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Wszystkim uczniom, nauczycielom i wychowawcom, 

sukcesów z zdobywaniu nowej wiedzy.

naszych szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

 
najlepsze życzenia satysfakcji i zadowolenia 
z wykonanej pracy, a uczniom niewątpliwych

Rada i Wójt Gminy
Wydawca i redakcja "Szeptu"

Oświata “na wakacjach”

W bieżącym roku uczniowie 
postomińskich szkół mogli wypoczywać 
w Stawigudzie i Wierzchosławicach, 
a także na organizowanych przez 
Ku ra to r i um Oświa t y  ko lon iach  
w Zakopanem i w Strzeszowie. Ze 
zorganizowanego letniego wypoczynku 
skorzystało 111 uczniów, z czego na 
koloniach gminnych wypoczywało 79 
osób, na koloniach „kuratoryjnych” 32 
osoby. Dzieci i młodzież powróciły 
z dobrymi humorami, pełni wrażeń 
i wspomnień. Miłe chwile zostały 
u d o k u m e n t o w a n i e  a p a r a t a m i  
telefonicznymi i fotograficznymi.

Aleksandra Kurek

W dniach  9 – 19 sierpnia 10 osobowa 
reprezentacja 25 DH im. ppor. E.Gierczak  w 
Postominie  wzięła udział w ŚWIATOWYM 
Z L O C I E  Z H P  W  K I E L C A C H .  
Reprezentowaliśmy Hufiec ZHP Sławno 
i Chorągiew Zachodniopomorską.

Głównym celem zlotu były obchody 
100-lecia  skaut ingu,  podsumowanie 
propozycji programowej ,, Jeden Świat – 
Jedno Przyrzeczenie'', a także przeżycie 
harcerskiej przygody i inauguracja obchodów 
100-lecia harcerstwa, które obchodzić 
będziemy w 2010 roku.

Zlotowe obozowisko oraz miejsca 
programowe zlokalizowane były w Kielcach 
na zalesionym terenie byłego poligonu 
wojskowego. Dodatkowo niektóre atrakcje 
programowe odbywały się w innych punktach 
mias ta ,  w Górach Świętokrzyskich 

Nasi na zlocie w Kielcach
i okolicznych gminach.

Przygotowując się do zlotu 
real izowaliśmy poszczególne etapy 
propozycji programowej ,,Jeden Świat – 
Jedno Przyrzeczenie''. Wynikiem tych działań 
jest otrzymany tytuł drużyny mistrzowskiej 
,"Drużyna na stulecie''. Tytuł ten zdobyło 
jedynie 70 drużyn harcerskich i gromad 
zuchowych z całej Polski ( do realizacji zadań 
przystąpiło1200 drużyn i gromad). Jest to dla 
nas ogromny sukces i duże wyróżnienie.

Anna Wegner

Granty czekają

    Przed nami wielkie 
szanse na unijne dotacje
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Moje lata 40-te

     Krótka opowieść życia 
Pana Mieczysława Krycha

strona 11



 2

Miesięcznik Gminy Postomino wrzesień 2007

 Wieści gminne...

Szept Postomina

ku l tu ra lne j ,  dośw iadczeń  samorządowych ,  
współdziałania instytucji lokalnych, społecznych, a także 
wzajemnej popularyzacji swojej historii i współczesnych 

Na sesji odbytej 27 sierpnia br. radni podjęli problemów środowisk lokalnych,
uchwały w następujących sprawach: → zatwierdzenia Strategii Rozwoju Społeczno- 
→ zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Po dokonanych Gospodarczego Gminy i Planu Rozwoju Lokalnego 
zmianach budżet gminy zamyka się kwotą Gminy na lata 2007-2015 oraz Planu Odnowy 
28.425.935,35 zł po stronie dochodów, kwotą Miejscowości Rusinowo (szerzej, w następnym numerze 
30.702.962,35 zł po stronie wydatków, SZEPTU),

