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Rok XVIII nr 7/2007

Życzenia 
Radosnych i  zdrowych 

Szaleństw wakacyjnych 

uczniom i nauczycielom  

Rada i Wójt Gminy

Wydawca i Redakcja SZEPTU

wakacyjne

Fot. S. Zawada

W numerze: *odpowiedź dla Rady Stołeckiej w Postominie * z dziejów wsi (Pieńkowo) * Dzień 
Dziecka * nowości wydawnicze * sołtys Kanina ma głos * sportowy turniej gmin i miast *

Już wakacje!

Właśnie rozpoczęły się letnie wakacje szkolne. Dzieci 

z utęsknieniem czekały na te letnie dni. 

Jak co roku uczniowie naszych szkół mają możliwość 
wyjazdu na zorganizowany przez Wójta Gminy letni 
wypoczynek.

W roku bieżącym zorganizowano wyjazdy na kolonię 
do Wierzchosławic (8-21 lipiec) i do Stawigudy (23.07-
05.08). Dzieci będą mogły zwiedzić Kraków, Warszawę, 
najbliższe okolice miejsc wypoczynku. Ponadto będą 
odbywały się wyjazdy na basen, gry i zabawy, turnieje 
sportowe, zajęcia plastyczne. Z tej formy wypoczynku 
skorzysta 81 uczniów z naszych szkół.

 
Okres letnich wakacji szkolnych to również wyjazdy 

dzieci z rodzin ubogich i rodzin popegerowskich na 
wypoczynek organizowany przez Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie. W ramach tego wypoczynku w Zakopanem 
i Strzeszowie (woj. Zachodniopomorskie) będzie 
wypoczywało 32 dzieci.

Łącznie z zorganizowanego letniego wypoczynku 
skorzysta ponad 110 dzieci ze szkół Gminy Postomino. 

Aleksandra Kurek

60 lat szkoły w Jarosławcu

60 lat istnienia szkoły to znakomita okazja do spotkania po 
latach. W uroczystościach (16.06.2007) udział wzięli 
byli nauczyciele i uczniowie, wspominali ze wzruszeniem swoje 
lata. Wiele pokoleń opuściło te mury. Było co wspominać.

Już dziś wymień 
swój stary dowód

na nowy!

Z dniem 1 stycznia 2008
stary dowód osobisty

traci ważność!



Na sesji odbytej 
27 czerwca 2007 r. 

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
w m. Mazów, Rusinowo, Nacmierz, na rzecz użytkownika 
wieczystego lub w drodze przetargu,
- wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 
w Korlinie w celu urządzenia placu gier i zabaw dla dzieci oraz 
lokalizacji wiaty rowerowej przy istniejącym szlaku 
rowerowym nabycie nieruchomości gruntowych w m. 
Jezierzany, Królewo i Nosalin w celu urządzenia w tych 
miejscowościach boisk sportowych 
- wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o 
zniesienie nazwy urzędowej miejscowości Zagniezdzie, jako 
części Pałówka (miejscowość jest niezamieszkała, a budynki 
zostały rozebrane)
- przyjęcia procedury konsultacji społecznych na terenie 
Gminy (celem jest poznanie opinii mieszkańców co do sposobu 
rozstrzygania spraw)
Radni przyjęli informację z realizacji planu gospodarki 
odpadami za lata 2004-2006 (m.in. likwidacji składowisk 
odpadów w m. Marszewo, Pałowo, Pieńkowo i Staniewice 
dostosowanie składowiska w Bylicy do aktualnych wymogów 
oraz rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów). 

W odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej w Postominie 
przesłane przez Pana Przewodniczącego dnia 04 maja 2007  
informuję:

 - mała uliczka jest przewidziana do remontu tj. do położenia 
nawierzchni asfaltowej. Jest gotowa dokumentacja 
z kosztorysem z 2004r na kwotę 438 tyś zł. Wniosek 
o dofinansowanie ze środków UE zostanie złożony gdy 
zostanie ogłoszony nabór, 

 - tzw. mała uliczka w Postominie posiada własne 
oświetlenie uliczne umieszczone na istniejących słupach 
energetycznych. Na długość 500 mb zainstalowanych jest 
7 punktów świetlnych. Sposób umieszczenia jest dość 
nierównomierny gdyż na jednym odcinku 300 mb znajduje 
się 5 sztuk opraw, natomiast na odcinku 200 mb tych opraw 
jest 2 szt. Przy modernizacji drogi jest również planowana 
modernizacja oświetlenia ulicznego, - będzie składany 
o przyznanie środków UE.

 - budowa oświetlenia do bloków po byłym PGR, ze 
względu na brak linii energetycznej napowietrznej wymaga 
wykonania dokumentacji projektowej, począwszy od 
wykonania pokładów geodezyjnych do otrzymania 
pozwolenia na budowę, W m-cu czerwiec 2007 r odbędzie 
się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego na której 
zapadną decyzje, które zadania i kiedy związane z budową 
oświetlenia będą realizowane. 

 - do końca czerwca 2007r w ramach remontów dróg, ubytki 
zostaną uzupełnione kruszywem typu kamieniogruz,

 - nowe chodniki w Postominie jak również Modernizacja 
już istniejących nastąpi w ramach modernizacji drogi Nr 
203 Koszalin  Ustka przez Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Gmina Postomino 
zgłosiła również żeby w ramach modernizacji drogi nr 203 
wykonać rondo w Postominie przy posesji p. Szryńskiej jak 
również rondo na skrzyżowaniu dróg Sławno- Jarosławiec 
i Koszalin  Ustka w Kaninie,

 - nowy klub powstanie na bazie byłego budynku po szkole 
ZDZ na granicy Postomina i Pieńkowa. Modernizacja 
i budowa wg kosztorysu z 2005 wynosi 2.600 tyś zł. 
Zostanie złożony wniosek o uzyskanie środków UE 
z chwilą ogłoszenia naboru.

 - wystąpimy do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie jako właściciela drogi 
o powstanie znaku informacyjnego wskazującego dojazd do 
m. Wykroty, 

 - założenie oświetlenia w m. Kłośnik również zostanie 
rozpatrzone przez Komisję Rozwoju Gospodarczego 
w czerwcu 2007r.

 - budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zostanie 
zakończona 2007r.

 - zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2007r z dnia 06 marca 2007 
r odpłatność za okres korzystania z kaplicy cmentarnej 
wynosi 150,- zł. Ma ona na celu pokrycie kosztów 
utrzymania i wyposażenia tej kaplicy.

Odpowiedź dla rady sołeckiej 

WYMIEŃ DOWÓD JUŻ DZIŚ!  
NIE CZEKAJ!

Masz stary dowód - zieloną książeczkę? Musisz go wymienić 
do końca roku. Nie zwlekaj do ostatniej chwili. Dziś kolejka 
jest mniejsza.

Z dniem 31.12.2007r dowody książeczkowe tracą ważność. 
Bez nowego dowodu osobistego nie będzie można załatwić 
wielu spraw: w urzędach, bankach, na poczcie czy też 
u notariusza. Dlatego lepiej nie czekać do ostatniej chwili. 
Teraz kolejka jest mniejsza. Termin oczekiwania na nowy 
dowód wynosi 1 miesiąc, ale gdy reszta Polaków ruszy po 
wymianę dowodów termin oczekiwania może się znacznie 
wydłużyć. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście 
i dowód odbiera się osobiście.

Na posiedzeniu komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Rolnictwa Rady Gminy Postomino ustalono:

1. Wniosek w sprawie oświetlenia Kłośnika  są tam 
mieszkania prywatne i teren też jest prywatny w związku 
z czym byłoby to założenie oświetlenia na terenie prywatnym. 
Gmina oświetla drogi,  ulice i place, będące we władaniu 
gminy lub przy drogach powiatowych . Z tego też względu 
wniosek jest bezzasadny.
2. Wniosek w sprawie oznakowania miejscowości Wykroty  
został skierowany do ZDW. Gmina w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej sama znaku drogowego nie może postawić, bo 
tylko może to zrobić administrator drogi.
3. Doprowadzenie oświetlenia do bloków po byłym 
Państwowym  Gospodarstwie Rolnym, - oświetlenie  nie 
będzie montowane z uwagi na  brak  drogi.
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Rada Sołecka, K.G.W., O.S.P. i wszyscy 
mieszkańcy Pieszcza pragną podziękować 
wszystkim sponsorom, którzy pomogli w 
zorganizowaniu festynu sportowo - rekreacyjnego 
w dniu 26.05.2007 r.
Sponsorzy ci to:
 1. Spółka “Agronica”
 2. Wojtaś Roman
 3. “Agromor”
 4. Sklep sportowy - Grabowska Krystyna
 5. Sklep - Szczepański Jan
 6. G.S. Postomino
 7. Sklep T. Cz. Pieniążek
 8. Hurtownie - Piekiełko, Jurzyk, Marcinkiewicz
 9. Piekarnie - P.S.S. Sławno, Borucki, Surmarz
Zapraszamy na festyn odpustowy w miesiącu 
wrzesień.

