkcjonuje centrum 
młodzieżowe wokół,  którego organizowane są spotkania 
młodzieżowe. 
Dziewczęta miały możliwość poznania okolic miasta, 
zwiedzenia Parku Narodowego    w Jasmund, rejsu statkiem 
wzdłuż wybrzeży półwyspu Jasmund. 

Uczestniczki wyjazdu wraz z opiekunem Justyna Ciaś i 
inicjatorem spotkań młodzieżowych Peterem Kordesem.

        Arkadiusz Michalak

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad 
odbioru i płatności  publikujemy w całości ogłoszenie 
AMGiSP  w  sprawie obioru  opadów komunalnych

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przybycie do siedziby 
AMG i SP celem zawierania nowych umów na wywóz 
nieczystości stałych. Zgodnie z zarządzeniem nr 5/07 dyrektora 
Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, 
począwszy od 01.03.2007 r. zostały zmienione zasady naliczania 
opłat. Ceny brutto usług odbioru z terenu Gminy Postomino 
niesegregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w 
pojemnikach, wynoszą odpowiednio za:
 *pojemnik o poj. 110 l                              6,40 zł/szt. brutto
 *pojemnik o poj. 240 l                            12,80 zł/szt. brutto
 *pojemnik o poj. 1100 l                          57,50 zł/szt. brutto
*worek foliowy 120 l z nadrukiem firmowym    6,00 zł/szt. brutto

3*cena wywozu odpadów komunalnych luzem wynosi 52,50 zł/m , 
3

plus koszt załadunku (załadunek ręczny odpadów - 20 zł/m )
W cenie odbioru odpadów zawarto koszt dostarczenia 
pojemnika dla usługobiorcy.
Przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętym przez 
Radę Gminy Postomino w dniu 30.12.2005 r. Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino, 
każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany nie tylko 
zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z uprawniona 
firmą, lecz także płacić za te usługi.
Zgodnie z ww. Regulaminem, mieszkaniec gminy zbiera rocznie 

3odpady o objętości 1,14 m , co daje miesięcznie około 95 l. Stąd 
wynika obowiązek dla każdego gospodarstwa domowego 
składającego się z 1-2 osób posiadania conajmniej l pojemnika na 
odpady o poj. 110 l i ponoszeniu kosztów jego comiesięcznego 
opróżniania przez upoważniona firmę.

Stanisław Frąckowiak
dyr. AMGiSP



Informacje wędkarskie

 22.04.2007 odbyły się zawody  otwarcia sezonu 
spławikowego 2007.

Zwycięzcami zostali:
        1.    Janusz Baranowski   Pieńkowo

2. Grzegorz Masalski   Słupsk
3. Piotr Cichy   Postomino

13.05.2007  mistrzem Koła „Karaś” Postomino  na rok 
2007 został:

1. Stanisław Gosławski   Postomino
2. Grzegorz  Masalski   Słupsk
3. Patrycjusz Mikołajczyk   Pieńkowo

Zapraszamy na następne zawody - Zarząd

 03 czerwca 2007 o godz. 14.00 odbędą się coroczne zawody 
wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla 
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Postomino i dzieci 
wędkarzy z koła „Karaś” Postomino. Ze względu na 
zniszczenie ławek nad jeziorem prosimy o zabranie ze sobą 
sprzętu do siedzenia.

Zapraszamy
       Zarząd Koła „Karaś”

 Szept Postomina 5  

„Puchar Koniczynki” do Słupska

Tradycyjny majowy turniej szachowy o „Puchar 
Koniczynki” organizowany przez UKS-y Wieża z Postomina i 
Jantar z Korlina zgromadził w Zespole Szkół w Postominie 14 
seniorów ze Sławna, Słupska i Postomina oraz 6 juniorów.
Tym razem główne trofeum zostało zdobyte przez zawodnika 
Słupska Jerzego Walawicza 6,5pkt z 8 partii (Zryw Słupsk).  
Wyprzedził on najlepszego zawodnika naszej gminy Zbigniewa 
Mielczarskiego 6 pkt (Jantar Korlino) i Adama Semeniuka 6pkt 
(Zryw Słupsk). Piąte miejsce zdobyła Monika Barańska (Wieża 
Postomino).
Wśród juniorów najlepszym okazał się Paweł Kmiecik przed 
Mateuszem Galkiem i Eweliną Spilkowską  wszyscy „Wieża 
Postomino”.
Sympatyczną oprawę zawodów stworzyła dyrektor Zespołu 
Szkół w Postominie pani Halina Wenda, za którą dziękują 
wszyscy uczestnicy turnieju. 

Na zdjęciu: emocjonujący (?) fragment królewskiej gry 
Mlecz

Gospodarskie rozmowy
Gościliśmy 10 - osobową delegację z Trinwillershagen 

(Meklenburgia -  Pomorze Przednie) pod przewodnictwem 
burmistrza Klausa-Dietera Tahna. 

Było to drugie spotkanie, pierwsze odbyło się 5 marca w 
Niemczech. Tematem rozmów była współpraca między gminami 
oraz podpisanie partnerstwa.  W delegacji uczestniczył również 
Manfred Heuser z Barth  zajmujący się Europejską Współpracą 
Terytorialną. Obie strony znalazły wspólne cele i w październiku 
złożą  wniosek do programu operacyjnego. Z naszej strony będzie 
to stworzenie turystycznego centrum, które powstanie w starej 
szkole w Postominie. Projekt będzie również obejmował 
współpracę w branżach: rolniczej, agroturystycznej, hotelarskiej 
oraz rehabilitacyjnej.

Goście  zapoznali  się  z inwestycjami, jakie gmina 
zrealizowała w ostatnim czasie, korzystając z krajowych i 
europejskich środków pomocowych:  oczyszczalnia ścieków w 
Jarosławcu, świetlica w Kaninie, droga Jarosławiec -  Jezierzany 
wraz ze ścieżką rowerową - zrobiły duże wrażenie na naszych 
sąsiadach.

Wizyta w postomińskiej szkole połączona z występem 
artystycznym oraz pobyt w Jarosławcu bardzo podobał się 
naszym gościom. Następne spotkanie planowane jest w lipcu w 
Trinwillershagen.   

                                                   Artur Ciróg

W przeprowadzonych  rozmowach  zwracano uwagę na 
potrzebę  łączenia ludzi wokół wyraźnie nakreślonych celów. 
Burmistrz Klas-Dieter Tahn wyraził przekonanie, że "współpraca 
ta przyniesie spodziewane efekty bowiem już mamy do czynienia 
z ludźmi, z którymi można rozmawiać konkretnie o wielu 
sprawach".
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Czereśniowy sad
Czereśniowy sad otulony mgłą 
czeka na słońca promienie, 
aby rozkwitnąć, rozbielić się
 rozkwiecić, pszczołami rozbrzęczeć.

A kiedy majowy zawieje wiatr 
to sad radośnie gałęźmi potrząsa
 i śmieje się białymi płatkami 
zalotnie mrugając do słońca.

Zaś ptaki zwabione majowym uśmiechem
 wdzięczne swe główki prostują, 
do nieba wnoszą swe trele miłosne 
z brzęczeniem pszczół konkurują

Motyle - wiadomo - te z kwiatka  na kwiatek 
leciutko skrzydłami trzepocą 
siadają na płatkach i wnet odlatują 
i gamą kolorów migocą

A sad czereśniowy wnet zapadnie w sen
 i przyśnią mu się dojrzałe czereśnie 
każdy podchodził tu będzie i jadł.
 Tak będzie na jawie - nie we śnie.
                                                       Jadwiga Michalak

Bzowy świat
„ A polski bez tak pachniał w maju..."
 Bo tylko w maju tak bez rozkwita 
i zapach bzowy wciąż się unosi, 
nad podziw cudnie mnie wita.

Ileż kolorów - biały i lila
i wkoło zrobiło się bzowo,
bo w bzowym świecie wszystko się bzowi
na biało lub fioletowo.

W zapachu bzowym tyle się mieści
radości, bzowego szczęścia, 
wezmę ten zapach bzowy ze sobą 
niosę bzu całe naręcza.

Niechaj mi pachnie, niechaj się kwieci,
zapachem bzowym dotyka.
Cały świat mi się dzisiaj rozbzowił
i bzową pamięcią przenika. 

                                                  Jadwiga Michalak                      
 

Koncerty
Wiosenne poranki i wieczory,
soczysta zieleń drzew, kwiatów i traw
w naszym mini parku ogrodowym
a w dodatku w pobliżu mały staw.

Co za radość słuchać ptasich
i żabich koncertów,
solo słowika góruje
nad chórem ptaków
Żaby chwyciły się pospołu
razem wytężając głos do dołu,
to znów podnoszą go do góry
jakby chciały wysłać go w chmury.

Słuchasz i słuchasz,
podziwiasz naturę,
ta maleńka słodycz
wzmacnia kulturę.

Stanisława Paszylk

Gniazdo
Przyleciały dwa bociany
na komin szkoły,
oglądały, klekotały,
odlatywały i powracały
aż miejsce na gniazdo
zgodnie zaakceptowały.

Zaczęły gorączkową pracę,
znosiły patyki,
trawę, pióra i bryły,
pracy nie skończyły,
dymu z komina
nie znosiły.

Z pomocą  przyszła szkoła,
zakładając na drzewach
dwa potężne koła.

Bociany wybrały
na wierzbie koło,
zaczynając budowę na nowo.

To przyjemność
patrzeć z bliska
na dojrzałe bocianiska
i całą ptasią rodzinę.
Widok zmieniał się 
w każdą godzinę.

Po kilku latach przyszła
potężna, burzowa wichura
i gniazdo z jajkami i kołem
bocianom zrzuciła.

Obecnie bocian przylatuje
na dach pawilonu
i zagląda w okno
mieszkańcom domu.

Stanisława Paszylk
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NOWOŚCI WYDAWNICZE...

605 542 478 - Ireneusz Taraska

Życie Toru Okady po stracie pracy jest 
monotonne i pozbawione ambicji. Żona zarabia 
wystarczająco dużo na utrzymanie ich obojga, a 
Toru prowadzi dom. Ten harmonijny układ 
zostaje jednak pewnego dnia zburzony, kiedy to 
znika im kot. Toru wyrusza na poszukiwanie 
zwierzątka i tak zaczyna się wielka historia jego 
spotkań z różnymi najdziwniejszymi osobami, 

prowadząca do całkowitej przemiany duchowej, nieomal 
buddyjskiej iluminacji. Gdy odejście żony pozbawia go środków 
do życia i nie może sobie pozwolić na bezczynność, jest już innym 
człowiekiem, gotowym zacząć nowe życie.