→odwołanie Wojciecha Ludwikowskiego ze stanowiska → zmiany uchwały własnej Nr VII/65/07 w sprawie 
sekretarza gminy (po złożonej rezygnacji), przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych → wyboru zespołu kwalifikacyjnego kandydatów na 
w obrębie ewidencyjnym Postomino, Pieńkowo, ławników sądowych (Adam Drapała, Danuta Kujawa, 
Chudaczewo – z obszaru opracowania wyłącza się teren Daniel Pakos),

→ wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości farmy elektrowni wiatrowej „Pieńkowo – Postomino”,
gruntowej położonej w m. Postomino pod tereny rolne,

→ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
→ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, od Agencji wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 
Nieruchomości Rolnej, nieruchomości gruntowych budżetowego (zobowiązano wójta Gminy do 
położonych w m. Złakowo z przeznaczeniem pod przedstawienia, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
lokalizację przepompowni ścieków oraz placu gier Obrachunkowej, informacji o przebiegu wykonania 
i zabaw dla dzieci. budżetu w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku 
→ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej budżetowego),
położonej w m. Jarosławiec (przeznaczona pod tereny → określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju 
usług nieuciążliwych – handlu i gastronomii dla obsługi i  szczegółowości materiałów informacyjnych 
turystów), towarzyszących projektowi budżetu (procedura ma 

zastosowanie do opracowania budżetu gminy na 2008 → zmiany uchwały własnej Nr X/116/99 w sprawie 
rok i lata następne).ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie wójta w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego 
z realizacji uchwał za okres od 27 kwietnia do 27 czerwca punktu w złotych – dla potrzeb określenia stawek 
br oraz dokonała oceny realizacji budżetu za I półrocze 

wynagrodzenia pracowników gminnej jednostki 2007. Ponadto Rada zapoznała się z wnioskami Komisji 
budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dotyczącymi 
(poprzez zastąpienia kwoty „760” kwotą „936 zł ”, poprawy oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. 

 Sza→ nawiązania partnerskiej współpracy z niemiecką 

Gminą Trinwillershagen – w zakresie wymiany 

Co uradza gminna władza

Gminny budżet
36,2% ogółu planowanych dochodów po zmianach, z czego 
dotacja na zadania zlecone wyniosła l.648.601,51 zł, co 
stanowi 51,4 % planowanych dotacji rocznych.

Realizacja planowanych dochodów w zależności od 
Wyciąg z zarządzenia wójta nr 135/2007 w sprawie ich źródeł, przebiegła bardzo różnie i niskie ich wykonanie 

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy jest spowodowane wieloma przyczynami zewnętrznymi 
za I półrocze 2007 r. i sezonowością planowanych dochodów. Przede wszystkim 
Sprawozdanie finansowe zamyka się następującymi dlatego, że w dochodach budżetu gminy są zaplanowane - 
kwotami: zgodnie z podpisanymi umowami - dofinansowania 
1) dochody ogółem: z funduszy strukturalnych i innych źródeł pochodzących ze 

- plan według Uchwały budżetowej 23.673.202,00 zł
środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 6.227.797 zł, 

- plan po zmianach 28.209.684,51 zł
a które to zostaną zrealizowane pod koniec roku - wykonanie 10.216.694,63 zł
budżetowego.2) wydatki ogółem:
Ponadto, po czteroletnim okresie dochodzenia przez gminę - plan według Uchwały budżetowej 26.706.166,00 zł
podatku od nieruchomości od Jednostki Wojskowej w Ustce - plan po zmianach 30.286.711.51 zł

- wykonanie 14.060.365,33 zł umiejscowionej na terenie gminy Postomino, Samorządowe 
3) realizacja planu finansowego zadań zleconych: Kolegium Odwoławcze w Koszalinie wydało prawomocną 