Klimatyzacja - 
- Wentylacja - 

- Serwis - 
Firmy “DOSPEL”

“ELEKTRYK” Usługowy Zakład 
Adam Brzyszcz

Pieńkowo 3, 76-113 Postomino

Sprzedam
3 ha ziemi rolnej w Naćmierzu, 
tel.: 601-684-266

Limanowa w Jarosławcu

W Ośrodku Przywodnym w Jarosławcu przebywała 
33 osobowa grupa emerytów z Limanowej (9.06 - 
21.06 br). Byli zauroczeni Jarosławcem, a 
wczasowicze ich koncertem, który dali w 
miejscowym kościele.

Miejscowość Lipiec Sierpień

Poniedziałek
Dzierżęcin, Karsino, Kanin, 

Masłowice, Ronino, 

Chudaczewo, Pieńkowo

Wotrek
Pieńkowo, Tyń, Chudaczewo, 

Mazów, Wilkowice, Staniewice, 

Nosalin, Pałówko, Pałowo, 

Pieszcz, Kłośnik

Środa
Postomino, Marszewo, Górkso, 

Korlino

Czwartek
Jezierzany, Naćmierz, Łącko, 

Rusinowo, Bylica

Piątek
Wszędzień Jarosławiec

8 - 224 - 18

5 - 19

6 - 20 10 - 24

9 - 23

2 - 16

3 - 17

6 - 20

7 - 21

Harmonogram wywozu śmieci 
Systemem obwoźnym

SPRZEDAM

PODZIĘKOWANIA

USŁUGI

PRACA

KOMBAJNIŚCI
Zatrudnimy kombajnistów na sezon żniwny - 
Staniewice. Tel.: 604-28-42-46.

INNE

* * * OGŁOSZENIA DROBNE * * *

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów oraz przeredagowań nadesłanych materiałów.

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które 
podarowały nam fanty na loterię.

Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinom 
wiejskim “Nasza Przyszłość” Postomino.

Dziękujemy Władzom Gminy za wspaniały plac 
zabaw w Królewie, z którego dzieci bardzo 

chętnie korzystają od samego rana.

Uśmiechnięte dzieci z Królewa.

OGŁOSZENIA I REKLAMY
drobne i profesjonalne,

z ramką i bez ramki
w czasopiśmie Szept Postomina

76 - 113 Postomino 30
admin@postomino.pl
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Międzynarodowy Dzień Dziecka

W Roninie, na miejscowym boisku piłkarskim, bawiono 
się rodzinnie. Na imprezę, zorganizowaną przez Radę 
Sołecką, przybyły dzieci, rodzice i dziadkowie. Super 
atrakcyjne gry i zabawy przygotowała i prowadziła (przy 
aktywnym udziale rodziców) Marta Skórzewska. Sołtys 
Jarosław rozdawał słodkości. Koncertował zespół 
MAJAMI. Organizatorzy dziękują Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Firmie TAJA - 
Janina i Roman Tama, Agnieszce i Zenonowi 
Domolewskim, wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli 
się do zorganizowania i przeprowadzenia tej uroczystości.

W Pałowie, tegoroczna impreza zorganizowana przez Radę 
Sołecką, przebiegała pod hasłem “Zachowaj trzeźwy umysł 
- cieszcie się ze mną mamo i tato”. Dominowały gry i 
zabawy sportowo - rekreacyjne (niektóre z udziałem 
rodziców). Konkurs plastyczny “Portret mojej Mamy” 
przeszedł wszelkie oczekiwania. Wszystkie dzieci zostały 
uhonorowane - nagrody, słodki poczęstunek, lody, wspólne 
pieczenie kiełbasek. Organizatorzy dziękują Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pp. 
Janinie i Franciszkowi Pileckim, p. Zbigniewowi 
Kowalskiemu za wsparcie, wszystkim rodzicom za czynne 
włączenie się do zabawy.

W Jezierzanach, na terenie Ośrodka ŻABKA, 
rozbrzmiewały radosne śmiechy i okrzyki. Nadmorskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Jezierzan wraz z Radą Sołecką 
zorganizowało miłe spotkanie dla dzieciaków. Były gry i 
zabawy sportowo-rekreacyjne (Jerzy Jóźwicki 
organizatorem i prowadzącym) zimne napoje, słodki 
poczęstunek. Wesoło płonęło ognisko.

W Staniewicach było ??? ---

We Wszędzieniu sdf??? --------

Gminny Festyn Rodzinny z Profilaktyką 
w Tle

 To główna impreza związana z realizacją kampanii ZTU.
Gminna Komis ja  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych wspólnie z referatem promocji, sportu i 
turystyki, przy współudziale szkół,  grup sportowych, 
ośrodka zdrowia i lokalnych przedsiębiorców,

przygotowała  Gminny  
Festyn Rodzinny. Imprezie 
przyświecało hasło „Lubię 
siebie. Lubię ruch. To dobry 
w y b ó r ” .  O f i c j a l n e g o  
otwarcia dokonał wicewójt 
M a r i a n  S e r g i e l ,  a  
konferansjerkę prowadzili 
Teresa Rysztak i Arkadiusz 
Michalak. 
Na placu przebywało ok. 500 
ludzi. Mogli oni korzystać z 
w i e l u  a t r a k c j i  
p roponowanych  p rzez  
organizatorów. 

Mogli więc porozmawiać z policjantem, otrzymać 
materiały z kampanii; można było bezpłatnie zbadać 
poziom cukru, zmierzyć ciśnienie (pracownik ARS-
MEDICA), panie z Beauty Farm „Eden” z Chudaczewka 
bezpłatnie pokazywały zasady dbania o cerę, robiły 
manicure, masaż twarzy. Instruktor nauki jazdy z firmy 
„Radar” udzielał rad technicznych, firma Oriflame badała 
stan nawilżenia cery. Dzieciaki szczególnie upodobały 
sobie zabawy na dmuchanych zamkach czy potworach, było 
też stoisko malowania twarzy, a także loteria przygotowana 
przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Lubiący 
konie mogli skorzystać z przejażdżki fundowanej przez 
firmę p. Bojkowskiego z Chudaczewka, można było kupić 
roślinki oraz świetnie się bawić przy bogatym repertuarze 
muzycznym i tanecznym uczniów z całej gminy. Wszystkie 
te działania mówiły „Lubię siebie, jestem w czymś dobry. 
Dbam o siebie”, więc nie piję, nie palę, nie biorę. Z wielkim 
zainteresowaniem oglądano pokaz postomińskiej grupy 
karateków przygotowywanej przez instruktora Mirosława 
Gertiga.
Miłym akcentem rodzinnym 
b y ł o  w r ę c z e n i e  
symbolicznych upominków 
11-letniemu Jackowi, który 
miał urodziny oraz państwu 
Bogumile i Mieczysławowi 
Cichym, którzy wychowali 
czworo dzieci uzdolnionych 
s p o r t o w o ,  m u z y c z n i e ,  
tanecznie i… Kulturalnie.
Występy dzieci przeplatane 
były zabawami i konkursami 
prowadzonymi przez teatr 
„Odyseusz” z Krakowa.
Po części „artystycznej” rodziny zostały zaproszone do 
udziału w konkursach sprawnościowych. Były to: rodzinne 
rzucanie podkową, rodzinny tor przeszkód pn. „Wyrzuć złe 
emocje”, rodzinny slalom z piłką, konkurs plastyczny 

DZIEŃ DZIECKA 
tak było w tym roku!
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Wędkarski dzień dziecka 

Tradycyjnie, koło wędkarskie „Karaś” zorganizowało w 
dniu 3 czerwca 2007 nad brzegiem jeziora w Pieńkowie 
zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat oraz 
dla dzieci wędkarzy z koła „Karaś” i dzieci sponsorów.

Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 57 
zawodników (zarówno chłopców jak i dziewcząt).
Zwycięzcy grupach wiekowych.

I Grupa (dziewczęta 6-10)   
Celina Jurecka

II Grupa (dziewczęta 11-16)  
Róża Masalska

I Grupa (chłopcy 6-10)  
Dariusz Szperlak

II Grupa (chłopcy 11-16)  
Paweł Miśkiewicz

Zwycięzcy otrzymali do trzeciego miejsca w każdej 
grupie wiekowej puchary i dyplomy, oraz nagrody rzeczowe. 
Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego i 
sportowego otrzymali również wszyscy startujący zawodnicy. 

Janusz Baranowski

Kacper Zdrzeniecki ,  
Dawid Zębacki. Pokonali 
takie “potęgi” jak AC 
MILAN 4 : 1 i REAL 
MADRYT 3 : 2. Drugie 
m i e j s c e  p r z y p a d ł o  
drużynie “królewskich”, 
którzy pokonali  AC 
MILAN 5 : 4. Królem 
strzelców i najlepszym 
zawodnik iem zos ta ł  
Dawid Jażdżewski (4 
bramki),  najlepszym 
bramkarzem okazał się  
Kacper Zdrzeniecki.

W kategorii Gimnazjum mecze były jeszcze bardziej 
zacięte. Padły następujące rezultaty: BARCELONA - 
REAL 5 : 1, REAL - STRAŻ GMINNA 4 : 2, 
BARCELONA - STRAŻ GMINNA 5 : 2. Tak więc tytuł 
przypadł drużynie z “Katalonii”, w której wystąpili: 
Jarosław Dankowski, Przemysław Dankowski, Mateusz 
Galek, Jarosław Tomczyk, Przemysła Sztejnbis, Wojciech 
Wilawer. Najbardziej dramatyczne było spotkanie Realu i 
Straży, w którym sędzia wykluczył z gry dwoje 
zawodników Straży za wybitnie niesportowe zachowanie. 
Królem strzelców został Mateusz Galek, a tytuł 
najwszechstronniejszego zawodnika przypadł Jarosławowi 
Tomczykowi. 