Ludobójstwo w Ruandzie, masakra Tutsi: zdaje 
się, że o tym wiemy... Ta książka nam to 
uświadamia. Poznajemy horror widziany 
oczami czternastoletniej dziewczynki, która 
miała szczęśliwe, spokojne dzieciństwo, zanim 
nastał czas prześladowań, nienawiści i terroru. 
Jak odnaleźć się w życiu, kiedy było się 
świadkiem zabójstwa własnej matki, młodszego 
brata, kuzynów i przyjaciół? Annick Kayitesi 
wciąga czytelnika w opowieść o świecie, który 
ogarnęło zbiorowe szaleństwo. 

Przed ślubem Claudia zawarła z Benem układ: nie 
będą mieć dzieci. Zamiast wstawać w nocy, zmieniać 
brudne pieluchy i dzwonić z pracy do opiekunki, 
mieli robić karierę, podróżować i korzystać z uroków 
życia. Wszystkim krewnym, przyjaciołom i 
znajomym mówili, że nie są bezdzietni, lecz „wolni 
od dzieci". Byli bardzo stanowczy i jednomyślni. Do 
czasu  ,gdy w domu ich przyjaciół pojawia się 
niemowlę... 

Renata Zielonka

 

 

 

„ R u s z  s i ę  c z ł o w i e k u ”  w  
Staniewicach 
Było słoneczne południe, kiedy tłumy uczniów zaczęły 
zbierać się na szkolnym boisku. Tego dnia miały zagrać mecz 
dziewczęta z piątej i szóstej klasy. Gorąca atmosfera dodawała 
zawodniczkom pewności siebie. Wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali gwizdka rozpoczynającego mecz. Kiedy obie 
drużyny były gotowe, sędzia rozpoczął grę.
Kibice wręcz oszaleli dopingując zawodników. Gra była 
bardzo wyrównana, aż do momentu, gdy piąta klasa zdobyła 
pierwszego gola. Nieopisane było szczęście kibiców, którzy 
nie mogli opanować radości. Jednak gra toczyła się dalej. 
Atmosfera była coraz bardziej gorąca, bo nieustające okrzyki 
kibiców stały się jeszcze głośniejsze. Wtedy piąta klasa znów 
trafiła do bramki przeciwnika i zmieniła wynik spotkania na 
2:0.1 znów zabrzmiały okrzyki szczęśliwych kibiców. 
Przewaga dziewcząt z piątej klasy zwiększała się, jednak ich 
przeciwniczki nie dawały za wygraną. Mimo wielkich starań, 
w drugiej połowie meczu wynik znów uległ zmianie, gdyż 
„piątaczki” znów zdobyły gola, Dziewczęta z szóstej klasy 
były nieco zawiedzione, ale pod koniec meczu, ostatkami sił 
zdobyły upragnionego gola. Ostatecznie „piątaczki” 
zwyciężyły trzy do jednego.
Tak rozegrany został pierwszy mecz, w którym klasa piąta 
odniosła zwycięstwo. W następnym meczu zmierzą się 
chłopcy z piątej i szóstej klasy. Ciekawe, czy i tym razem piąta 
klasa będzie górą,..?

Klaudia Łuczak
Klasa V

Szkoła Podstawowa w Staniewicach

Serdeczne podziękowanie dla Bałtyckiego 
Stowarzyszenia Agroturystycznego za przyznanie 
nam statuetek "Bociana Bałtyckiego"

Kapela Ludowa
             "Pieńkowienie"Harcerskie śpiewanie

X Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, zorganizowany przez 
Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w sali widowiskowej 
Sławieńskiego Domu Kultury, przyniósł znaczny sukces zuchom i 
harcerzom z Korlina, którzy reprezentowali nasze gminne barwy. 

W kategorii zastępów harcerskich bezapelacyjnie I miejsce 
"wyśpiewała" 30 DH im. Tadeusza Kościuszki (Kamila Ciesielska, 
Dagmara  Kalinowska, Katarzyna  Piecyk, Alicja Gronkiewicz, 
Aleksandra Kalinowska, Daria Wilgos - dh Zbigniew Mielczarski. ) 

Drugie nagrody "wyśpiewali": Milena Kalinowska (zuchy- solo) i 34 
Gromada Zuchowa "Piraci" (Justyna Garlacz, Zuzanna Kalinowska, 

Beata Sówka, Sandra Wilgos, Kinga Wisowaty, Milena Kalinowska) 
- dh Małgorzata Banasiak, a duet - Alicja Gronkiewicz i Kamila 
Ciesielska  - został wyróżniony.

Sza
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Nieostatni zajazd na Litwie 
czyli wyprawa korlinian w 
rymach i fotografiach

Od 4 lat placówka w Korlinie ( a 
głównie nauczycielki panie Jolanta 
Giczewska  i  Barbara  Anse l )  są  
„sprawczyniami” kontaktów naszych 
dzieci z rówieśnikami z Ejszyszek (Litwa).  
Czytelnikom „Szeptu” przedstawiamy 
relację z majowego wyjazdu uczniów z 
podstawówki z Korlina. Tym razem w 
postaci wierszy autorstwa  Danuty 
Kmiecik.
Droga - czwartek 10 maja 2007r.
Autokar dostał zadyszki
długą drogą.
Gdzie Ejszyszki?,
bo Ejszyszki z polską szkołą,
leżą gdzieś za górą siódmą.
Dojedziemy choć jest trudno.

Już Ejszyszki- brać wesoła,
dobre dusze dookoła czekają
 na nas z kolacją.
Z wielkim sercem, z polską
gracją nas przyjmują!!
Nas tu chcą!!
Swojsko, ciepło bez „ę” i „ą”.
Wróciliśmy do korzeni, chociaż tu też 
Europa.
Chyba nie zrobimy „fo-pa”?

Akropolis  piątek 11 maja 2007r.
Ten sam wątek.
Teraz … piątek i Akropolis na początek.
„Akropolis”  cuda, wianki-
tam wilnianie i wilnianki
pławią się w swym dobrobycie.
My-  w zachwycie
Zaczęliśmy mile- bo w ruch 
poszły bile
Trzeba toczyć….jedną… drugą
(bila idzie w długą).
Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa,
bila nie jest spolegliwa,
zbacza, toczy się na boku.
My!  w amoku.
Z gracją i wielkim fasonem rzucamy i 
„podkręcone”.
Każdy marzy: „Żeby chociaż jedna, nie 
była tak „wredna”.
Pan dyrektor Zbyszek,
Tęsknił do Ejszyszek.
Nie grał -siedział z boku,
„Miśki” miał na oku i strzegł
wszystkich pilnie w Akropolis  w Wilnie.
Mistrzem bili- „Edmund Wielki”
Toczył kule jak karmelki.
Ledwo wcisnął palce w dziurę,
strącał kręgli wielką górę.
A na koniec  lodowisko
Super, miło, ale …ślisko!

Są i sklepy. Sklep przy sklepie
I na duszy coraz lepiej.
Luksusy, uroki i hajda na … Troki!!

Hajda na …Troki
Troki spowija woal perłowy,
a nas zachwyca kompleks zamkowy.
Mgły z nad jeziora, tajemny wdzięk
Nie chcesz do Trok?
- bodajbyś pękł!
Tam dumne mury i eksponaty.
Ślady polskości pamiętnych lat.
Duma Litwinów  nasz …bilans strat.

Wiosna w Wilnie- sobota 12 maja 2007r.
Są i pagórki leśne
i łąki zielone.
Strofami Mickiewicza w nas
zakorzenione.
 Chwytają za serce,
aż łka moja dusza.
I Wilno i wiosna poetę rusza.
Delikatne brzozy niczym
panny młode wilgotne
od rosy.
Świeżość i urodą prezentują dumnie,
a w słonecznym blasku
Wilno jest piękniejsze
niźli na obrazku. 
Aksamitne trawy w seledyn
ubrane
miastu nad Wilejką
przez niebo są dane.
Naturalne piękno iskierką
 zazdrości przenika mnie
całą (uważać na gości!)
Wilno mnie urzekło i skradło mi serce.
Tutaj je zostawię- odjadę w rozterce
- a ono zamieszka
Litwą zachwycone, pół
 malowanych żądne, dumą napełnione.
Dziś rumieńcem pałam 
Niczym…..dzięcielina
a to wszystko wiosny i Wilna
jest wina. 

Tym…co na Rossie
Serce Marszałka wrośnięte
w Rossę
u matki stóp
czuwa by tutaj
o Polsce świadczył najmniejszy grób.

Leć wdzięczny głosie
i Tym na Rossie co wiecznie śnią
przynieś pieśń drogą
- niechaj śpią błogo
w Ojczyźnie są.

Ich już na zawsze pamięć ocali
- u Rossy stóp czuwa To serce
co ukochało Polskę 
……po grób.

Dla Polaków na Litwie- niedziela 13 maja 
2007r.
Panno Święta z Ostrej Bramy
do Ciebie się uciekamy,
otocz łaską polski lud.
 Spraw, ażeby stał się cud…
Litwa niechaj im zawierzy,
choć daleko do Macierzy.
Tu- zostali
Tu  Ojczyzna
Tu  Dom Polski, (każdy przyzna)
Tutaj trwają w wierze, znoju.
Tu  spoczęli Ojce w boju
Tu  polskości jest do syta.
Tu  Polonia znakomita,
a my goście z nieśmiałością
zachwycamy się świeżością 
uczuć
oraz przywiązaniem,
polską mową i śpiewaniem.
Czujemy gościnność swojską.
Piękną  tu przetrwałaś
Polsko !!!

Spotkanie w „Riestawranie” 
1. B y ł o  s p o t k a n i e  g d z i e ś  w  
„Riestawranie”na nim Polacy z  
ojczystych stron. Z iście sarmacką znów 
kurtuazją Według zasady: „gość w dom                             
Bóg w Dom”
2. Obiad, przekąski i coś na humor             
( ż eby  roz luźn i ć  rozmowy  ton )              
każdy się własną podzielił racją i z 
dyplomacją bon- ton (pardon) ( b ą -
tą)?
3. Lekkie rozmowy o szkole, wojsku
bez polityki . Śmiech, aż do łez.- bo 
Dyrektorzy „wielkie szutniki” Robert 
i Zbigniew obaj  the best!
4. Ale imprezy       to etap pierwszy,

w Polsce nastąpi dalszy jej ciąg.
Dla I rundy stworzyłam wierszyk
Dla II  chyba musi być song…

5. Może się zdarzy i etap III - kiedy chęć 
spotkań dojrzeje w nas? 
Dzisiaj „nie znajem” czas szybko leci
ale.. nadzieja kiełkuje w nas. 