- planowana dotacja wg Uchwały budżetowej   3.142.068,00 zł decyzję o stwierdzeniu nadpłaty przez Jednostkę Wojskową, 
- planowana dotacja po zmianach   3.204.737,51 zł tego podatku za 2003 rok, bez możliwości odwołania się 
- otrzymana dotacja   1.648.601,51 zł gminy do rozstrzygnięcia sądowego w kwocie l.645.269,20 zł, 
- planowane wydatki wg Uchwały budżetowej  3.142.068,00 zł którą gmina zwróciła Jednostce Wojskowej pomniejszając 
- planowane wydatki po zmianach   3.204.737,51 zł

zrealizowane wpływy w 2007 roku podatku od nieruchomości 
- wykonane wydatki   1.441.137,51 zł

od osób prawnych.
Planowane wpływy z opłaty targowej i opłaty 

Informacja z wykonania budżetu i realizacji zdań miejscowej realizowane są głównie w miesiącu lipcu 
gospodarczych i inwestycyjnych za I półrocze 2007 r. i sierpniu, dlatego też wykonanie tych dochodów za I półrocze 

wyniosło 12% i 15%.
Budżet gminy za I półrocze 2007 roku zamknął się Realizacja pozostałych dochodów jest zadawalająca 

po stronie dochodów kwotą 10.216.694,63 zł, co stanowi 
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i jeśli przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizowana w sezonie wakacyjnym, wydaje się, że założony 
inwestycji z funduszy strukturalnych wpłyną do budżetu plan dochodów na 2007 rok winien być zrealizowany.
w terminach uzgodnionych, pełne wykonanie planowanych Wydatki natomiast w I półroczu zostały wykonane w 54,4 % 
dochodów będzie osiągnięte. Po stronie wydatków budżet gdyż zakład budżetowy zaangażował środki finansowe na 
gminy za I-sze półrocze 2007 roku zamknął się kwotą zakup materiałów do realizacji inwestycji wykonywanych na 
14.060.365,33 zł, co stanowi 46,4 % planowanych wydatków rzecz gminy.
rocznych, z czego wydatki na zadania zlecone zostały W zakładzie budżetowym - AMGiSP w Postominie 
zrealizowane w kwocie l. 441.137,51 zł, co stanowi 45,9 % nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków.
planowanych wydatków. Zakład budżetowy finansuje się z własnych przychodów i nie 

Wykonanie wydatków w poszczególnych otrzymuje dotacji z budżetu gminy.
rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie zostało przekroczone, Powołane przez Radę Gminy rachunki dochodów własnych 
w kilku rozdziałach planowane wydatki zostały zrealizowane przy Zespole Szkół w Postominie, Jarosławcu i Korlinie, 
ponad 50 %, co jednak nie stanowi zagrożenia ich w związku z planowanym prowadzeniem kolonii letnich 
przekroczenia. w tych szkołach, osiągnęły dochód w I półroczu 2007 roku 

W I-szym półroczu 2007r. zrealizowano wydatki w kwocie 75.275,21 zł, co stanowi 32 % ogółu planowanych 
inwestycyjne na łączną kwotę 5.419.410,25 zł, co stanowi 44 dochodów, a planowane wydatki zostały zrealizowane w 24 % 
% planowanych rocznych wydatków na inwestycje i 38,5 % gdyż kolonie odbywają się głównie w miesiącu lipcu 
ogółu poniesionych wydatków. i sierpniu.