W dodatkowym indywidualnym konkursie żonglerki 
słodkie nagrody zdobyli Arkadiusz Ciesielki (SP) i Jarosław 
Tomczyk (Gimnazjum), którzy w ciągu minuty uzyskali 87 i 
117 odbić piłki.

Turniej zakończono wręczeniem nagród i słodkich 
upominków dla każdego grającego. Nagrody i słodycze 
ufundował UKS “WIEŻA” Postomino.

Maciej Pominkiewicz

„Namaluj swoje uczucia”.
Za szczególne zaangażowanie we wspólnej zabawie 
wymienić należy rodziny: Jażdżewskich, Szkudlarków, 
Moczybrody, Dankowskich, Cichych.
Gminny Festyn Rodzinny z Profilaktyką w Tle miał na celu: 
integrację środowiska, przekazanie przesłania kampanii ZTU 
odbiorcy w różnym wieku, dostarczenie dobrej, sportowej 
zabawy na świeżym powietrzu, połączonej z możliwością 
skorzystania z fachowych porad dotyczących zdrowia i urody 
.
Organizatorzy kierują serdeczne słowa podziękowań do 
fundatorów nagród, którymi byli: Urząd Gminy Postomino, 
Zakład Produkcji Leków „Ziaja”, Beauty Farm „Eden” z 
Chudaczewka, „RADAR” - nauka jazdy R. Jezierski.

Teresa Rysztak

“Dzień Dziecka z UKS-em”

1 czerwca 2007 w hali miejscowego Zespołu Szkół 
zorganizowano turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka. 
Do rozgrywek zgłosiła się liczna 35 osobowa rzesza młodych 
adeptów futbolu.

Sześć drużyn podzielono na grupy wiekowe i rozegrano 
mecze systemem “każdy z każdym”. Gry obfitowały w wiele 
udanych akcji, potężnych i celnych strzałów oraz 
znakomitych parad bramkarskich.

W kategorii szkół podstawowych najlepszą okazała się 
drużyna FC PARAPETY, która wystąpiła w składzie: 
Arkadiusz Ciesielski, Adrian Ufniarz, Kamil Prykiel,

Najmłodsi wędkarze.

Zwycięski puchar!

Nasi piłkarze w pełnym wydaniu.
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Lipcowy świt
Rajski świt
stoi nad łąkami
pachnącymi koniczyną.

Unosi się nad zbożem, 
przetykanym kąkolem i chabrem.

Płynie wolno nad lasem
rosnącym na wzgórzu
i łączy się z niebem

Budzi kwiatu ze snu.
Myją się w porannej rosie
i prostują na widok słońca.

Cudowny świt budzi ptaki
szybujące  nad łąkami

Radosnym śpiewem oznajmiają
że w raju dzień się zaczyna.

                                                   Jadwiga Michalak

Lipcowy upał
Lipcowy upał pamiętać będą
ludzie, zwierzęta i kwiaty
Złota kula słońca
codziennie grzała uczciwie.
Na plaży to raj dla gołych ciał, 
ochłodzić można się w morzu.

Sam Neptun był łaskaw
I grał z zefirkiem,
uśmiechy słał do Heliosa.
 

W lipcowym raju nie było miejsca
choćby na deszczu kropelkę, 
kwiaty poiły się tylko rosą
czekając na węże gumowe,
mądre ręce gospodarzy
i ich hojność na mokry prysznic, 
który ochłodzi spragnione rośliny 
da im wytchnienie w aromacie lata.

W południe siedzą gospodarze
pod zielonym parasolem dębu
co daje cień obfity.
Mrówki pracują, ciągle coś przenoszą
i pszczoły nektar zbierają.
Gonią się motylki, siadają na trawie
przy łagodnym zefirka powiewie.

Złote łany zbóż czekają na kombajny
i nie przestają się złościć 
dopóki terkoczące maszyny
nie zbiorą ich złotych kłosów, 
nie skrócą słomy aż do ścierniska.

Upajam się cudownością upalnego lata 
rajskiego przedsionka na Ziemi.

                                                  Jadwiga Michalak                      

Podziękowanie
Za wszystko Ci Boże
dziękować muszę
Za każdy najmniejszy na polu kwiatuszek
Za gwiazdkę ze śniegu i wróbelki
Za lato i zimę i za piosenki

Bo wszystko przez Ciebie 
dla Ciebie wszystko
Słoneczko wysoko a dzieci nisko
Za wszystko o Boże dziękować muszę
i za Tatusia i za Mamusię.

Kazimiera Bednarczyk

Twój Anioł
Nawet dziecka maleńkiego
nie zostawi Bóg samego
niepotrzebna jest więc mama
gdy nikogo w domu nie ma.

Kiedy ciemno jest w pokoju 
możesz śmiało spać w spokoju
bo przy tobie jest tuż, tuż
twój kochany Anioł Stróż

Kazimiera Bednarczyk

Podziękowanie
Dziękuję Ci Panie Boże
Za ten dzionek cały
Proszę by aniołki we śnie
Nade mną czuwały

A gdy jutro rano wstanę
i zacznę dzień nowy
Proszę cię bym z Twą pomocą
Był grzeczny i zdrowy.

Kazimiera Bednarczyk

Topola
Najwyższe drzewo w okolicy
pyszni się jakby pochodziła ze stolicy.
Jest bardzo smukła i wyniosła, 
niektóre konary przypominają wiosła.
Wspinając się ku górze
jakby chciały zanurzyć się w chmurze.
Na pniu ma zabliźnione rany
po ściętych gałęziach, co przez nie
drut elektryczny był kołysany.
Jej listki na małym wietrze dygocą
nie tylko w dzień, ale także nocą.
Wysoka topola z góry nad drzewami
zajmowała się szkolnymi kronikami.

Stanisława Paszylk
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 „WOJTEK Z NOSALINA”

Po raz pierwszy przyleciał do nas w ubiegłym roku. Była 
susza, nie miał co jeść. Zaczęłam go dokarmiać. Chętnie 
korzystał z codziennej gościny. Nazwaliśmy go Wojtek. 
Trwało to 3 miesiące. 23 sierpnia przyleciał się pożegnać, 
zaklekotał, zrobił koło nad podwórkiem i odleciał. 
Przyszłą jesień, potem zima, a my zastanawialiśmy się, czy 
Wojtek wróci do nas.

Ku naszej uciesze, 18 kwietnia Wojtek zameldował się u 
nas. We wsi ma gniazdo, założył rodzinę, ma w tym roku 
dwoje małych i w dalszym ciągu nasza kuchnia mu 
odpowiada. Codziennie zjada dużą porcję karmy. Jest ufny, 
nie boi się nas. Nasza rodzina powiększyła się o bociana 
Wojtka.

Ewa Ciróg

GMINNA STATYSTYKA

I. Urodzenia
Urodziło się 32 dzieci (17 dziewczynek i 15 chłopców)

II. Małżeństwa
Zawarto 18 małżeństw z udziałem mieszkańców naszej 
gminy.

III. Zgony
Zmarły 24 osoby (13 kobiet i 11 mężczyzn).
Dodatkowe informacje o zgonach zamieszczamy na 
życzenie rodziny

Piotr Grzejszczak

Finansowe warunki korzystania ze 
świetlic wiejskich na terenie gminy 
Postomino

1. Zainteresowani mogą korzystać z pomieszczeń świetlic 
wiejskich na organizowanie okolicznościowych imprez 
rodzinnych, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do 
Urzędu Gminy.
2. Organizator imprezy ma obowiązek przekazać 
pomieszczenia świetlic i urządzenia tam się znajdujące w 
stanie nienaruszonym i uprzątnięte.
3. Osobą nadzorującą przekazanie pomieszczeń jest 
opiekun świetlicy wiejskiej
4. Organizator imprezy jest materialnie odpowiedzialny za 
mienie znajdujące się na świetlicy. W przypadku powstania 
zniszczeń lub strat zobowiązany jest je usunąć lub zwrócić 
koszty napraw i strat w całości
5. Osoba korzystająca z obiektu, zobowiązana jest  wpłacić 
do kasy Urzędu Gminy przed odbyciem imprezy 
okolicznościowej opłatę w wysokości 100 zł za każdy 
dzień zajęcia świetlicy (plus 22% VAT).
6. W okresie od 15 października do 15 kwietnia danego 
roku opłat o której mowa w pkt. 5 wynosi 200 zł za każdy 
dzień zajęcia świetlicy (plus 22% VAT).

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy
 nr 30/2007 z dnia 27.02.2007r.

Uhonorowanie rodziców żołnierzy

W związku z możliwością wyróżnienia rodziców, za 
wychowanie wielu dzieci na wzorowych i ofiarnych 
żołnierzy, istnieje prawna możliwość nadania im medalu 
“Za zasługi dla obronności kraju”
Apelujemy do osób zainteresowanych nadaniem w/w 
medalu o zgłaszanie się do UG Postomino, pok. 2 lub 15 i 
składanie wniosków. We wniosku należy podać imiona 
dzieci (żołnierzy), jednostki wojskowe, w których pełnili 
służbę i zajmowane stanowiska.