Pożegnanie  15 maja wtorek
1Z rozdartą duszą stąd wyjeżdżamy, lecz  
zabieramy Ejszyszek smak.
A Was  na zawsze zapamiętamy,       I 
powrócimy, gdy przyjdzie czas.
 2. Patrzymy na Was z wielkim uznaniem
cenimy zapał, oddanie sprawie
i … swoje serca tu zostawiamy,
bo tu na Litwie jak w niebie… (prawie)
3. Niech na pagórkach, łąkach zielonych
i tam gdzie świerzop, gdzie gryka biała
mienią się bielą oraz czerwienią by Polska
tutaj na wieki trwała.

Danuta Kmiecik
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Centrum biznesowo-rozrywkowe Wilna * Ejszyszki - tu polskości siedlisko * Jak rozkaz to rozkaz- wyjazd na lód

Jedna z atrakcji  Akropolu- gra w         * Na zaproszenie wieszcza         *       U stóp Ostrej Bramy
  kręgle                                     Adama zjawiliśmy się tłumnie

W tym miejscu Adam Mickiewicz    * Troki-gniazdo państwowości             * Urokliwe uliczki Wilna zachęcają 
obserwował obrzędy dziadów...                             litewskiej                                        do spaceru.    Fot. autora

W Nacmierzu - na falach do Europy

Tegoroczny festyn organizowany przez Bałtyckie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne (prezes - Jarosław 
Lichacy) oraz wójta Gminy odbył się 1 maja dla uczczenia  
rocznicy naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. 
Koncertowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta (dyrygent 
Stanisław Poprawski), prezentowały się zespoły dziecięce i 
młodzieżowe szkół z Jarosławca, Korlina i Postomina. 
Strofy swojej poezji recytowała Jadwiga Michalak 
(laureatka miesięcznika  literackiego  AKANT). 
Wspania le  p rezen towała  s ię  kape la  ludowa 
"Pieńkowianie". Koncertował zespół "Chwila" oraz 
"Studio" (laureat telewizyjnej "szansy na sukces").

Zapewniono coś dla ciała - na grillu wielkie 
smaczliwości  serwowali Jan Chabowski i Tadeusz 
Nycnerski. Przepyszne pierożki to specjalność Aliny 
Tubajskiej i Krystyny Macias. Loterię fantową 
zorganizowała i przeprowadziła Regina Chabowska 
(wszystkie losy wygrywały).

Rozdano kole jne  s ta tue tk i  "Bociana  
Bałtyckiego", które otrzymali: Stanisław  Poprawski 
(twórca orkiestr dętych w Sławnie i Malechowie, twórca 
i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Postominie), 
Janina i Roman Tamowie (od prawie 18 lat prowadzący 
działalność piekarniczo - cukierniczo - handlową, 
sponsorzy wielu imprez gminnych)  oraz kapela ludowa 
"Pieńkowianie" (Krystyna Białowąs, Janina Mazanek, 
Marianna Stankowska, Halina Szymańska, Danuta 
Zając, Kazimierz Białowąs, Ryszard Gwizdała i Longin 
Mieczkowski - (szef)), od ponad 23 lat grają i śpiewają 
"na ludowo", laureaci wielu przeglądów ludowych 
zespołów artystycznych.
 We s o ł o  z a p ł o n ę ł o  o g n i s k o  „ p ł o m i e n i e m  
integracyjnym”. Zabawa bocianowa trwała prawie do 
białego rana.

Organizatorom i  laureatom "Bociana 
Bałtyckiego" składamy serdeczne podziękowania i 
gratulacje.

Sza
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NASZE SZKOŁY  NASZE SZKOŁY NASZE SZKOŁY   NASZE SZKOŁY   NASZE SZKOŁY 

Wycieczka klasy IB

Gorące podziękowania dla państwa Sylwii i Igora Kwiatkowskich 
za umożliwienie uczniom i opiekunom spędzenia przyjemnych 
chwil w ich  Ośrodku. Dziękujemy

                                 Maciejka

Najśmieszniejszy „Kabareton” z 
Korlina 

Prowadzona od wielu lat wspólna impreza Starostwa 
Powiatowego w Sławnie i Sławieńskiego Domu Kultury   
Powiatowy Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
wyłoniła reprezentacyjną grupę teatralną naszego powiatu na 
przegląd wojewódzki w Świdwinie.

Za najlepszy spośród 6 biorących udział grup (3 ze szkół 
podstawowych, 3 z gimnazjów) został uznany „Kabareton” ze 
Szkoły Podstawowej w Korlinie za przedstawienie pt: „Kaprysy 
liścia”.
 Jak w podsumowaniu stwierdził przewodniczący jury Mirosław 
Grzegorczyk (teatrolog ze Szczecina) zwycięstwo dzieci z Korlina 
wynikało z, rzadko spotykanej w tym wieku, spontaniczności i 
kreatywności aktorów drugiego i trzeciego planu. Podkreślił 
indywidualne przygotowanie sceniczne dzieciaków, gdzie swoisty 
rytm i tempo granej sztuki było zgodne z jego przesłaniem i treścią 
literacką. Stąd po raz pierwszy w historii Przeglądów, jury 
ufundowało specjalne nagrody- statuetki nauczycielkom 
przygotowującym ten spektakl -M. Banasiak, E. Kulczak-
Leśniewskiej i B. Ansel. 
Z innych przedstawień wyróżnienie otrzymała prezentacja 
przygotowana przez zespół teatralny z Zespołu Szkół w 
Postominie za sztukę pt: „Aniołek w klatce”.

Na zdjęciu: świętująca zdobycie I miejsca  grupa „Kabareton” z 
Korlina.

Mlecz

Z „Trzeźwym umysłem” można wszystko
Nasza gmina - podobnie jak w latach poprzednich - 

przystąpiła do realizacji zadań w ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł”.

Gminna  Komis ja  Rozwiązywania  Prob lemów 
Alkoholowych przekazała do szkół i świetlic materiały promujące 
zdrowy, aktywny i trzeźwy styl życia. Dzieci rozwiązują testy, 
krzyżówki, wypełniają ankiety, piszą listy, malują, a przy okazji 
rozmawiają, uczą się poprawnych zachowań. Oprócz tego 
organizowane są inne działania, inicjowane przez środowiska lokalne, 
a wszystko w zgodzie z hasłami kampanii:
„Lubię siebie. Lubię ruch. Lubię sport. Dobrze wiem. Dobrze 
wybieram.”

Nasze gminne rajdy rowerowe Klubu „Marysieńka”, 
skupiające coraz większą liczbę uczestników, odbywają się właśnie w 
zgodzie z założeniami Trzeźwego Umysłu. Gminny Festyn Rodzinno-
Profilaktyczny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka, Matki i 
Strażaka - oraz miejscowe spotkania rodzin z dziećmi przy 
bezalkoholowej zabawie - to właśnie dokonywanie świadomych 
wyborów w sposobie spędzania wolnego czasu.

Uczniowie klas szóstych SP Postomino wspólnie z 
wychowawcami: Anną Wegner, Teresą Rysztak i Adamem Drapałą 
przez trzy lata gromadzili zarobione fundusze (ze sprzedaży gazet, 
loterii, kiermaszy), by móc zrealizować piękny cel podsumowujący 
etap nauki podstawowej - wycieczkę w góry.

Rokrocznie również brali aktywny udział w realizacji 
kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Właśnie promowanie założeń programowych kampanii 
podczas wycieczki, uwzględniających ruch, sport, aktywność, wybór - 
pozwoliły Im uzyskać dodatkowe fundusze z GKRPA i pięknie 
spędzić czas. Dzieci pod opieką w/w oraz  Elżbiety Płoskiewicz przez 
5 dni poznawały wspaniałości naszego kraju, szczególnie Kotlinę 
Kłodzką, a także wyjechały do Czech w Góry Adrspachu do Skalnego 
Miasta. Program wycieczki był bogaty: zwiedziły twierdzę w 
Kłodzku, poznały uroki miast zdrojowych: Polanicy i Kudowy, 
zjeżdżały na torze saneczkowym, w Wambierzycach zobaczyły 
bazylikę, ruchome szopki oraz skansen z mini zoo, w Kudowie 
podziwiały Kaplicę Czaszek i muzeum zabawek, we Wrocławiu 
odwiedziły Panoramę Racławicką.

Najwięcej przeżyć doznały podczas wspinaczki na 
najwyższy szczyt Gór Stołowych - Szczeliniec Wielki. Wykazały się 
dużą odwagą zwiedzając Park Jurajski w Karłowie oraz Kopalnię 
Węgla Kamiennego „Piast” w Nowej Rudzie.

Wieczorem, po powrocie do schroniska, odbywały się 
mecze, ognisko, zabawy oraz zajęcia warsztatowe określane jako 
trening umiejętności interpersonalnych. Na podsumowanie wycieczki 
odbyła się dyskoteka „Przyjaźń lepsza niż złość”.

Reasumując: pogoda dopisała, program przebogaty, 
zachowanie uczestników wspaniałe, a więc faktycznie z „Trzeźwym 
umysłem” można wszystko.

Nauczyciele składają również serdeczne podziękowania za 
wsparcie finansowe tak bogatego programu dla firmy „Laminopol” z 
Postomina, dla pana Stefana Kwiatkowskiego z Jarosławca i dla pana 
Stanisława Chabowskiego z Górska oraz dla Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

(ryt.)