W I półroczu 2007 roku zakończone zostało Planowane przychody GFOŚ w I półroczu 2007 r. zostały 
finansowanie inwestycji realizowanej ze środków "Interregu" wykonane w 64% i wyniosły 16.033,57 zł. Środki te 
pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 0532 wraz z budową w większości zostały wydatkowane zgodnie z planem na 
ścieżek rowerowych i pieszych na odcinku Jezierzany - zakup koszy do odpadów stałych.
Jarosławiec", którą oddano do użytku w grudniu 2006 roku. Informacja z realizacji planu finansowego instytucji 
Na realizację tej inwestycji była zaciągnięta w BGK Szczecin kultury - Biblioteki Publicznej w Postominie - nie budzi 
pożyczka na prefinansowanie w 2006 r. w kwocie 1.471.265 zł niepokoju, ponieważ przychody w I półroczu 2007 r. zostały 
i w 2007 r. w kwocie 478.975 zł. Po uzyskaniu dofinansowania zrealizowane w 66 % i jest to głównie dotacja z budżetu gminy, 
z "Interregu" pożyczka zostanie spłacona w całości. natomiast wydatki zostały zrealizowane w 67,6 %. Ponadto 
Ponadto w I półroczu 2007 roku była kontynuowana realizacja w sprawozdaniach za półrocze 2007r. nie stwierdzono 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. "Budowa sieci zobowiązań wymagalnych.
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w nadmorskiej wsi W I półroczu gmina otrzymała dotacje z budżetu 
Rusinowo", współfinansowana ze środków UE. Wojewody w kwocie 1.648.601,51 zł na realizacją zadań 

Inwestycja ta została rozpoczęta w 2006 r. zleconych ustawami, z czego wydatkowano kwotą 
z planowanym terminem zakończenia w 2008 roku, a łączny 1.441.137,51 zł, co stanowi 87,4% otrzymanych środków 
jej koszt wyniesie 8.733.418 zł, z czego 50 % zostanie finansowych. Niewykorzystane dotacje głównie z zakresu 
sfinansowane ze środków UE z funduszy strukturalnych, świadczeń rodzinnych zostaną wykorzystane w II półroczu 
w pozostałej części zostanie sfinansowana ze środków 2007 roku.
własnych i pożyczką z WFOSiGW w Szczecinie. W I półroczu 2007 r. z budżetu gminy udzielono 
W I półroczu na realizację tej inwestycji została zaciągnięta dotacji na realizacją zadań statutowych na łączną kwotą 
pożyczka na prefinansowanie w BGK Szczecin w kwocie 127.462,28 zł -w zakresie:
1.672.031,73 zł i pożyczka w WFOSiGW w Szczecinie - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dla Biblioteki 
w kwocie 1.688.501,73 zł. Publicznej w Postominie - 33.000,00 zł
Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu - kultury fizycznej i sportu - dla pięciu UKS działających
2007 r. zostały zrealizowane ze środków własnych. przy szkołach - 94.462,28 zł
Jednocześnie prowadzone są intensywne prace Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na 
przygotowawcze do realizacji zamierzonych inwestycji, sprzedaż alkoholu na 2007 rok w kwocie 140.000 zł, 
zarówno w tym roku jak i w latach następnych, polegające na w I półroczu tego roku zostały wykonane w 77 % i wyniosły 
opracowywaniu koncepcji, podkładów i map geodezyjnych, 107.931,14 zł. Natomiast wydatki na realizację gminnego 
opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania, programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 
dokumentacji i studium wykonalności poszczególnych w 67%.
inwestycji.

Za I półrocze budżet gminy zamknął się deficytem 
budżetowym w kwocie 3.843.670,70 zł, który został pokryty 
pożyczkami, o których mowa wyżej.
Ponadto w I półroczu 2007 roku spłacono zgodnie 
z harmonogramem spłat, wcześniej zaciągnięte pożyczki 
w łącznej kwocie 470.600 zł.

Łączne zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 
2007 roku wyniosło 10.018.389,43 zł, z czego pożyczka na pre 
finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków 
unijnych wyniosła 4.072.610,95 zł. Faktyczne zadłużenie 
gminy wyniosło więc 5.945.778,48 zł, co stanowi 21 % ogółu 
planowanych dochodów.
Gmina i jej jednostki organizacyjne na koniec I półrocza 2007 
roku nie posiadają żadnych zobowiązań wymagalnych.
Przychody zakładu budżetowego w I półroczu 2007roku 
zostały zrealizowane w 44,7 %. Mając na uwadze specyfikę 
jego działalności i fakt, iż większość przychodów jest 

Informacja dotycząca zwrotu 
podatku akcyzowego dla rolników

Wójt Gminy Postomino informuje, iż zgodnie 
z ustawą z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego będą przyjmowane od dnia 01 września 
do 30 września 2007r wraz z fakturami VAT potwierdzającymi 
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie marzec  
– sierpień 2007 r.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy 
Postomino pokój 9a.