Piotr Grzejszczak

Ze strażackiego podwórka

Kolejne doroczne gminne zawody sportowo - pożarnicze 
odbyły się w dniu 10 czerwca 2007 r. w Wilkowicach. Na 
starcie stanęło 243 zawodników z 11 ochotniczych straż 
pożarnych, 13 drużyn młodzieżowych, dziewcząt i 
chłopców oraz 14 drużyn dorosłych w tym 3 drużyny 
kobiece.
Jak zwykle najbardziej spektakularnym zmaganiem były 
pojedynki drużyn męskich (młodzież Także walczyła 
dzielnie), tu do wygrania była możliwość startu w zawodach 
powiatowych we wrześniu br. w Sławnie.
Najwięcej laurów zdobyła OSP Chudaczewo: wygrały 
drużyny chłopców 16-18 lat, kobiety i mężczyźni, drugie 
miejsca zajęły dziewczęta 12-15 lat i chłopcy 12-15 lat. 
Gospodarze zawodów OSP Wilkowice były gościnne bo 
pogodziły się drugimi miejscami wszystkich startujących 
drużyn, ale zdobyły statuetkę przechodnią im. Jana 
Winiarskiego za najlepsze ćwiczenie bojowe drużyn 
męskich - czas 31,2s. OSP Karsino zdobyła 1 pierwsze, 1 
trzecie i 1 czwarte miejsce. OSP Łącko 1 pierwsze, 1 trzecie i 
1 piąte miejsce.
Na uwagę zasługują drużyny z Postomina chłopcy 12-15 lat - 
trzecie miejsce oraz drużyna męska z Pieszcza czwarte 
miejsce. Widać w tych OSP postęp w prowadzeniu szkolenia 
pożarniczego. Nie należy krytykować drużyn, które zajęły 
miejsca poza podium, ponieważ różnice czasowe są bardzo 
niewielkie i tylko brak szczęścia na starcie może decydować 
o przegranej.
Następne zawody - zawody powiatowe we wrzeniu, do 
zobaczenia.

Piotr Grzejszczak



Sołtys Kanina ma głos

  Janina Grzejszczak 
sołtysuje we wsi Kanin od 
2003 roku. Kanin to nieduża 
miejscowość licząca 150 
s t a ł y c h  m i e s z k a ń c ó w,  
k t ó r y m  n i e o b c a  j e s t  
wspólnota gospodarowania 
w spółdzielni produkcyjnej. 
Dziś na wsi jest tylko 6 
gospodarstw, jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
(Joanna Sochacka jes t  
prezesem), sklep. Cicho tutaj 
i spokojnie. 

W zeszłym roku właśnie w Kaninie oddano do użytku 
nowy obiekt wiejskiej świetlicy, od pewnego czasu wielce 
oczekiwanej. O budowę tego przybytku zabiegał mój śp 
małżonek Józef - mówi Janina Grzejszczak - postulował, 
wnioskował, przekonywał. Ten obiekt był potrzebny w 
sytuacji kiedy to przestała funkcjonować poprzedniczka 
(zawalił się dach), a mury rozebrano. Był to wspaniały 
obiekt z dużą salą do tańca. Ale to już przeszłość. Mamy 
teraz nową świetlicę, czynną przez cztery godziny dziennie, 
od wtorku do soboty, z zajęciami świetlicowymi 
prowadzonymi przez Renatę Bartnik. Zdarza się, że 
dzieciaki prosto ze szkoły idą na świetlicę, gdzie czeka na 
nich zabawa i rozrywka, mają szansę odrobienia lekcji. 
Malują, rysują, biorą udział w grach i zabawach, mogą 
pograć w ping-ponga i bilard. Jest również komputer i 
telewizor. Obiekt ten wypożyczany jest mieszkańcom na 
organizowanie różnego rodzaju rodzinnych imprez 
okolicznościowych. Był on potrzebny to nie ulega 
najmniejszej wątpliwości. Mamy też Wyremontowaną 
remizę strażacką.

Czy odwiedzają nas byli mieszkańcy Kanina? Tak, 
przyjeżdżają tutaj. Ostatnio był u nas syn Niemca, który 
budował, to moje dzisiaj domostwo. Rozmawialiśmy, 
robiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. To są dzisiaj już 70-
cio letni emeryci. Trudno im się dziwić, że tutaj zaglądają. 
Ten Niemiec miał 13 lat gdy stąd wyemigrowali. 
Opowiadał o polach, które jego ojciec uprawiał, z wielkim 
apetytem zjedli polski obiad i zapewnili, że jak zdrowie 
pozwoli to przyjadą ponownie w następnym roku.

Co by jeszcze przydało się w Kaninie? Na pewno 
chodnik przez całą wieś. A wiem, że będzie wykonywanie, 
być może już W tym roku, w ramach porządkowania 
miejscowości na trasie Sławno - Jarosławiec. Przydałyby 
się cztery dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w całej 
gminie i nie sądzę, aby brakowało w nim miejsca dla 
Kanina. A przy tak udanej świetlicy trzeba koniecznie 
zamontować kilka huśtawek i innych urządzeń 
stanowiących plac gier i zabaw na powietrzu. Jest na to 
miejsce. Na wsi mamy 34 młodych w wieku szkolnym. 

P.. Janina Grzejszczak

Myślę, że taki plac jest bardzo wskazany, a my pomożemy 
przy jego budowie.

Dobrze się stało, że mamy tę świetlicę - kończy moja 
rozmówczyni - bo spełniły się marzenia mego śp małżonka, 
ale i oczekiwania wszystkich mieszkańców.

Wysłuchał Sza

Sprawni inaczej

W dniu 25 maja 2007 r. odbył się III Powiatowy 
Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych w Darłowie. 
Zaproszonych było około 50 osób z gminy Postomino. W 
tym grupa “Nasza Przyszłość”, która brała udział w 
prezentacji artystycznej. Uczestnicy otrzymali dyplom, 
statuetkę i kosz słodyczy.

Na zaproszenie LC-ANKLAMC.V. Grupa osób 
niepełnosprawnych z Postomina oraz Sławna pojechała do 
N i e m i e c  w  d n i u  1 6  c z e r w c a  2 0 0 7  n a  I I  
INTERNATIONALES BEHINDERTENSPORTFETS. 
Były to zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, w 
których “Nasza Przyszłość” zdobyła puchar w jednej z 
konkurencji lekkoatletycznych.

Dziękujemy panu Jackowi Pacenko za pomoc i 
bezpieczną podróż.

“Nasza Przyszłość” Postomino
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Wizyta w Tessin

W dniach 14- 16 czerwca bieżącego roku 7 -  osobowa 
delegacja naszej gminy złożyła wizytę w partnerskim 
mieście Tessin. Odwiedziliśmy fermę rolną w Dalwitz 
ukierunkowaną na bioprodukcję. Zakład ten od 1349 roku 
należy do rodziny Bassewitz; 620 hektarów ziemi uprawnej, 
900 hektarów łąk oraz 1000 sztuk bydła służą Do produkcji 
biocielęciny przeznaczonej w głównej mierze dla dzieci i 
młodzieży, Do tego 1800 sztuk trzody chlewnej oraz 15000 
chodzących po zielonym terenie kur niosek uzupełniają 
gospodarstwo. Agroturystyczny charakter przedsiębiorstwa 
to domki letniskowe, około 100 koni i tyle samo psów 
myśliwskich są do dyspozycji turystów.

Dzień drugi rozpoczął się zwiedzaniem sieci wodociągowej 
obsługującej ponad 4200 mieszkańców. Następnie 
mieliśmy okazję podziwiać okoliczny krajobraz z wieży 
widokowej oraz zwiedzaliśmy byłą fabrykę cukru, w której 
obecnie znajduję się ściana do wspinaczki oraz kryte 
lodowisko przerabiane w okresie letnim na park dla dzieci. 

W dniu wyjazdu żegnała nas orkiestra dęta, obiecując 
przyjazd na wrześniowe dożynki. Wizyta przebiegła w 
bardzo miłej atmosferze. W przyszłym roku planowana jest 
wymiana młodzieży szkolnej.

Artur Ciróg

Ludzie z inicjatywą

Urokliwy zakątek w Pieńkówku, przy starym torowisku, 
nieopodal przepływającej Wieprzy. To właśnie tutaj osiadł, 
przed 20 laty Tadeusz Dura, który wraz z żoną Bogusławą i 
dziećmi (Kamila, Marek i Jarosław) prowadzi 
specjalistyczne gospodarowanie.
Pierwsze kroki stawiałem na początku lat 80-tych - powiada 
mój rozmówca - Szukałem swego miejsca na ziemi. Byłem 
pracownikiem melioracji wodnych, próbowałem 
budowlanki. Jeździłem trochę po kraju. Aż Takie miejsce 
znalazłem. To miejsce również Bardzo lubią bociany. 
Właśnie z żoną ustaliliśmy, że nasz najmłodszy Jarosław 
został pewnie przez nie przyniesiony. Zamieszkaliśmy w 
naturalnej niecce. Mam aktualnie 13 hektarów pod wodą. 
Wszystkie oczka są zarybione (w większości przez karpie, 
szczupaki i leszcze). A namówił mnie do tego mój znajomy, 
któremu za tę namowę składam serdeczne dzięki. 
Zaczynałem od małego 5 arowego oczka. Na tym co robię 
nie ma dużych pieniędzy, ale to dla mnie wielka frajda, 
wielka przyjemność. Żyłem przecież w wielkim kieracie, w 
świecie nakazów i zakazów. Teraz jestem u siebie. Na 
swoim. Jestem niezależny. Mam czas na spacery z 
dzieciakami. Dla znajomych i przyjaciół mam dwa kajaki. 
To wielka frajda popływać pod prąd rzeki Wieprzy. Mam 
zadowolenie z tego co robię. Ci co tutaj trafiają mają szansę 
powędkowania, spędzenia czasu przy ognisku. 
Gospodaruję na 30 hektarowym gospodarstwie rolnym. 