MIX w Gimnazjum
23 uczniów postomińskiego Gimnazjum przystąpiło 
(ogółem 2 053  uczestników) do Ogólnopolskiego 
Konkursu Humanistycznego "MIX" (szkolny 
koordynator - Beata Maciejewska). Karolina 
SZLAWSKA otrzymała DYPLOM  LAUREATA, 
zajmując 8 miejsce w kraju. Trzy osoby zostały 
sklasyfikowane w pierwszej "20" (Monika Jeżewska, 
Magdalena Maksim i  Agnieszka  Cicha), 14 w pierwszej 
"30" konkursu.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i ich 
nauczycielom!!!
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D O B R O W O L N Y  R O K  
E K O L O G I C Z N Y-  P R A K T Y K I  
EKOLOGICZNE W NIEMCZECH

Urząd Gminy Postomino informuje, że Wydział Środowiska i 
Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie uczestniczy w realizacji projektu wymiany 
młodzieży pn.: Dobrowolny Rok Ekologiczny. Dzięki realizacji 
tego programu 6- osobowa grupa młodzieży w Województwa 
Zachodniopomorskiego     ma możliwość odbywania rocznych 
praktyk w Schwerinie, Ueckermünde, Schwedt. 
Polscy uczestnicy w trakcie pobytu mają zagwarantowane 
ubezpieczenie, zakwaterowanie, miesięczny ekwiwalent na 
wyżywienie i kieszonkowe, 26 dni urlopu. 
Uczestnikami wyjazdu mogą być osoby:
- w wieku 18-25 lat
- posiadające obywatelstwo polskie
-  z a m e l d o w a n e  n a  t e r e n i e  W o j e w ó d z t w a  
Zachodniopomorskiego
- gotowe uczestniczyć w 8- godzinnym dniu praktyk
- posiadające umiejętność komunikowania się w języku 
niemieckim 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w praktykach proszone 
są o zgłaszanie swoich ofert zawierających:
- list motywacyjny ( w języku polskim i niemieckim)
- życiorys w formie tabelarycznego CV ( w języku polskim i 
niemieckim)
- kopię świadectwa szkolnego lub dyplomu ukończenia studiów 
(ewentualnie zaświadczenie           o kontynuowaniu nauki)
- zdjęcie legitymacyjne
- dokładny adres do korespondencji wraz z numerem telefonu
- oświadczenie o stanie zdrowia
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą            o ochronie danych 
osobowych
Eliminacje do udziału w praktykach przebiegać będą w dwóch 
etapach:
- I etap- weryfikacja złożonych dokumentów
- II etap- rozmowa kwalifikacyjna 
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 0 91 43 
03 531
Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 10 lipca 2007 roku na 
adres 

Wydział Środowiska i Rolnictwa 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Gminny konkurs ortograficzny.
W Szkole Podstawowej w Staniewicach odbyły się 

gminne konkursy ortograficzne: MISTRZ ORTOGRAFII-dla 
uczniów klas IV-VI i MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII- dla 
uczniów klas III. 

Uczestniczyły w nich 3 osobowe drużyny ze wszystkich 
szkół podstawowych naszej gminy. Głównym celem tych 
konkursów jest inspirowanie dzieci do posługiwania się 
poprawną polszczyzną. 

Konkursy te składają się z dwóch części: pisemnej- 
dyktanda ortograficznego oraz z części praktycznej, którą 
stanowią zabawy ortograficzne. 

W tegorocznej edycji konkursu dla uczniów klas IV-VI 
bezkonkurencyjni okazali się uczniowie SP w Jarosławcu, którzy 
zajęli czołowe lokaty. I tak: I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii na 
rok 2007 zdobyła Monika Budzich, II miejsce i tytuł 
Wicemistrza Ortografii przypadł Martynie Siwek. Uczennice 
przygotował Radosław Wąsiewski. 

W kategorii klas III-I miejsce i tytuł Małego Mistrza 
Ortografii zdobyła Iga Nowak ze Szkoły Podstawowej w 
Staniewicach, przygotowana przez Janinę Adamiak.

II miejsce zajęła Dorota Oszmiańska ze Szkoły 
Podstawowej w Pieszczu (nauczyciel przygotowujący- Joanna 
Stempień). 

Poziom konkursów był bardzo wysoki, a różnice punktowe 
między poszczególnymi uczestnikami niewielkie. Wszyscy 
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Natomiast laureaci 
wyróżnieni zostali pucharami i nagrodami książkowymi.

                            Janina Adamiak

Jednoaktówka dla Pieszcza

W postomińskim Zespole Szkół odbył się finał I 
Powiatowego Konkursu na Jednoaktówkę "Św. Kamil 
de Leilss - sługa chorych" (pomysłodawca i organizator - 
Beata Maciejewska). Komisja konkursowa postanowiła 
przyznać: I miejsce Amandzie Myśliwiec za pracę "Siła 
przyjaźni", II miejsce Magdalenie Lisek za "Nałóg czy 
rodzina", a III miejsce Magdalenie Wojtaś za "Ludzkie 
cierpienie". (wszystkie z Zespołu Szkół w Pieszczu - 
opiekun Małgorzata Oszmańska). Wyróżniono cztery 
prace uczennic z Gimnazjum Miejskiego w Darłowie 
(Aleksandra Ambrożek, Joanna Pioch, Aleksandra 
Wierszel, Agata Kulesza - opiekun Marzena Pacuła).

Maciejka

 NA TARGACH LATO 2007 W 
WARSZAWIE i SZCZECINIE

 Z ofertą 329 wystawców  z 16 krajów zapoznały się prawdziwe 
tłumy zwiedzających.  Gmina Postomino uczestniczyła w targach, 
gdzie prezentowała swoje walory na stoisku wraz z 
przedstawicielem OW „Panorama Morska” oraz Bałtyckim 
Stowarzyszeniem Agroturystycznym z Naćmierza. Nasze stoisko 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – szczególnie dużym 
powodzeniem cieszyły się oferty agroturystyczne. Zwiedzający 
często pytali o turystykę aktywną – wyprawy rowerowe, spływy 
kajakowe, piesze wędrówki.     
Prezentowaliśmy się również  na Pikniku nad Odrą w Szczecinie. 
Udział w targach wzięło około 70 wystawców z kraju i za granicy. 
Byliśmy z nielicznych gmin nadmorskich reklamujących swoje 
atrakcje.                                                
                                                                  Arkadiusz Michalak
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ZE SPORTU SZKOLNEGO   ZE SPORTU SZKOLNEGO   ZE SPORTU SZKOLNEGO  

Festiwal gier i zabaw 
W hali sportowej w Postominie odbył się Gminny Turniej 

Gier i Zabaw klas czwartych. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły 
naszej gminy. Budzi on zawsze wiele emocji. Widać w nim wolę 
walki i zdrową rywalizacje młodych zawodników. Odbyły się cztery 
konkurencje: dwa ognie, bieg na czworakach, tor przeszkód i 
sztafeta. 

W dwóch ogniach, wśród dziewcząt i chłopców, 
zwyciężyło  Postomino.
Oto kolejność zespołów:
Dziewczęta 1.  Postomino, 2.  Jarosławiec, 3.  Staniewice,              
                    4.  Korlino, 5.  Pieszcz
Chłopcy1. Postomino, 2.  Pieszcz, 3.  Jarosławiec, 4.  Korlino,      
             5.  Staniewice

Czworakowanie wygrały zespoły dziewcząt i chłopców z  
Postomina.
Oto kolejność drużyn:
Dziewczęta : 1.  Postomino, 2.  Staniewice, 3.  Jarosławiec,           
                      4.  Korlino,   5.  Pieszcz  
 Chłopcy:1. Postomino, 2.  Pieszcz, 3.  Jarosławiec, 4.  Staniewice, 
                5.  Korlino 

Tor przeszkód także wygrały drużyny z Postomina. Oto 
kolejność drużyn:
Dziewczęta: 1.  Postomino, 2.  Jarosławiec, 3.  Korlino,
                    4.  Staniewice, 5.  Pieszcz        
Chłopcy: 1.  Postomino, 2.  Pieszcz, 3.  Jarosławiec,
                4.  Staniewice, 5.  Korlino

Sztafeta też została wygrana przez drużyny z Postomina. A 
kolejność na mecie była następująca:
Dziewczęta:1.  Postomino,  2.  Jarosławiec, 3.  Korlino, 
                   4.  Staniewice, 5.  Pieszcz       
 Chłopcy: 1.  Postomino, 2.  Jarosławiec, 3.  Pieszcz, 4.  Korlino, 
                5.  Staniewice 

Jak widać w poszczególnych konkurencjach bezkonkurencyjni 
byli zawodnicy i zawodniczki z Postomina. Wśród dziewcząt 
wygrała drużyna  w składzie: N. Nitka, E. Jóźwik, K. Sochacka, A. 
Wegner, M. Kasica, M. Adamkiewicz, N. Kania, M. Jeżewska  
opiekunowie Małgorzata Łabędzka i Jacek Kisielowski, 
zdobywając komplet 20 punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna z  
Jarosławca -15 pkt., trzecie miejsce   Staniewice-11 pkt., czwarte  
Korlino-10 pkt. i piąte  Pieszcz-4 pkt.

Wśród chłopców triumfowało  Postomino, które w 
składzie: A. Kłos, A. Ufniarz, B. Andrik, D. Jażdżewski, K. 
Dybiec, P. Dybiec, D. Chamerski i K. Lisek  opiekunowie 
Małgorzata Łabędzka i Jacek Kisielowski, zdobyło  max. ilość 20 
punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna z  Pieszcz uzyskując 15 

pkt., trzecie   Jarosławiec-13 pkt., czwarte   Korlinio-6 pkt. i piąte   
Staniewice-6 pkt. Gratulujemy młodym zawodnikom i życzymy 
wiele sukcesów. 

Kazimierz Gąsiorowski

Piłka nożna w „podstawówce”
Na boisku w Postominie odbyły się Mistrzostwa Gminy w Mini 
Piłce Nożnej Dziewcząt Szkól Podstawowych. Zagrały 
reprezentacje wszystkich szkól podstawowych naszej gminy. 
Dziewczęta grały zacięcie i ambitnie. Każdy mecz przynosił coraz 
to nowe niespodzianki. Wyniki wskazywały na wyrównany poziom 
wszystkich zespołów. O pierwszym miejscu decydowały strzelone 
bramki. Przy równej ilości punktów i remisowym bezpośrednim 
pojedynku drużyna z Jarosławca w składzie: A. Fiszer, P. 
Piasecka, M. Modzelewska, P. Świetlak, K. Garlin, J. Garlin, 
M. Panasiuk, P. Porożyńska, M. Siwek, A. Gawlista i J. Macias  
- opiekun i trener Grzegorz Żrodowski, wygrała różnicą jednej 
bramki, zajmując I miejsce przed drużyną z Pieszcza, która 
wystąpiła w składzie: J. Czyżykowska, J. Kowal, S. Bąk, Ż. 
Dresing, K. Dzierżycka, K. Stępień, A. Wojtaś i A. Lech  - 
opiekun i trener Artur Struś. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze 
Staniewic przed Postominem też różnicą strzelonej jednej bramki, a 
piąte  SP Korlino. 
Do Mistrzostw Powiatu awansowały drużyny z Jarosławca i   

Pieszcza. Odbyły się one 25 kwietnia 2007r. w Sławnie. Drużyna z 
SP Jarosławiec zajęła III miejsce a reprezentacja SP Pieszcz  VII 
miejsce. Gratulujemy młodym piłkarkom zajętych miejsc. 