Zwrot podatku dla rolników
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UUrrzząądd  GGmmiinnyy  PPoossttoommiinnoo,,  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  KKoobbiieett  WWiieejjsskkiicchh,,  

OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraażż  PPoożżaarrnnaa,,  RRaaddaa  SSoołłeecckkaa    
ii  ssppoołłeecczzeeńńssttwwoo  SSoołłeeccttwwaa  WWiillkkoowwiiccee  

ZZAAPPRRAASSZZAAJJĄĄ  NNAA    
GGMMIINNNNEE  DDOOŻŻYYNNKKII  

""WWIILLKKOOWWIICCEE  22000077""  
WW  DDNNIIUU  99..0099..22000077  rr..  ((NNIIEEDDZZIIEELLAA))  

 
PPRROOGGRRAAMM::  

10.00 – Msza Święta (Boisko sportowe w Wilkowicach)  
11.00 – Oficjalne otwarcie dożynek 
11.30 – Konkurs wieńców dożynkowych  
11.35 – Paradny występ orkiestry dętej i mażoretek 
12.00 – Ogłoszenie wyników konkursu wieńca 
12.15 - 13.00 – Spotkanie towarzyskie delegacji sołectw i zaproszonych gości 
12.15 – Rekreacyjny festyn dożynkowy dla młodzieży  

– Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej sołectw 
– Konkurs rzutu lotką sołectw 

12.35 – Narty (5-cio osobowa reprezentacja sołectw) 
12.35 – Występ kapeli z Niemiec 
13.00 – 14.00 – Blok artystyczny - występy szkół 
13.20 – Konkurencja sprawnościowa sołtysów 
14.00 – Dożynkowy tor przeszkód (5 osobowa reprezentacja sołectw) 
14.30 – Pokaz karate (UKS Wieża) 

– Konkurs rekreacyjny dla radnych 
15.00 - 16.30 – POKAZ SIŁACZY STRONG MAN (m.in. Mariusz Pudzianowski) 
16.30 – Konkurs siłacza wiejskiego – „Dorównaj mistrzowi” (2-osobowe reprezentacje 

sołectw, kobieta + mężczyzna) 
17.00 – Wchodzenie na słup (konkurencja indywidualna) 
17.15 – Ogłoszenie wyników konkurencji sprawnościowych i wręczenie nagród 
17.45 – Występ orkiestry z Niemiec 
18.15 – Występ kapeli Pieńkowianie 
19.30 – Występ zespołu disco polo CLASSIC 
21.30 - 4.00 – Z a b a w a   d o ż y n k o w a 

 

W ramach dożynek rozegrana będzie V konkurencja współzawodnictwa 
rekreacyjno-sportowego sołectw 2007 

- Drużynowe Zawody Strzeleckie (2 zawodników +1 zawodniczka) 
- Dożynkowy Tor Przeszkód (5 osobowa reprezentacja sołectw) 

Ponadto przez cały dzień będzie wiele różnych atrakcji: kiermasze, jarmark 
produktów regionalnych, wesołe miasteczko, loteria fantowa, grochówka 
oraz specjał dożynkowy: 

 
      OGÓREK od STEFANA, CHLEB od ROMANA, SMALEC od DANIELA    

 

WW  IIMMIIEENNIIUU  OORRGGAANNIIZZAATTOORRÓÓWW  SSEERRDDEECCZZNNIIEE  

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  DDOO  WWIILLKKOOWWIICC  
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Nowości wydawnicze