Znaleźć swoje miejsce na ziemi

Myślę już Coraz poważniej o rozpoczęciu działalności 
agroturystycznej na bazie właśnie tych zarybionych oczek 
wodnych. Cicho tu i spokojnie, woda czysta a trawa 
naprawdę jest naturalnie zielona. Przymierzam się do 
skorzystania ze środków unijnych chociaż zdaję sobie 
sprawę, że stawiane są wysokie obwarowania. Myślę, że 
im podołam. Był czas kiedy ciągnęło mnie do miasta. A 
wylądowałem na wsi. Żyję i pracuję na luzie. Trzeba 
umieć korzystać z tego co dała natura, z tej rzeki, z tych 
oczek wodnych. Właśnie tutaj widzę przyszłość dla siebie 
i moich dzieci. Zawsze mówiłem że jak się mocno chce to 
można dużo zrobić.

NOWOŚCI WYDAWNICZE...

Przypadkowe spotkanie pięknej 
nieznajomej w dość nierzeczywistej 
scenerii odmienia wszystko. Pogoń za 
tajemniczą Florą wciąga Go w głąb 
labiryntu, gdzie nic nie jest takie, jak się 
wydaje, aż Wreszcie zmuszony jest 
bronić prawdziwości swoich uczuć 
przed "trybunałem miłości".
W tej barwnej powieści, pełnej

odniesień do literatury i sztuki, Nicholson stara się 
dociec, czego tak naprawdę chcą od siebie wzajemnie 
mężczyźni i kobiety.

 Obejrzałam się do tyłu i zobaczyłam 
cały tabun policji w mundurach. W 
tym momencie dopadnięta przeze 
mnie glina obróciła mnie nagle na 
powrót tyłem do przodu i zatkała mi 
twarz ręką w czymś, jakby wielkiej, 
miękkiej rękawicy. Towarzyszący 
osobnik znów złapał mnie za górne 
kończyny razem z torbą i siatką. 
Poczułam znany zapach, który mi się
 w jakiś sposób skojarzył ze szpitalem. - Narkoza!... - 
pomyślałam w osłupiałym popłochu. - Nie oddychać!!! I 
prawdopodobnie odetchnęłam.

Lili zagłębia się w dzieje swojej 
bohaterki i jej czasy. Mary nie poszła do 
szkoły, choć była zdolniejsza od brata, 
a za mąż mogła wyjść tylko za 
mężczyznę wyznaczonego przez ojca. 
Lili odebrała staranne wykształcenie i 
męża wybrała sama. Obie, niezwykle 
utalentowane, musiały jednak walczyć 
o siebie i swoje miejsce w życiu, i obie,

 dziwnym zrządzeniem losu, tylko na krótko zaznały 
szczęścia... Historie dwóch, zdawałoby się, całkiem 
różnych kobiet i ich rodzin autor splata w  opowieść o 
spełnianiu marzeń, o ludziach, którzy są "przedziwną 
mieszaniną czułości i przemocy".

Renata Zielonka
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Znamy już Wyniki

W kwietniu br. uczniowie klas szóstych i klas trzecich 
gimnazjum zostali poddani testom sprawdzającym ich 
wiedzę. 
Znamy już wyniki tych testów:

WYNIKI SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALISTÓW

Powyższe tabele wskazują, że sześcioklasiści ze szkoły w 
Postominie najlepiej napisali sprawdzian. Osiągnięta 
przez nich i przez uczniów szóstej klasy z Jarosławca  
średnia jest wyższa od średnich gminy, powiatu, 
województwa i okręgu. 

Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjni okazali się 
uczniowie z Jarosławca, którzy w części humanistycznej 
osiągnęli średnią 36,10. Średnia ta pozwoliła uczniom na 
uplasowanie się na 34 miejscu w województwie 
zachodniopomorskim, wśród wszystkich szkół 
gimnazjalnych. 
Również w części matematyczno- przyrodniczej 
młodzież z Jarosławca okazała się najlepsza, gdyż 
osiągnęła średni wynik 28,56 pkt. Uczniowie ze szkoły w 
Pieszczu konsekwentnie dążą do osiągnięcia wyników 
gimnazjalistów z Jarosławca. 

Najlepszym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, 
natomiast pozostałym szkołom życzymy, aby każdy 
kolejny sprawdzian i egzamin wypadał lepiej od 
poprzedniego. 

Aleksandra Kurek

Szkoła Podstawowa

Średnia punktów 

uzyskana przez 

uczniów

Średnia 

Gminy

Średnia 

powiatu 

Średnia 

wojewód

ztwa 

Średnia 

okręgu

Pieszcz 22,8

Jarosławiec 27,04

Postomino 28,78

Staniewice 24,3

Korlino 22,45

25,78 24,7 25,8 25,9

Maksymalnie można było zdobyć 40 punktów

 Średnia punktów uzyskana przez uczniów 
na 50 pkt możliwych do uzyskania w każdej z części 
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Humanistyczna 36,10 28,56 27,81 29,4 29,76 31,02 30,89 
Matematyczno- 

przyrodnicza 
28,65 28,11 27,03 27,56 23,73 24,43 24,50 

 

Moje lata 40-te na Ziemi Postomińskiej

Do Sławna przybyłam z Radzymina i po kilkudniowym 
pobycie w internacie, przyszłam do Dzierżęcina z rodziną 
Kondraciuków i Klichtów, uciekając ze Sławna przed 
sowietami. W Dzierżęcinie przebywali wtedy też 
Rosjanie. Na początek zamieszkałam z Kondraciukami. 
To właśnie Kondraciuk obrał dla gospodarstwo rolne i 
budynek mieszkalny nr 1. Ten dom był wolny i według 
mnie najładniejszy w całej wsi. Przyznaję, że Dzierżęcin 
był wtedy bardzo ładną wioską. Była to wieś zadbana. 
Okradano jednak niemiłosiernie gospodarstwa rolne i 
budynki, wszystko co się dało, a czynili to Sowieci. 
Kradziono inwentarz żywy, sprzęty rolnicze. Pamiętam, 
że we wsi była szkoła cztero-klasowa, był kowal, szewc i 
krawcowa. Rosjanie to wszystko tak rozkradli, że w wielu 
przypadkach zostały całkiem ogołocone budynki i pola 
uprawne. Wioska przez pewien czas robiła wrażenie 
opustoszałej. Musieliśmy się wszystkie dorabiać od 
początku. 

Pierwsza polska władza gminna miała swoją siedzibę w 
Łącku, a Milicja w Naćmierzu. Z kolei pierwszym 
wojskiem było wojsko rosyjskie. Trudno mówić o 
jakichkolwiek organizacjach polskich w tym czasie. 
Ludzie siedzieli cicho myśląc tylko o tym, żeby przeżyć 
spokojnie do jutra. Mieszkańcy Korlina przyjeżdżali do 
nas aby pomóc nam w pracach polowych i gospodarskich. 
W Dzierżęcinie osiedlili się w większości ludzie spod 
Wielunia i Ciechanowa. Wszyscy sobie pomagaliśmy przy 
młócce zboża, wykopkach. Wspólnie słuchaliśmy radia, 
kótre nazywaliśmy xxxxxxxxxxxxxxx. Z ludnością 
niemiecką sprawy układały się w miare przyzwoicie. Nie 
było większych xxxxxxx czy zadrażnień. Zboża kosiliśmy 
kosami, oraliśmy za pomocą krów bo nie mieliśmy koni, 
ziemniaki kopaliśmy ręcznymi haczkami i szpadlami. Kto 
w to dzisiaj uwierzy? Jak wyjechali Niemcy to i za nimi 
ruszyli Rosjanie. I tam sami Polacy zostali w Dzierżęcinie. 
To prawda, że czasami bieda zaglądała nam w oczy. Nie 
było zbytnio co jeść. Jedliśmy to co udało się z tej ziemi 
wydobyć. Co udało się z tego zboża umiec i ziemniaków 
ugotować. Jadaliśmy żur (był zawsze znakomity!), Były 
ziemniaki, był chleb własnego wypieku. 
8

Na wsi przez cały czas były same indywidualne 
gospodarstwa, nie daliśmy się skolektywizować. Z 
sąsiadami układały się sprawy bardzo dobrze, wręcz 
idealnie się rozumieliśmy. Spotykaliśmy się bardzo 
często, rozmawialiśmy o naszych rodzinnych stronach, o 
tym co będzie jutro, komu należy pomóc i jak to zrobić. 
Były bardzo często potańcówki w świetlicy wiejskiej. 
Bawiła się cała wieś. A jednak był taki czas kiedy trochę 
zaczęliśmy się obawiać, że nas stąd przeniosą tam skąd 
przybyliśmy. Ale tak się nie stało. Były to zbędne obawy. 
Chociaż Były przypadki, że niektóre rodziny wracały na 
swoją ojcowiznę nie wierząc w szansę zadomowienia się 
tutaj. A ja tutaj jestem od 1945 roku nieprzerwanie. Z 
Tomaszem (śp.) Ślubowaliśmy sobie miłość i wierność w 
kościele w Barzowicach w 1946 roku. I właśnie myślę 
sobie, że ten ślub z chłopakiem, który przybył tutaj spod 
Bielunia, był moim najważniejszym wydarzeniem 

tamtych lat.
Kaziemiera Preś prowadziła wraz z mężem Tomaszem 
od 1946 roku, indywidulane gospodarstwo rolne w 
Dzierżęcinie. Wychowali piątke dzieci: Teresa, Maria, 
Jan Andrzej, Tadeusz.