Trzy dni później  na boisku w Postominie spotkali się 
chłopcy z „ podstawówek ” naszej gminy. Nad nimi wisiały ciemne 
deszczowe chmury i wiał zimny wiatr. Nie było to jednak 
przeszkodą dla młodych piłkarzy. Walczyli zacięcie i ambitnie. 
Poczynali sobie na boisku jak Maradona czy Smolarek. 

Najlepsza okazała się drużyna z Korlina w składzie: Ł. 
Włodarczyk, Ł. Skrzeczkowski, Ł. Winiarski, D. Gronkiewicz, K. 
Bonowicz, T. Kasiński,  K. Wilgos, M. Berliński i A. Żołopa  
opiekun i trener Zbigniew Mielczarski, zdobywając 7 pkt. przed 
drużyna z Postomina w składzie: K. Zdrzeniecki, Sz. Szejna, J. 
Loba, B. Gębala, P. Jażdżewski, K. Prykiel, A. Ciesielski, J. 
Dankowski, B. Kasica i K. Stankowski  opiekun Małgorzata 
Łabędzka i trener Maciej Pominkiewicz, która zdobyła 6 pkt., 
trzecie miejsce zajęła ekipa ze Staniewic, czwarte  Jarosławiec i 
piąte  Pieszcz.  

Do Mistrzostw Powiatu awansowały zespoły z Korlina i 
Postomina. Odbyły się one dnia 27 kwietnia 2007r. w Sławnie. 
Drużyny nasze zakończyły grę na szczeblu grup eliminacyjnych. 
Gratulujemy im woli walki. 

                                                         Kazimierz Gąsiorowski
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Flesz 
Dominika CICHA (opiekun Krzysztof Szajner) została 
wyróżniona w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej.

W Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu 
Drogowym 1 miejsce zajął zespół postomińskiego Gimnazjum 
wykazując swoją wyższość nad kolegami z Malechowa, 
Dobiesława, Darłowa, Wrześnicy i Sławna. W kategorii szkół 
podstawowych zespół  Postomina  zajął IV miejsce.

VIII Wojewódzka Spartakiada Młodzieży w karate przyniosła 
kolejny sukces naszym młodym sportowcom.  Daria Gertig, 
Łukasz Cichy, Aleksandra Burda, Emilia Dziecinna i Wiktoria 
Demidok wielokrotnie stawali na podium (kata, kumite, walka 
reżyserowana, kata synchroniczne) w swoich kategoriach 
wiekowych. (opiekun Mirosław Gertig).

Piłkarze  UKS Wieża zajęli III miejsce halowym turnieju OLD 
BOY'ów, za Przypałem Ustka i Panoramą Morską, a przed KS 
Królewo i Dateksem Sławno.

Zespół  DYG I (opiekun Krystyna Gąsiorowska) został 
zakwalifikowany do przeglądu wojewódzkiego podczas 
tegorocznego Powiatowego Przeglądu  Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego. Wyróżniono zespół RYTM z Jarosławca (opiekun 
Bogumiła Małek) i DYG II (opiekun Krystyna Gąsiorowska). 

INFORMACJA
z wykonania prac remontowych na drogach gminnych i 
śródpolnych na terenie Gminy.
                    W miesiącu kwietniu 2007r rozstrzygnięto przetargi 
na dostawę materiałów oraz wynajem sprzętu  przeznaczonego 
do remontu dróg gminnych i śródpolnych .
Na drogach gminnych remonty wykonywane będą mieszanką 
kruszywa naturalnego w ilości 1300 ton oraz gruzem kruszonym 
800 ton .  
W pierwszej kolejności przystąpiono do remontu dróg łączących 
miejscowości Gminy , a w szczególności Pieńkówko  -
Pieńkowo , Pałowo -  Nosalin , droga w m. Staniewice do bloku .
W następnej kolejności remontem zostały objęte pozostałe 
drogi, których stan techniczny wymaga poprawy , w kolejności 
która nie będzie wymagała przemieszczania sprzętu na zbyt 
duże odległości . 
Do dnia 14.05.2007r wykonano remonty w następujących 
miejscowościach : Pałówko , Pałowo , Pieszcz , Nosalin , 
Staniewice , Pieńkówko , Pieńkowo , Chudaczewo , Ronino , 
Łącko , Jezierzany oraz rozpoczęto w Jarosławcu  . 
Zakończenie prac na drogach  przewidziane jest na koniec maja . 
Równocześnie z remontem dróg gminnych rozpoczęto remonty 
dróg śródpolnych , które   odbywają się  głównie przy użyciu 
równiarki .
Z a k r e s  p r o w a d z o n y c h  p r a c  w  p o s z c z e g ó l n y c h  
miejscowościach, przed ich rozpoczęciem, konsultowany jest z 
sołtysami poszczególnych wsi .

Andrzej Sałata 

INFORMACJA O BEZROBOCIU 

(stan na dzień 31 grudnia 2006)
Usługi w zakresie aktywizacji bezrobotnych realizowane są przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie. Podstawowe zadania Urzędu to 
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, wspomagane takimi 
działaniami jak szkolenia i przekwalifikowania.
I. POZIOM BEZROBOCIA W GMINIE POSTOMINO
Na koniec grudnia 2006r.wskaźnik bezrobocia wynosił 16,5% tj. 716 osób 
w tym 375 kobiet, z których posiadało prawo do zasiłku 113 osób. Bez 
prawa do zasiłku zarejestrowanych było 603 osoby. Zarejestrowani 
bezrobotni wg wykształcenia: - wyższe    - 13 osób; - policealne i średnie 
zawodowe -   121; - średnie ogólnokształcące  -  35; - zasadnicze zawodowe    
-     255; - gimnazjalne i poniżej  -       292.  Największą populacją 
bezrobotnych były osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej.
II. ZATRUDNIENIE
W ramach pomocy bezrobotnym pozostającym w trudnej sytuacji 
materialnej i nie mogący znaleźć zatrudnienia na rynku pracy Urząd Gminy 
w Postominie zorganizował roboty publiczne dla 12 osób. Ponadto 3 
bezrobotnych zatrudniono w ramach umowy zlecenia. W ramach odbycia 
stażu absolwenckiego Urząd Gminy zatrudnił 4 absolwentów . Absolwenci 
wynagradzani są przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie w formie 
stypendium. 
Stan bezrobocia na koniec kwietnia 2007r. to:
609 osób w tym:327 kobiet.
Urząd Gminy obecnie zatrudnia 3 bezrobotnych w ramach prac 
interwencyjnych oraz 3 absolwentów odbywających staż w referacie 
budownictwa, w referacie informatyki oraz w Gminnym Centrum 
Informacji.
Gminne Centrum Informacji działa od listopada 2005r. Powstało w 
ramach realizacji programu Ministerstwa Gospodarki i Pracy „Pierwsza 
Praca" z dotacji otrzymanej przez Urząd Gminy w wyniku konkursu 
organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Głównym 
zadaniem GCI jest zapewnienie mieszkańcom, a szczególnie osobom 
bezrobotnym dostępu do najnowszych technologii multimedialnych i 
wypracowanie odpowiednich umiejętności poprzez przybliżenie szerokiej 
palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w 
życiu codziennym. W GCI świadczone są między innymi usługi związane z 
przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, 
pierwsze kroki do uruchomienia własnej firmy), ponadto bezrobotni mogą 
nieodpłatnie korzystać z usług ksero , skanera, faksu, poczty elektronicznej, 
bindownicy.

Mirosława Lemtis  
lnsp.ds.dział.gospod. i bezrob.

Ku przypomnieniu 
Przypominamy, że wszystkie dowody osobiste 
(zielone książeczki) wydane przed 1 stycznia 
2001 roku tracą swoją ważność z ostatnim dniem 
2007 roku. Istnieje ustawowy obowiązek ich 
wymiany

Gorące podziękowanie dla pp. Sylwii 
i Igora Kwiatkowskich za 

umożliwienie uczniom i opiekunom 
spędzenia przyjemnych chwil w ich 

Ośrodku

Co dalej ze stadionem?

Wykonawca zrezygnował z budowy. Obecnie trwają prace 
biegłych rzeczoznawców, którzy inwentaryzują zakres, a także 
stwierdzają jakość wykonanych robót. Pierwotny termin 
zakończenia prac przewidywany na  był 31 października 2006. 
Drugi termin to 31 maja 2007. 
Lada dzień gotowy będzie materiał z oględzin i ze stanu 
zaawansowania robót. Naliczone zostały kary umowne. Trwają 
starania o zabezpieczenie przyznanej dotacji przez ministra 
Sportu.

Sza
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Sygn. akt II K 4/07 Ds. 1143/06
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2007r.
Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: 
SSR Piotr Cichoń Protokolant:    st. sekr. sąd. Beata Żylak po rozpoznaniu na 
posiedzeniu w dniu 28.02.2007 r. sprawy Kazimierza Kamińskiego, syna 
Wojciecha i Stanisławy z domu Chłopek, urodzonego 13 lutego 1958r. w 
Koninie oskarżonego o to, że:

w dniu 3 grudnia 2006r. na trasie Korlino - Naćmierz gm. Postomino 
kierował na drodze publicznej ciągnikiem rolniczym marki URSUS C-360P nr 
rej. SLY 7364 znajdując się w stanie nietrzeźwości - 2,4 prom. alkoholu we 
krwi, przez co nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego 
w Sławnie z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie II K 192/03 zakazu prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat, to jest o 
czyn z art. 178 a § l kk i art. 244 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk,
I. uznaje oskarżonego Kazimierza Kamińskiego za winnego popełnienia 
zarzucanego mu  oskarżeniem czynu z art. 178a § l kk i art. 244 kk przy 
zastosowaniu art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk przy zastosowaniu 
art. 11 § 3 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, 
II. na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§1 pkt l kk wykonanie 
orzeczonej wobec oskarżonego Kazimierza Kamińskiego w pkt I orzeczenia 
kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 5 (pięciu) lat,
 III. na podstawie art. 71§1 kk w zw. z art. 33 § l i §3 kk wymierza oskarżonemu 
Kazimierzowi Kamińskiemu grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek 
dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,
 IV. na podstawie art. 42§2 kk w zw. z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
oskarżonego Kazimierza Kamińskiego zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres l0 (dziesięciu) lat, 
V. na podstawie art. 49 §2 kk orzeka wobec oskarżonego Kazimierza 
Kamieńskiego świadczenie pieniężne w kwocie 500 (pięćset) złotych na rzecz 
Stowarzyszenia „BEZPIECZNIEJ NA DROGACH" z siedzibą w Słupsku,
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 Kazimierza 
Kamińskiego, 
VII. zasądza od oskarżonego Kazimierza Kamińskiego na rzecz Skarbu 
Państwa koszty  wymierza mu 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem 
opłaty.

Sygn. akt II K 466/06 Ds.  1058/06 Dnia 28 lutego 2007 r.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie: 
Przewodniczący: SSR Piotr Cichoń Protokolant:    st. sekr. sąd. Beata Żylak 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28.02.2007r. sprawy Jarosława 
Kasprzaka, syna Józefa i Marii z domu Białowąs, urodzonego 28 września 
1969r.w Sławnie  oskarżonego o to, że:

w dniu 3 listopada 2006r. o godz. 17.00 w Pieńkowie gm. 
Postomino, kierował na drodze publicznej rowerem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości - 0,42 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,to jest o czyn z 
art. 178 a § 2 kk,I. uznaje oskarżonego Jarosława Kasprzaka 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 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia 
wolności, 
II. na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§1 pkt l kk wykonanie 
orzeczonej wobec Jarosława Kasprzaka w pkt I orzeczenia kary pozbawienia 
wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat, 
III. na podstawie art. 42§1 i §2 kk w zw. z art, 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
oskarżonego Jarosława Kasprzaka zakaz prowadzenia rowerów i wszelkich 
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres roku, 
IV. na podstawie art. 63 § 2 kk zalicza na poczet orzeczonego wobec 
oskarżonego Jarosława Kasprzaka w pkt. III orzeczenia środka karnego 
zakazu prowadzenia rowerów i wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu 
lądowym okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21.12.2006r. do dnia 
28.02.2007r., 
V. na podstawie art. 49 §2 kk orzeka wobec oskarżonego Jarosława 
Kasprzaka świadczenie pieniężne w kwocie 300 (trzysta) złotych na rzecz 
Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" w Słupsku, 
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 Jarosława 
Kasprzaka, 
VII. zasądza od oskarżonego Jarosława Kasprzaka na rzecz Skarbu Państwa 
koszty sądowe i wymierza mu 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

Sygn.aktIIK15/07 Ds. 1199/06 Dnia 28 lutego 2007r.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym w składzie: 
Przewodniczący: SSR Piotr Cichoń Protokolant:    st. sekr. sąd. Beata Żylak 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28.02.2007 r. sprawy Zbigniewa 
Panasiuka, syna Piotra i Zofii z domu Żołnacz, urodzonego 16 września 
1958r.wZłotowie oskarżonego o to- że:
w dniu 18 grudnia 2006r. na drodze publicznej pomiędzy miejscowościami 
Warszkowo i Warszkówko gm. Sławno kierował samochodem marki „Seat 
Toledo" nr rej. ZSL 08EG znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,04 mg 
alkoholu w litrze wydychanego powietrza, to jest o czyn z art. 178 a § l kk,
I. uznaje oskarżonego Zbigniewa Panasiuka 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 Zbigniewa Panasiuka w pkt I orzeczenia kary 
pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat, 
III. na podstawie art. 71 § l kk w zw. z art. 33§1 i §3 kk wymierza 
Zbigniewowi Panasiukowi grzywnę w wymiarze 100 (stu) stawek 
dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) 
złotych, 
IV. na podstawie art. 42§2 kk w zw. z art. 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
oskarżonego Zbigniewa Panasiuka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięciu) lat, 
V. na podstawie art. 63 § 2 kk zalicza na poczet orzeczonego wobec 
oskarżonego  Zbigniewa Panasiuka w pkt. IV orzeczenia środka karnego 
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym 
okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 18.12.2006r. do dnia 28.02.2007r., 
VI. na podstawie art. 49§2 kk orzeka wobec oskarżonego Zbigniewa 
Panasiuka świadczenie pieniężne w kwocie 1000 (tysiąc) złotych na rzecz 
Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" w Słupsku, VII. 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 Zbigniewa 
Panasiuka, VIII.zasądza-od oskarżonego Zbigniewa Panasiuka na rzecz 
Skarbu Państwa koszty sądowe  500 (pięćset) złotych tytułem opłaty.

Sygn. akt II K 52/07 Ds. 1225/06

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 15 marca 2007 roku Sąd Rejonowy w Sławnie w II Wydziale Karnym 
w składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Dorad , Protokolant:    st. sekr. 
sąd. Małgorzata Grzelak po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 marca 
2007 roku
sprawy Andrzeja Piotra PASTERNAKA, syna Czesława i Danuty z domu 
Dopierała, urodzonego 18 sierpnia 1974 roku w Sławnie, oskarżonego o to, 
że:

w dniu 07 grudnia 2006 roku w Roninie gm. Postomino, kierował 
na drodze publicznej samochodem osobowym marki „Fiat 126p" nr rej. ZSL 
E870 znajdując się w stanie nietrzeźwości - 0,43 mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu, to jest o czyn z art. 178 a § l kkI. u z n a j e  
oskarżonego Andrzeja Piotra Pasternaka 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 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności, 
II.  na podstawie art. 69§1 i §2 kk w zw. z art. 70§1 pkt l kk 
wykonanie orzeczonej wobec Andrzeja Piotra Pasternaka kary pozbawienia 
wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat,
III.  na podstawie art. 71§1 kk w zw. z art. 33 § l i §3 kk wymierza 
Andrzejowi Piotrowi Pasternakowi 20 (dwadzieścia) stawek dziennych 
grzywny, przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 10,00 
(dziesięć) złotych każda,
IV. na podstawie art. 42 §2 kk w zw. z art, 43 § l pkt l kk orzeka wobec 
Andrzeja Piotra Pasternaka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat,
V. na podstawie art. 49 § 2 kk orzeka wobec Andrzeja Piotra Pasternaka 
świadczenie pieniężne w kwocie 200,00 (dwustu) złotych na rzecz Fundacji 
dla Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA" z siedzibą w Słupsku,
VI. na podstawie art. 43 § 3 kk zobowiązuje Andrzeja Piotra Pasternaka do 
zwrotu właściwemu miejscowo Starostwu Powiatowemu dokumentu 
uprawniającego do kierowania pojazdami mechanicznymi, VII. na 
podstawie art. 50 kk orzeka podanie niniejszego wyroku do publicznej 
wiadomości przez jego jednokrotną publikację w Gazecie „SZEPT 
POSTOMINA", ze wskazaniem 'pełnej treści wyroku, VIII. zasądza od 
oskarżonego Andrzeja Piotra Pasternaka na rzecz Skarbu Państwa koszty 
sądowe i nie wymierza mu opłaty
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Sukces Grzegorza
XI Bieg Święców zakończył się zwycięstwem kenijczyka Paula 
Ngeticha, przed Piotrem Drwalem z Ustki i Piotrem Pobłockim z 
Lęborka. Szósty na mecie zameldował się Grzegorz ANTOSIK, 26. 
był Maciej Pominkiewicz, a Jacek Antosik zajął 55 miejsce na 85 
sklasyfikowanych. Monika Kasica zajęła 4. miejsce w biegu na 
600m, a Przemysław Jakubik był 2. w biegu na 2000 m.

                        Sza

"Bryza"  w Berlinie
Udany występ zaliczyli biegacze z klubu Bryza Postomino 

podczas biegu „RUN BERLIN” , który odbył się 06 maja 2007.

W tegorocznej 27 edycji biegu znakomity wynik osiągnął Grzegorz 
Antosik z czasem 1h 34m 17 sekund zajął 20 miejsce w ogólnej 
klasyfikacji , 16 miejsce w klasyfikacji mężczyzn,  a w swojej 
kategorii wiekowej  był drugi. Jest to najlepsze miejsce wśród 
Polaków startujących w tym biegu.
Łącznie do imprezy pod nazwą "RUN BERLIN", w której skład 
wchodził bieg na 25 km, 10 km sztafeta 5x5 km oraz rolkarze 
zgłosiło się 9044 uczestników- bieg ukończyło 4437 biegaczy.
Występ Grzegorza Antosika był najlepszym w jego karierze na 
trasie w Berlinie.
Pozostałe wyniki czasowe naszych biegaczy:
Jarosław Białek - 2:12:10
Maciej Pominkiewicz - 2:13:33
Maciej Figurski - 2:12:46
Wojciech Michalak - 2:38:55
Maciej Januszewski -2:39:27
Łukasz Miadziołko - 2:43:29
Janusz Sowiński - 3:25:02 - ukończony bieg po dużych problemach 
zdrowotnych .

Biegacze składają podziękowania za umożliwienie wyjazdu do 
Berlina, włodarzom Gminy jak również Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Arkadiusz Michalak

SZTAFETA WOKÓŁ POLSKI
Kwietny Bieg 2007 wystartuje 26 maja 2007 o godzinie 17:00 
ze Słubic. Sztafeta w 15 dni obiegnie Polskę i 10 czerwca 
zakończy się w Słubicach.
 „Kwietny Bieg 2007” poprzez wszystkie nadgraniczne polskie 
gminy, organizowany  dla upamiętnienia rocznicy Pierwszej 
Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny 10 czerwca 1979 roku.
Jest to druga edycja biegu wokół granic Polski. W roku ubiegłym 
bieg miał po raz pierwszy formułę sztafety.
W roku bieżącym sztafetę gościć w Gminie Postomino będziemy 
08 czerwca w godzinach około 18.45. Sztafetę od Gminy Ustka 
przejmiemy na granicy – koło gminnego witacza.
Trasa biegu wiodła będzie przez Postomino, Pieńkowo, 
Chudaczewo, Ronino, Masłowice, Karsino aż do granicy gmin- 
tam sztafetę przejmie grupa z gminy Darłowo.
W gminnym etapie sztafety mogą brać udział wszyscy chętni.
Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z 
Arkadiuszem Michalakiem Urząd Gminy Postomino pod 
numerem telefonu ( 059) 810-85-93 wew.42 .
Szczegółowe informacje  na  s t ronie  in ternetowej  
www.kwietnybieg.pl  

Arkadiusz Michalak

Gminna  Liga Piłki Nożnej

Ruszyła Gminna Liga Piłki Nożnej. Do rozgrywek 
zgłosiło się pięć drużyn. Dotychczas rozegrano 3 kolejki.
Aktualna tabela:
1. FC Grom Postomino - 6 - 10:1
2. Płomień Pieńkowo  - 4 - 6: 4
3. Jantar Wilkowice - 4 - 7:11
4. ŁKS Łącko - 3 - 3:  1
5. Matador Chudaczewko - 0 - 1:  9

Arkadiusz Michalak

Współzawodnictwo Sołectw - 2007 
Klasyfikacja Gminnego Współzawodnictwa 

na półmetku po czterech  konkurencjach:
1. Postomino - 51 pkt, 2. Łącko- 48 pkt,   3. Nacmierz -
44 pkt, 4. Pieszcz - 43 pkt, 5. Pieńkowo - 33 pkt, 6. 
Wszedzień - 24 pkt, 7. Masłowice - 24 pkt, 8. Korlino - 
23 pkt,       9. Jezierzany - 23 pkt, 10. Marszewo - 22 
pkt, 11. Jarosławiec - 22 pkt, 12. Nosalin - 16 pkt, 13. 
Pałowo - 15 pkt, 14. Karsino - 15 pkt,    15. Staniewice 
- 14 pkt, 16. Chudaczewo - 10 pkt, 17. Królewo - 10 
pkt, 18. Rusinowo - 6 pkt, 19. Złakowo - 6 pkt, 20. 
Kanin - 3 pkt,  21. Wilkowice - 1 pkt, 22. Mazów - 1 
pkt.