 Sławoj Zawada
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RAJD SOŁOWO

27 maja br  odbył się jeden z cyklu rajdów na terenie 
Partnerstwa Dorzecza Słupi pn. „MAJÓWNA NA 
TERENIE PARTNERSTWA DORZECZA SŁUPI”

Rajd przebiegał przez 2 gminy: 
Gminę Postomino i Gminę 
Słupsk trasą Postomino - 
Pieńkówko - Tyn - Pieszcz - 
Pałowo - Gać - Swołowo - 
Pieszcz - Tyn - Pieńkówko - 
P o s t o m i n o .  W s z y s c y  
uczestnicy  przy zapisach 
otrzymali gadżety:  czapki i 
plakietki z logo organizatorów 
tego rajdu.  

Na trasie  zostaliśmy miło ugoszczeni przez mieszkańców 
sołectwa Pałowo,  którzy przygotowali poczęstunek dla 
rajdowiczów w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. 
Można było spróbować wypiekanych przez panie 10 
rodzajów ciast popijając napojem lub mlekiem. Po gościnie 
rajd ruszył w kierunku Słowowa tu zwiedzano Muzealną 
zabytkową zagrodę Centrum Kulturotwórcze Pomorskiej 
Krainy w Kratę, stado kóz oraz budownictwo szachulcowe.  
Z wrażeniami cykliści ruszyli do Pieszcza. W Pieszczu 
sołectwo przygotowało dla rajdowiczów ognisko oraz żurek 
i pyszne swojskie ogórki korniszony. Po obfitej konsumpcji  
odbyły się konkursy: rzut lotką zwyciężyły Małgorzata

Wójcik, Anna Rój i  Małgorzata Hodczak a w męskiej 
załodze zwycięzcami  byli Dawid Ciesielski, Dawid 
Mazurek i Adam Małek. W konkursie rzutu podkową w 
pierwszym podejściu zwyciężyły Iwona Mazurek i Emila 
Pacak a po dogrywce  zakwalifikowały się Wiesława 
Dankowska i Halina Małek. Nagrody dla wszystkich 
zwycięzców ufundowała GKRPA z Postomina, a  wręczyła 
je Pani Teresa Rysztak Przewodnicząca. 

W  i m i e n i u  
uczestników rajdu serdeczne 
p o d z i ę k o w a n i a  d l a  
mieszkańców sołectwa 
Pałowo i Pieszcz  za 
w s p a n i a ł e  p r z y j ę c i e  
uczestników. Serdeczne
 podziękowania dla Partnerstwa Dorzecza Słupi. Szczególne 
podziękowania  dla GKRPA która pomaga w organizacji 
wszystkich rajdów oraz wszystkim, którzy przyczyniają się 
do organizacji rajdów.
Najbliższy rajd rowerowy odbędzie 11 - 12 sierpnia br. Rajd 
Rowerowy „RACIBORA” w Jarosławcu zgrupowanie  koło 
latarni morskiej.
 23 września 2007 r.  Rajd „Starym torowiskiem po Krainie  

Lubię sport, lubię ruch, 
czyli dziecięca kampania ZTU

 w gminie Postomino
W wielu sołectwach gminy Postomino odbywały się 
integracyjne spotkania pokoleń, których celem była dobra, 
sportowa zabawa w plenerze z wykorzystaniem treści w/w 
kampanii.

ZTU w Staniewicach
Inicjatorem spotkania była p. sołtys 
Bronisława Siwiuk wraz z radą 
sołecką oraz Stowarzyszeniem 
Kobiet Wiejskich. Bogaty repertuar 
konkursów i zabaw przygotowały 
panie: Lusia Foryś i Teresa Rysztak. 
W s p a r c i a  f i n a n s o w e g o  
i organizacyjnego udzielili: p. Janusz Stachowicz - radny 
powiatowy, p. Bogusław Szlawski - radny gminy, p. 
Roman Baranowski - ferma drobiu Tyń, panowie 
Kazimierz i Andrzej Ordonowie, p. Joanna Kalinowska, p. 
Sławomir Siudek oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Postominie.
Ponad setka dzieci i ok. 300 ludzi dorosłych uczestniczyło 
we wspólnej radości i zabawie.
Na początku były popisy artystyczne uczniów miejscowej 
szkoły. Szczególne wrażenie uczynił występ break dance 
w wykonaniu „Wesołych dzieciaków” ze Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej. Dzieciaki fantastycznie się 
bawiły niosąc surowe jajka (a jeszcze lepiej ich 
tatusiowie), przeciągając linę czy przedmuchując 
plastikowy kubek. Słodyczy, lodów, ciasta, kiełbasek 
starczyło dla wszystkich uczestników tej radosnej 
imprezy. Festyn odbył się na terenie nowego placu zabaw.

ZTU w Pieńkówku
Inicjatorami spotkania 
były panie: Anna Rój - 
sołtys i Danuta Kujawa - 
radna gminy oraz rada 
s o ł e c k a  o r a z  c a ł e  
społeczeństwo malutkiej 
(ale zgranej) wioseczki 
- Pieńkówko. Wspierającymi finansowo imprezę byli: 
firma Morpol, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, radna D. Kujawa, sklep 
spożywczy D. Okrój, Zakład Ogólnobudowlany „Budren” 
- Zbigniew Andrik. Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich wspomagających.
Około 40 dzieci i 100 
dorosłych wspaniale się 
bawiło, pokonując tor 
p r ze szkód ,  r zuca j ąc  
balonami napełnionymi 
wodą, przeciągając linę 
czy biegając za piłką.
Na zakończenie festynu 
odbył się mecz: ŻONACI
kontra KAWALEROWIE. Niestety, jeden z dorosłych 
uczestników doznał poważnej kontuzji. Mimo wszystko 
było miło i wesoło.                                                                                  

 Teresa Rysztak
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Sportowy Turniej miast i gmin

Po raz trzynasty na terenie całej Polski, a po raz szósty 
nasza gmina z wielkim zaangażowaniem wzięła udział w 
Sportowym Turnieju Miast i Gmin (1 czerwca). Była to 
największa impreza sportu masowego, prawdopodobnie 
nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju był udział w 
jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie 
indywidualnym lub zespołowym, turystyce lub innej 
aktywności ruchowej - nieprzerwanie przez minimum 30 
minut.
Celem głównym turnieju była więc aktywizacja ruchowa 
jak największej liczby naszych mieszkańców, szczególnie 
tych, którzy dotychczas nie interesowali się rekreacją 
fizyczną, nie uprawiali sportu, nie ćwiczyli codziennie, a 
nawet nie wyjeżdżali na weekendy i wycieczki.
Do turnieju włączyło się 20 sołectw, wśród których 
największą aktywność przejawiły: Wszędzień, Wilkowice, 
Królewo, Pieńkowo, Łącko, Karsino, Jezierzany, 
Chudaczewo, Marszewo.
Cieszy udział takich sołectw jak Dzierżęcin, Pieńkowo, 
Tyń a smuci brak sołectw Górska, Złakowa, Postomina, 
Naćmierza, Mazowa, Nosalina.
Aktywnie do turnieju włączyły się szkoły. Zaangażowały 
się zakłady pracy - VERTE i ośrodki wczasowe : O.W. 
Arka, Sanatorium Panorama Morska, O.W. Rafa, 
O.W.Barka, Laminopol. 
Ćwiczono też W jednostkach OSP, kołach gospodyń 
wiejskich, uczniowskich klubach sportowych, klubach 
rowerowych “Marysieńka” i “Błyskawica”, biegali też 
Biegacze “Bryzy”.
Łącznie zdobyto 12 456 punktów i w skali województwa 
zachodniopomorskiego w grupie drugiej, czyli od 5 do 7,5 
tyś. mieszkańców zajęliśmy drugie, a w skali kraju ósme 
miejsce.
Gminny Komitet Organizacyjny dziękuje wszystkim 
mieszkańcom za czynne i aktywne włączenie się do 
turnieju poprzez różne inicjatywy sportowo - rekreacyjne 
służące poprawie naszej aktywności sportowej.

Zdzisław Ludwikowski

FLESZ

W I Maratonie Fitness, rezegranym w sali gimnastycznej 
sławieńskiego gimnazjum, wystartowało ponad 50 osób, a 
wśród nich Grzegorz Antosik, znany biegacz 
postomińskiej BRYZY i członek klubu MORSa. Grzegorz 
był jedynym przedstawicielem płci brzydkiej w tej 
dwugodzinnej imprezie, która została zorganizowana jako 
część ogólnopolskiego programu “Trzymaj Formę”.