Do rozegrania pozostały: przekładaniec 
lekkoatletyczny, rekreacja dożynkowa, piłka ręczna, 
usportowione dwa ognie.

Zdzisław Ludwikowski
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Regaty w Łącku

Przez trzy dni ( 27-29.04 br.) nad jeziorem Wicko w Łącku, 
dawnej zatoce morskiej oddzielonej od Bałtyku piaszczystymi 
mierzejami, rozegrano Ogólnopolskie Eliminacje Mistrzostw Polski 
Regat Jachtów Sterowanych Radiem w dwóch klasach     F5-E i F5-10.

Ogółem w zawodach wzięło udział 60 zawodników z 11 klubów 
modelarskich: Wągrowiec, Poznań, Żnin, Opole, Legnica, Leszno, 
Parchowo, Pieszcz, Wejherowo, Świdwin, Iława.
Wyniki zawodów:
Klasa F5-10 
junior: 1. Damian Damaszk - Wejherowo, 2. Łukasz Sokołowski - 
Wągrowiec, 3. Mateusz Muller - Wejherowo, 9. Dariusz Urbański - 
Czarni Pieszcz.
senior: 1. Julian Damaszk - Wejherowo, 2. Grzesław Suwalski - 
Wejherowo, 3. Jerzy Sokołowski - Wągrowiec, 7. Przemysław 
Kukowski - Czarni Pieszcz.
klasa F5-E 
młodzik: 1. Mateusz Grzechowiak - Wągrowiec, 2. Oskar Szost - 
Czarni Pieszcz, 3. Paweł Janta - Parchowo.
Junior: 1. Arkadiusz Oksiński - Wejherowo, 2. Damian Damaszk - 
Wejherowo, 3. Marek Grzechowiak - Wągrowiec, 12. Łukasz 
Piasecki, 13. Krzysztof Wojtaś, 18. Dariusz Urbański - wszyscy 
Czarni Pieszcz.
senior: 1. Paweł Albrecht - Poznań, 2. Jerzy Springer - Wągrowiec, 3. 
Julian Damaszk-  Wejherowo, 11. Przemysław Kukowski - Czarni 
Pieszcz. Drużynowo pierwsze miejsce Bliza Baleksmetal Wejherowo, 
drugie Ogniwo Wągrowiec, trzecie Czarni Pieszcz, czwarte Mauż 
Parchowo, piąte MDK Opole, szóste SM "Osiedle" - Świdwin.  
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody  rzeczowe, drużynowo 
puchary, które wręczał Zastępca Wójta Marian Sergiel z prezesem UKS 
Czarni Pieszcz Arturem Strusiem. Ponadto wszyscy zawodnicy 
startujący otrzymali okolicznościowe upominki i koszulki, których 
sponsorami byli: Laminopol, Bank Spółdzielczy Ustka, LOK 
Warszawa.

          
Gospodarzy w zawodach reprezentowała 6 - osobowa grupa  modelarni 
Pieszcz, pod przewodnictwem instruktora oraz  organizatora tych 
zawodów eliminacyjnych,  niezawodnego Grzegorza  Kukowskiego.

    
Ostatnie uwagi przed startem

   Tuż  po starcie

Sędziami zawodów byli: Jerzy Kordowiecki (sędzia główny) Jerzy 
Springer  - (sędzia techniczny), Mariusz Sobczak -  (sekretarz), 
który został wyróżniony,  przez sędziego głównego,  za duży wkład 
pracy w sekretariacie jak i przeprowadzenie techniczne 
nagłośnienia.
   W miesiącu wrześniu dwóch naszych zawodników Przemysław 
Kukowski i Oskar Szost wezmą udział w mistrzostwach świata na 
Słowacji.

                   Zdzisław Ludwikowski

Bieg wokół Łącka
32 zawodników, w tym: 13 kobiet, z ośmiu sołectw, stanęło na 
starcie biegu "Śladami Bogusława X"  (wokół) Łącka, na 
dystansie ok. 3000m. 

Po starcie na czoło wysunęła się grupka zawodników z 
Grzegorzem Antosikiem , który przybiegając samotnie  pokazał 
innym kto tu, na terenie Gminy, rozdaje biegowe karty. Na 
drugim miejscu przybiegł Jacek Antosik. O trzecie miejsce bój 
stoczyli Marcin Winiarski i Kacper Macias. Piąty na mecie był 
Maciej Januszewski. Wśród kobiet Sylwia Kamińska  minęła 
niezagrożona linię mety,    drugą była Klaudia  Burska , a trzecią 
Ewelina Cuper, czwartą Julia Burska, piątą Kamila Kałużna, 
szóstą Anastazja Przybył.
Indywidualnie pierwszych 15 mężczyzn i 10 kobiet na mecie 
otrzymało nagrody - upominki ufundowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. Radny 
Janusz Sowiński ufundował trzy puchary dla zwycięzców biegu 
w kategorii kobiet i mężczyzn oraz najlepszego samorządowca, 
którym okazała się sołtysowa Wszędzienia Maria Lech-Szajner 
(31 na mecie).  Najstarszym zawodnikiem był Paweł Sadowski 
z Korlina (22 na mecie), najstarszą zawodniczką była 
Małgorzata Przewodowska z Jezierzan (30 na mecie). 
Najmłodszym  uczestnikiem była Julia Burska z Łącka (23 na 
mecie). 

Po podsumowaniu punktów kolejność sołectw była 
następująca: 1. Masłowice, 2. Jezierzany, 3. Łącko, 4. Pieszcz, 5. 
Wszędzień, 6. Naćmierz, 7. Postomino, 8. Korlino. Odbierając 
puchar z rąk V-ce wójta Mariana Sergiela, sołtys Jan 
Małolepszy, nie ukrywał radości, że na swoich mieszkańców 
może liczyć w każdej konkurencji. Jadzia Krakowska, radna i 
sołtys, przed startem sprawdziła wszystkie posterunki 
zabezpieczające trasę przez miejscowych  strażaków OSP i 
mieszkańców, dla których, od czterech lat bieg wpisuje się na 
trwałe do lokalnych imprez.
Jubileuszowe X Współzawodnictwo Sołectw swym zasięgiem 
wkroczyło w nowe sołectwa - Jezierzany, Wszedzień, Nosalin, i 
ta impreza, podobnie jak pozostałe, w znaczny  sposób krzewią 
trzeźwy styl życia, stwarzają czynny wypoczynek 
mieszkańcom, integrując ich.
Bieg ten był zorganizowany w ramach Ogólnopolskiej akcji 
"Polska Biega - Bieg Wiosny", której celem jest promowanie 
zdrowego stylu życia.

Zdzisław  Ludwikowski

Start do biegu
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XVII Międzynarodowy Bieg po Plaży
Jarosławiec - 1 lipca 2007r. Przewodniczącym komitetu 

honorowego,  z łożonego z  przeds tawic ie l i  władz   
samorządowych i sponsorów,  jest  wójt Gminy,  Zbigniew 
Galek. Pracami komitetu organizacyjnego kieruje Arkadiusz 
Michalak - kierownik Referatu Sportu, Kultury, Turystyki i 
Promocji. Gośćmi  honorowymi będą Urszula Włodarczyk - 
wieloboistka uczestnik I O  w Barcelonie (1992), Atlancie 
(1996), Sydney (2000). Sebastian Chmara - wieloboista, halowy 
mistrz świata (1998), mistrz Europy (1998), olimpijczyk z 
Atlanty (1996).
Współorganizatorami biegu są: Ministerstwo Sportu, PZLA, 
PKOL, Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
Patronat medialny sprawują: Telewizja Polska, oddział Szczecin, 
Radio Koszalin, a prasowy "Głos Koszaliński". 
W programie  biegu:
godz. 9.00 - biegi młodzieżowe "Powitanie lata"
godz. 10.15 - XII Ogólnopolski bieg samorządowy "Warty", 
"Bursztyn Jarosławca" na dystansie 2000 m. 
godz. 10.35 - prezentacja zawodników biegu głównego
godz. 10.55 - uroczyste otwarcie
godz. 11.00 - start biegu głównego na 15 km.
godz. 11.45- pierwsi zawodnicy na mecie
godz. 12.30 - wręczenie nagród, biegi młodzieżowe
godz. 13.30 - koniec biegu głównego, występy zespołów 
artystycznych.
godz. 14.00 - wręczenie nagród za bieg główny i samorządowy
godz. 15. program artystyczny
godz. 19.30 - wstęp zespołu "Czarno - Czarni"

W biegu głównym nagrodzeni zostaną zawodnicy, 
którzy zajmą miejsca od  1 do 15, zarówno w kategorii mężczyzn 
jak i kobiet. Nagrodzeni też  będą biegacze, którzy zajmą trzy 
miejsca w kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik otrzyma 
okolicznościową koszulkę, upominek, medal, posiłek 
regeneracyjny. W  biegu samorządowym pierwszych czterech 
zawodników otrzyma puchary:  marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, Tygodnika "Wspólnota", starosty 
Sławieńskiego, wójta Gminy Postomino, a pozostałym do 
dziesiątego miejsca, wśród mężczyzn, a szóstego wśród kobiet, 
wręczone zostaną nagrody rzeczowe. Za punktację drużynową 
będą puchary. W biegach młodzieżowych nagrodzonych będzie 
pierwszych sześć miejsc.
Sekretariat biegu czynny będzie od godz. 7.00 do 10.30. Start i 
meta zlokalizowane będą w okolicach Punktu Informacji 
Turystycznej. 

Trasa biegu prowadzi ścieżką przyrodniczą  z 
Jarosławca do Wicia i z powrotem. Aby wystartować w biegu 
głównym należy mieć ukończone 16 lat, posiadać ważne badanie 
lekarskie, pobrać numer startowy, wnieść opłatę startową 20 zł. 
Mieszkańcy gminy i członkowie klubu "Bryza" zwolnieni z 
opłaty wpisowego. Nagrodzeni zostaną -  najlepszy zawodnik z 
Powiatu i zawodniczka oraz pięciu najlepszych z gminy. 
Zapraszamy sołtysów i radnych do biegu samorządowego, a 
wszystkich mieszkańców do startu w biegu głównym. Obsługę  
medyczną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
"Panorama", ubezpieczenie TUiR "Warta". Upominki do pakietu 
sponsorskiego fundują: Elit-Cafe, Curver Poland, Lonza Nata, 
Royal Unibrew Polska, Laminopol, Manhatan.

Zawodnikom i kibicom czas umilać będzie kapela 
"Słupska". Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, 
przepraszając za utrudnienia drogowe w okresie przebiegu biegu.

             Zdzisław Ludwikowski

"Na falach do Europy" w Nacmierzu - 
na scenie i na widowni
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UKS "Czarni" Pieszcz
jak co roku, był organizatorem mistrzostw powiatu 

sławieńskiego w tenisie stołowym - dziewcząt i chłopców w 
kategoriach "żaków" (rocznik 97 i młodsi) "młodzików" (94-95) 
i "kadetów" (92-93). W turnieju uczestniczyło 25 zawodniczek i 
zawodników głównie z gminy Postomino i ze Sławna.

Wśród dziecząt w kategorii "żaczek" zwyciężyła 
Jolanta Bury, w kategorii "młodziczek" najlepsza okazała się 
Jagoda Czyżykowska, a wśród "kadetek" Katarzyna Wąsik 
(wszystkie SP Pieszcz). Wśród  chłopców w kategorii "żaków" 
finał ponownie rozegrali mistrz i wicemistrz województwa. I 
tym razem lepszy okazał się Jakub Leśniewski (SP Korlino) 
pokonując Dawida Jażdżewskiego (SP Postomino). Kategorię 
"młodzików" wygrał Michał Piasecki z SP Pieszcz przed 
Arkadiuszem Ciesielskim z SP Postomino i Tomaszem 
Kasińskim z SP Korlino.

Najlepsi "kadeci" to Mariusz Fijałkowski z Gimnazjum 
Postomino, drugi był Aleksander Zdzitowiecki, a trzeci Mateusz 
Żebrowski (obaj Gimnazjum Sławno)

Zwycięscy kategorii otrzymali okazałe puchary,  dyplomy i 
nagrody rzeczowe. Pozostali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Następne mistrzostwa za rok
Andrzej Ugorski

Przy tenisowym stole - 
Kuba w finale.  Finał turnieju "Przeglądu Sportowego"w  
kategorii "żaków" odbył się w centrum szkolenia Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego.
W tak znakomitych warunkach po raz pierwszy zagrał Jakub 
Leśniewski. Był to pierwszy start tego bardzo młodego zawodnika 
w zawodach tej rangi. Miejsce w przedziale 33-40 można zaliczyć 
do bardzo udanych gdyż Kuba jeszcze w przyszłym roku jako 
"żak" będzie miał szansę startu w tej kategorii.
Arek i Michał w czołówce.   W wojewódzkim turnieju TOP 12 
"młodzików" w Suchej Koszalińskiej startowało dwóch 
zawodników UKS "Czarni" Pieszcz. W zawodach tych będących 
e l i m i n a c j ę  d o  t u r n i e j u  m i ę d z y w o j e w ó d z k i e g o  
(zachodniopomorskie, wielkopolskie) Arek Ciesielski zajął piąte 
miejsce, a Michał Piasecki był ósmy.
Kuba i Dawid mistrzami. Indywidualne Mistrzostwa 
Województwa "żaków" w Stargardzie Szczecińskim to 
największy sukces zawodników UKS "Czarni" Pieszcz w tym 
sezonie.
Nasi zawodnicy startujący w tej kategorii z zawodów na zawody 
zajmowali coraz lepsze miejsca, a zwieńczeniem pracy w całym 
sezonie 2006/07 był wewnętrzny finał pomiędzy Jakubem 
Leśniewskim,  a Dawidem Jażdzewskim, który to Jakub 
rozstrzygnął na swoją korzyść wygrywając  3:1.

W grach półfinałowych Jakub wygrał w setach 3:2 ze 
swoim stałym rywalem Rafałem Borowczakiem, a Dawid, po raz 
pierwszy, pokonał bardzo dla siebie niewygodnego zawodnika 
Michała Warzczyka z UKS "Chrobry" Międzyzdroje. W przekroju 
całego sezonu Jakub zajął pierwsze miejsce na wojewódzkiej 
liście rankingowej, a Dawid Jażdżewski czwarte.
Sukces młodzików. Trzeci wojewódzki turniej klasyfikacyjny 
młodzików rozegrano w Bornem Sulinowie, a zawodnicy UKS 
"Czarni" Pieszcz start w tych zawodach mogą zaliczyć do bardzo 
udanych. Rewelacyjnie w tych zawodach zagrał Jakub Leśniewski 
będąc jeszcze "żakiem",  a piąte miejsce, które zajął to wielki 
sukces.
Arek Ciesielski był siódmy, Michał Piasecki został 
sklasyfikowany na miejscach 13-16, a Dawid Jażdżewski 17 - 20 
miejsca.
Turniej "Przeglądu Sportowego"  będący eliminacjami  do 
Mistrzostw Polski najmłodszej kategorii "żaków" nasi zawodnicy 
rozegrali w Wierzbięcinie k/ Nowogardu.
Zawody te wygrał Kuba Leśniewski, który w finale 3:2 pokonał 
Rafała Borowczaka. Pierwsza trójka w tych zawodach 
zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego w Gdańsku. Mniej 
szczęścia miał Dawid Jażdżewski, który w grze o czwórkę przegrał 
2:3 z Michałem Obłozą

Andrzej Ugorski

Andrzej medalistą- Andrzej Ugorski, trener sekcji tenisa 
stołowego UKS "Czarni", wywalczył brązowy medal w 
mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych rozegranych w 
Radomiu. W zawodach wystartowało ponad 200 uczestników.

Sza
Dobiegły końca rozgrywki o Grand Prix Sławna w tenisie 
stołowym (9 turniejów). W kategorii "młodzik" wśród dziewcząt 
Jolanta Bury zajęła 6. miejsce (startowała tylko w dwóch 
turniejach), a wśród chłopców zwyciężył Arkadiusz Ciesielski, 
trzecie miejsce zajął Jakub Leśniewski, a czwarte Dawid 
Jażdżewski (startowali w siedmiu turniejach). Na 13. miejscu 
sklasyfikowano Michała Piaseckiego (uczestniczył w dwóch 
turniejach).  W kategorii "kadet" Mariusz Fijałkowski był drugi, 
Maciej Jakubik czwarty, a Karol Kozera 14. (uczestniczył tylko w 
jednym turnieju). W końcowej klasyfikacji seniorów Ewelina 
Cuper zajęła czwarte miejsce (wszyscy UKS Czarni Pieszcz) - 
uczestniczyła tylko  w dwóch turniejach , a Grzegorz Żrodowski 
został sklasyfikowany na 18. miejscu

Sza



 Szept Postomina 19
 

Krzyżówka nr 6/2007

Poziomo 
1. roślina warzywna
3.nie żonaty
 8. nazwa sponsora zakładu
9. działo wojskowe
12. kapa, pokrowiec, 
przykrycie
16. biwakowy domek,
18 imię męskie
20. sędzia dający sygnał do 
rozpoczęcia zawodów
23. firma współpracująca z 
zakładem sponsora
24. owoce buka
25. gdzie jej do konara 
26 jajo wszy

Pionowo
1.szlachtuz, zakład uboju zwierząt
2.demonstrowanie
4.Noego statek 
5.imię sponsora krzyżówki 
6.opust stolica Maroka
7. kulki ołowiane do broni 
myśliwskiej
10. zajezdnia tramwajowa
11. miła woń
13.  flirt, miłostka przygoda 
erotyczna 
14. rzeka w Rosji na granicy z 
Chinami
15. ogłoszenie zamieszczone w prasie 
17. kiełbasa w hot- dogu
19. pole nie uprawiane przez szereg 
lat
21. dęty instrument muzyczny
22. drapieżna i żarłoczna ryba

Krzyżówka Nr 6/2007 r 
 L i t e r y  z  k r a t e k  
ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu od 1 do 20 utworzą 
rozwiązanie krzyżówki. Hasło 
na kartkach pocztowych wraz z 
naklejonym kuponem należy 
przesłać na adres wydawcy do 
końca czerwca 2007. Do 
rozlosowania trzy nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
sponsora -„ELEKTRYK” 
Usługowy Zakład Adam 
Brzyszcz Pieńkowo 3.

"Elektryk"  Usługowy Zakład Adam 
Brzyszcz. Pieńkowo tel. 059 810 91 

79, kom. 695 40 44 88 Masz problemy 
z elektrycznością zgłoś się do nas.

Wykonujemy
- linie kablowe

- instalacje domów mieszkalnych, 
gospodarczych, przemysłowych

- pomiary skuteczności zerowania, 
uziemienie oraz izolacji (wyrabiamy 

protokóły pomiarów)
- posiadamy certyfikat firmy DOSPEL 

na wykonawstwo klimatyzacji i 
wentylacji oraz serwis

Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z nr 4/2007 nagrody 
wylosowali:
1. Jolanta Kucio - Pałówko
2. Irena Mileszko - Jarosławiec 
ul. Słoneczna
3.  Katarzyna  Michalak  -  
Chudaczewo 1

Nagrody do odbioru w UG pokój 
nr  25 .  Prawidłowe has ło  
"Wesołego Alleluja". Wpłynęło 
37 dobrych odpowiedzi

0
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NA ŚWIETLICOWYM SZLAKU
* nowe lub zmodernizowane obiekty świetlicowe *

KANIN

PAŁOWO WILKOWICE

KRÓLEWO

W KRÓLEWIE

na zjeżdżalni budowa piaskownicy na huśtawkach

"Ten plac zabaw był bardzo potrzebny" powiedziała ze wzruszeniem Daniela Igras

W Staniewicach

huśtawki pod nadzorem
na konikach