Daniel Erwardt został sklasyfikowany na drugim miejscu 
w biegu na 1000 metrów chłopców w podsumowaniu 
Sławieńskich Czwartaków Lekkoatletycznych sezonu 
2006/07.

Uczestnicy Kwietnego Biegu
Etap Postomino
8czerwca 2007

Arkadiusz Michalak - Kierownik Referatu Sportu 
Kultury Turystyki i Promocji UG Postomino
Antosik Grzegorz - KB “BRYZA” Postomino
Januszewski Maciej - KB “BRYZA” Postomino
Sowiński Janusz - KB “BRYZA” Postomino
Jakubik Przemysław - KB “BRYZA” Postomino
Stopa Marcin - KB “BRYZA” Postomino
Szczygielska Edyta - KB “Olszewski i Synowie”
Chudy Grażyna - KB “Olszewski i Synowie”
Telesiewicz Henryk - KB “Olszewski i Synowie”
Kazusek Jan - KB “Olszewski i Synowie”
Emilia Bobrowicz - KB “Olszewski i Synowie”
Marian Sergiel - V-CE Wójt Gminy Postomino
Kosmalska Grażyna - Sołtys Marszewa
Krakowska Jadwiga - Sołtys Łącka
Lech Szajner - Maria - Sołtys Wszędzienia
Daniela Igraj - Sołtys Królewa
Jarosław Skórzewski - Sołtys Chudaczewka

Kwietny Bieg

Po raz drugi gościliśmy i 
braliśmy udział w sztafecie 
K w i e n t e g o  B i e g u  k u  
u p a m i ę t n i e n i u  r o c z n i c y  
pierwszej pielgrzymki papieża - 
Polaka do Polski. W sztafecie 
uczestniczyli biegacze BRYZY, członkowie MORSÓW, 
biegacze klubu “Olszewski i Synowie”. Na trasie 
przygrywała kapela ludowa “Pieńkowianie”, a do sztafety 
przyłączali się strażacy z Chudaczewa, Małsowic, 
Karsina. Nad bezpieczeństwem biegnących i witających 
mieszkańców czuwała Policja i postomińska Straż 
Gminna. Za Karsinem przekazaliśmy szarfę Biegu 
delegacji z gminy Darłowo.
Za rok chcemy ponownie uczestniczyć w tej imprezie. Do 
zobaczenia za rok.

Sza

Kwietny Bieg 2007 - podczas biegu
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WĘDKARSTWO

Spławikowo

W dniu 17 czerwca odbyły się zawody Wędkarskie 
Spławikowe o Puchar prezesa koła KARAŚ Postomino:

1 miejsce i puchar zdobył - Andrzej Sobolewski
2 miejsce - Andrzej Andrik
3 miejsce - Patrycjusz Mikołajczyk

IV maraton wędkarski

Polski Związek Wędkarski Koło “KARAŚ” w 
Postominie informuje, że w dniach 6, 7, 8 lipca 2007 
odbędzie się o godzinie 18:00 6.07.2007, a zakończy 
8.07.2007 o godzinie 10:00 IV Maraton Wędkarski.
Ze względu na wcześniejsze losowanie stanowisk zapisy 
do 30 czerwca 2007, u prezesa koła lub skarbnika. 
Losowanie stanowisk odbędzie się 1 lipca o godzinie 
18:00. Zapraszamy.

 

 

PODZIĘKOWANIE

Pięknej, kochanej i wysportowanej
Pani Małgosi Pominkiewicz

serdeczne podziękowania za działalność 
charytatywną na rzecz doskonalenia 

Sprawności ruchowej
wdzięczne „kursantki” aerobiku

Starty “WIEŻY”

Podczas czerwcowego festynu rodzinnego w Postominie, 
członkowie UKS “WIEŻA” byli organizatorem symultany 
warcabowej i szachowej, gdzie Zbigniew Mielczarski 
rozegrał 40 meczów przegrywając z 9 ltenim zawodnikiem 
z Nosalina (w warcaby), uczniem szkoły podstawowej ze 
Staniewic. W turnieju żonglerskim Maciej Pominkiewicz 
poszukiwał najlepszego postomińskiego chomontka, 
udział wzięło 17 uczestników, najlepszy zanotował 170-te 
podbicie.

Rozbiegał się na dobrze Grzegorz Antosik startując w    
biegu oblewickim im. Tomarza Hopffe zajął siódme 
miejsce.
W XV Biegu Papieskim Domacyno - Karlino na dystansie 
15 km zajął 9 miejsce będąc najlepszym zawodnikiem 
naszego województwa.
W biegu ulicznym Trzebiatowska Dziesiątka w 
Trzebiatowie  linię mety przekroczył na dziesiątym 
miejscu.

Zdzisław Ludwikowski

 

STRONGMAN

Na skarpie brzegowej Jarosławieckiego
Klifu (parking za Punktem Informacji Turystycznej) dnia 
8 lipca 2007 odbędą się III zawody STRONGMAN 
“Jarosławiecki Mocarz 2007”.
Wystąpią:

1. Libacki Lubomir - LIBA
2. Grzegorz Peksa - DZIK NOTECKI
3. Ireneusz Kuraś - GRYZZLI
4. Tyberiusz Kosalczyk - TYBERIAN
5. Gabriel Kowalski - MANDARYN
6. Tomasz Lech - PAPAJ
7. Michał “WAR” Szymerowski

Będą takie konkurencje jak:
- spacer farmera
- uchwyt Herkulesa
- przenoszenie worka
- przenoszenie metalowej belki
- martwy ciąg
- wyciskanie na barku

Początek zawodów o godzinie 15:30. W programie są 
również konkurencje dla publiczności. Zapraszamy!

Zdzisław Ludwikowski

Klif Jarosławca

Wzdłuż Jarosławieckiego klifu 19 lipca 2007 (Czwartek) 
na trasie plaża O.W.Mikołajek - plaża centralna (zejście 
przy ulicy spacerowej) odbędą się XII Ogólnopolskie 
Zawody Pływackie “Klif Jarosławca” na dystansie 2000 
metrów na otwartym morzu w kategoriach kobiet i 
mężczyzn. Zapraszamy wszystkich odważnym

Zdzisław Ludwikowski

 

Krótko o konkurencjach

Co to jest spacer farmera?
Zawodnik podchodzi do dwóch  
walizek o wadze 120 kg każda i na 
znak sędziego przenosi je jak najdale 
- po każdych 20 metrach następuje 
nawrót. Wygrywa ten zawodnik, 
który najdalej doniesie walizki nie 
dotykając nimi podłoża.

Co to jest uchwyt Herkulesa?
Z a w o d n i k  s t o i  z  
w y p r o s t o w a n y m i  
ramionami skierowanymi 
na boki pomiędzy dwoma 
pochyłymi platformami, 
n a  k t ó r y c h  s t o j ą
 samochody. Do  samochodów zamocowane są uchwyty. 
Na znak sędziego kierowcy przestają hamować, a 
zawodnik rozpoczyna trzymanie samochodów. Wygrywa 
zawodnik, który najdłużej utrzyma oba samochody.



I miejsce - Paulina Wiktor (G. Pieszcz)
II miejsce - Sylwia Kamińska (G. Postomino)

e) 1000 m chłopców:
I miejsce - Przemysław Jakubik (G. Postomino)

f) 2000 m chłopców:
II miejsce - Marcin Winiarski (G. Postomino)

Do Finału Wojewódzkiego w 
I n d y w i d u a l n y c h  Z a w o d a c h  
Lekkoatletycznych, które odbyły się 
w Białogardzie awansowali:
 
 - z Gimnazjum w Postominie  Joanna 
Niemiec biegu na 100 m, sztafeta 
4x100 m dziewcząt w składzie: Joanna 
N i e m i e c ,  P a u l i n a  P a n a s i u k ,  
Małgorzata Zgrzebna i Sylwia Wilgos 
oraz Przemysław Jakubik w biegu na 
1000 m ( nie pojechał gdyż miał zabieg 
chirurgiczny), 

 - z Gimnazjum w Pieszczu  Cezary Pietrzyk w skoku w dal, 
sztafeta 4x100 m w składzie: Cezary Pietrzyk, Mateusz Szost, 
Piotr Stasiak i Sebastian Łaga oraz Adrian Morka w pchnięciu 
kulą,
 
 - z Gimnazjum w Jarosławcu  Natalia Matuszak w skoku wzwyż. 

Dla naszych zawodników to było nowe przeżycie. Walczyli 
zacięcie w eliminacjach, lecz nikt nie dostał się do ścisłego finału. 
Gratulujemy im wszystkim dotarcia do tak wysokiego szczebla i 
życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

K. Gąsiorowski

Kolejne sukcesy

Świnoujska Akademia Kyokushin Karate zorganizowała 
międzynarodowy turniej dla dzieci i młodzieży. W zawodach brali 
udział zawodnicy z 9 krajów: Polski, Czech, Rosji, Kazachstanu, 
Włoch, Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Litwy.
Z naszego klubu sportowego “Wieża” udział wzięło 8 osób w 4 
konkurencjach: kata, kumite, walka reżyserowana, kata 
synchroniczne. Po zaciętej rywalizacji powróciliśmy z 
następującymi osiągnięciami:
 - w kategorii 16 - 18 lat

Łukasz Cichy - 1 msc. walka reżyserowana
- 3 msc. kata
- 3 msc. kumite
- 3 msc. kata synchroniczne

- w kategorii 14 - 15 lat:
Daria Gentig - 1 msc. walka reżyserowana

- 3 msc. kumite
- 3 msc. kata synchroniczne

Monika Cicha - 3msc. kumite
 - w kategorii “plus” 18 lat:

Emilia Dziecinna - 2 msc. kata
- 3 msc. kumite
- 3 msc. kata synchroniczne

 - w kategorii do 10 lat:
Marta Jana - 2msc. kata

W tym roku Łukasz Cichy otrzymał nagrodę dla 
najwszechstronniejszego zawodnika turnieju. W sumie w 
tegorocznych zawodach brało udział aż 291 zawodników. 
Cieszymy się, że nasi sportowcy zdobywają tak wspaniałe 
miejsca. Jesteśmy z nich dumni. Życzymy im dalszych sukcesów.

Mirosław Gertig

Lekkoatletyczne zmagania

22 maja 2007 r. na stadionie w Sławnie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Zawodach 
Lekkoatletycznych w ramach GIMNAZJADY 2006/2007. Z 
naszej gminy wzięły udział reprezentacje z trzech gimnazjów: 
Postomina, Pieszcza i Jarosławca. Bardzo dobrze poczynali sobie 
nasi zawodnicy. Pokazali, że liczymy się w powiatowej lekkiej 
atletyce zajmując czołowe miejsca w wielu konkurencjach. Oto 
jak wypadliśmy w poszczególnych dyscyplinach.

W biegu na 100 m wśród 
dziewcząt triumfowała Joanna 
Niemiec z Postominia przed 
Kasią Wąsik z Pieszcza, a wśród 
chłopców II miejsce zajął 
Przemysław Jakubik i IV był 
Ł u k a s z  B a r t o s  ( o b a j  z  
Postomina).

W sztafetach 4x100 m 
wygrały drużyny z naszej gminy. Wśród dziewcząt wygrała 
sztafeta z Postomina w składzie; Małgorzata Zgrzebna, Paulina 
Panasiuk, Joanna Niemiec i Sylwia Wilgos. Chłopcy zdeklasowali 
inne zespoły zajmując trzy pierwsze miejsca. Zwyciężyła sztafeta 
z Pieszcza w składzie: Cezary Pietrzyk, Mateusz Szost, Piotr 
Stasiak i Sebastian Łaga, druga była sztafeta z Postomina w 
składzie: Piotr Nowak, Łukasz Bartos, Jarosław Dankowski i 
Przemysław Jakubik, a trzecie miejsce zajęła sztafeta z Jarosławca 
w składzie: Krzysztof Bogdański, Damian Kępa, Rafał Kołodziej i 
Kamil Krzywicki.

Oszczepem też rzucaliśmy nieźle. Wśród dziewcząt 
wygrała Małgorzata Zgrzebna z Postomina przed Natalią Nowak i 
Natalia Matuszak  obie z Jarosławca. Wśród chłopców II miejsce 
zajął Bartosz Rękas z Postomina, trzeci był Łukasz Lech z 
Gimnazjum w Pieszczu i IV miejsce zajął Rafał Kołodziej z 
Gimnazjum w Jarosławcu. 

 Wzwyż skakaliśmy 
bardzo dobrze. Dziewczęta z 
Gimnazjum w Jarosławcu 
zajęły dwa pierwsze miejsca. 
Zwyciężyła Natalia Matuszak 
przed Pauliną Bugowską. 
Wśród chłopców II miejsce 
zajął Kamil Krzywicki z  
Jarosławca.

Skok w dal też jest naszą domeną. Wśród dziewcząt II 
miejsce zajęła Natalia Dwulit z Gimnazjum w Postominie 
przegrywając pierwsze miejsce 
1 centymetrem, a trzecia była Kasia Wasik z Pieszcza. U chłopców 
zwyciężył Cezary Pietrzyk z Pieszcza, trzeci był Krzysztof 
Bogdański z Jarosławca a IV miejsce zajął Łukasz Bartos z  
Postomina. 
 W pchnięciu kulą II miejsce zajęła Sandra Masłyk z 
Postomina. Wśród chłopców I miejsce zajął Adrian Morka z 
Pieszcza, drugi był Bartłomiej Zdrzeniecki z Postomina a III 
miejsce zajął Łukasz Lech z Pieszcza.
Biegi długie wyglądały następująco:
a) 300 m dziewcząt:

 III miejsce -Sylwia Wilgos (G. Postomino)
 IV miejsce - Marta Jeziorska (G. Postomino)

b) 300 m chłopców:
II miejsce - Mateusz Szost (G. Pieszcz) 
IV miejsce - Łukasz Cichy (G. Postomino)

c) 600 m dziewcząt:
II miejsce -  Nikola Bojkowska (G. Pieszcz)

d) 1000 m dziewcząt:
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SPONSOR KRZYŻÓWKI:

Więźby dachowe, krycie i przeróbki 
dachów, budowa domów w 
Technologii Amerykańskiej, 

docieplenie poddaszy, wstawianie 
okien, zakładanie płyt gipsowych to 
zakres prac jakie Ci wykona Zakład 

Ogólnobudowlany Pana Jana 
Twarowskiego z Tynia sponsora 

trzech nagród za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki.

Planujesz budowę od podstaw, 
zamierzasz przeprowadzić kapitalny 

remont, bądź coś przebudować? 
Zgłoś się do nas: 

Tyń ¼ tel. 601 682 492 o każdej 
porze dnia. Zatrudnimy dekarzy 

pracowników budowlanych. Zakład 
posiada wszelki sprzęt do 

przeprowadzania prac budowlanych
Zapraszamy!!!

Krzyżówka nr 7/2007

Za  p rawid łowe  rozwiązan ie  
krzyżówki z nr 5/2007 nagrody 
wylosowali:

1. Marcin Bastkowski  - Postomino
2. Teresa Karowska  - Pałowo
3. Arkadiusz Szczepański

- Postomino

Nagrody do odbioru w UG, pokój nr 
25. Prawidłowe hasło "Czas droga 
rzecz". 
Wpłynęły 23 dobre rozwiązania.

Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu od 1 do 12 
utworzą rozwiązanie krzyżówki. 
Hasło na kartkach pocztowych wraz z 
naklejonym kuponem należy 
przesłać na adres wydawcy do końca 
lipca 2007. Do rozlosowania są trzy 
nagrody rzeczowe.

Znaczenie wyrazów

Poziomo:
1. miejska autobusowa
9. wbita pod paznokieć
10. błyskowa przy aparacie
11. na niej włosy
12. przysmak z kremem
14. pojazd na dwóch płozach
16. hałas, rozgardiasz
17. naczelny organ Państwa
18. odbywa się na halach i górskich 
polanach
22. uderzenie dłonią
24. jedna z najstarszych roślin zbożowych
25. tkanina z włókien poliestrowych
26. kolej podziemna
27. jest nią medalistka - Agata Wróbel

Pionowo:
2. odznaczenie
3. wpisana do uczniowskiego dziennika
4. lodowy domek eskimoski
5. samochodowy lub grzybów
6. państwo na półwyspie Arabskim ze stolicą 
w Sanie
7. najniższy stopień wojskowy
8. chronologiczny zestaw wydarzeń z pewnej 
dziedziny
13. pasza
15. bezbarwna, przezroczysta masa plastyczna 
19. wizytówka beksy
20. miejscowość nad Pilicą, w której leczył się 
marszałek Piłsudzki
21. majątek wznoszony w związku z 
zawarciem małżeństwa przez żonę
22. rodzaj pośrednictwa handlowego
23. potocznie łobuziak, ulicznik

   Redaguje zespół: 
 - Kazimierz Gąsiorowski
 - Piotr Grzejszczak
 - Zdzisław Ludwikowski
 - Teresa Rysztak
 - Marian Sobolewski
 - Andrzej Ugorski
 - Sławoj Zawada (red. nacz.)

Wydawca:
Urząd Gminy w Postominie

Tel.: (059) 810 85 93
Admin@postomino.pl

Druk:
GRAWIPOL

Ul.. Poznańska 42
76-200 Słupsk

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do zmiany 
tytułów oraz przeredagowań nadesłanych materiałów.

  Egzemplarz bezpłatny Nakład 1000 egz.

KUPON 7/2007

.............................................................................

.............................................................................
(Imię, nazwisko, adres)

Usługi ogólnobudowlane
TWARBUD

Jan Twarowski
Tyń 14
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DZIEŃ DZIECKA W GMINIE
*** czyli nasze pociechy w wyjątkowym dniu ***
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Wszystkie dzieciaki, zarówno te duże jak i te małe były w świetnym humorze. 
Trudno w końcu było im się dziwić, gdyż 1 czerwca to ich wyjątkowy dzień.

 Dzięki organizatorom miały wiele świetnych momentów do zabawy 
i wykazania się w różnych zawodach sportowych. 
A słodkie nagrody dodawały tylko więcej emocji 

i chęci do wspólnych zabaw.
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