Rozwój gospodarki rynkowej, 
z m i e n n e  o t o c z e n i e  
p r z e d s i ę b i o r s t w,  w z r o s t  
konkurencyjności, globalizacja, 
c o r a z  w i ę k s z e  t r u d n o ś c i  
z k o o r d y n a c j ą  j e d n o s t e k  
wchodzących w ich skład - 
wszystkie te czynniki komplikują 
zarządzanie przedsiębiorstwami, 
które powinno być nastawione na 
przyszłość, oraz powodują, że 

konieczna jest kontrola jakości podejmowanych decyzji 
prowadzona na bieżąco. Służy do tego controlling 
operacyjny, który ułatwia stworzenie racjonalnego 
układu kompetencji i odpowiedzialności na różnych 
szczeblach zarządzania oraz powiązanie osiągniętych 
w y n i k ó w  z  s y s t e m e m  
motywacyjnym

Kurs przeznaczony dla uczniów i 
o s ó b  d o r o s ł y c h ,  
r o z p o c z y n a j ą c y c h  n a u k ę  
angielskiego lub pragnących 
przypomnieć sobie albo utrwalić 
materiał.

K s i ą ż k a  
zawiera  skrócony wykład  
z geodezji w ujęciu tradycyjnym 
i współczesnym. Przedstawiono 
w niej metody: pozyskiwania 
informacji o terenie, konstrukcji 
map, geodezyjnego opracowania 
projektów. Omówiono również 
n o w o c z e s n e  t e c h n o l o g i e  
s t o s o w a n e  w  g e o d e z j i .  
Podręcznik przeznaczony jest dla 

studentów kierunków: budownictwo, inżynieria 
środowiska  i architektura.

Renata Zielonka

W trakcie tegorocznych wakacji rodzice dzieci 
pochodzących z rodzin, gdzie dochód na osobę nie 
przekracza 351 zł netto mogli wnioskować do 
dyrektorów szkół o przyznanie pomocy w formie 
dofinansowania zakupu podręczników i mundurków 
szkolnych. 
Pomoc w zakresie zakupu podręczników dotyczy dzieci 
z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół 
podstawowych, natomiast w zakresie zakupu 
mundurków pomocą mogą być objęci uczniowie ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Do dnia 30 lipca 2007 roku wnioski o dofinansowanie 
podręczników złożono dla 24 przedszkolaków, 32 
p ie rwszok las is tów,  32  d rugok las is tów,  20  
trzecioklasistów, o dofinansowanie zakupu mundurków 
dla 128 uczniów szkół podstawowych i 43 uczniów 
gimnazjum. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przedłużyło termin przyjmowania wniosków o udzielenie 
pomocy, przy czym termin ten na terenie Gminy 
Postomino upływa w dniu 3 września 2007 roku.

Aleksandra Kurek

Rymowanki-pisanki

Owszem, lubię poezję, lecz to comusiał (tak ma 
być: jedno słowo z 2-ch com musiał = maciarewiczowski 
"skrót myślowy"!)  czytać w kwietniowym SZEPT-cie 
przeszło mą percepcję (zdolność zrozumienia): nestorka 
Stanisława do rymów wciążwawa jak baletnica do tańca! 
"Wokół rzędem ułożone pisanki - kraszanki..." ozdabiają 
pierwszą stronę...

... a na całej ósmej panie Henryka wieści, że 
powracają ptaszki z dalekich podróży"; przebija ją 
dwakroć pani Jadwiga: 1) "mocnym systemem (?), gdzie 
banki merdają ogonem(?)" i 2) "z koszyczkiem 
święconki zaprawionej (?) zielonym bukszpanem". Za to 
pani Kazia rzetelnie rymuje: "rano - Wilkanoc, z sianem - 
pod dywanem, w komodzie - w ogrodzie, przenika - 
koszyka, czekolada - zajada, zabawa - sprawa, mile - 
chwile".

Miłe Panie! Cenię Wasz mozół, aliści nie szkoda 
Wam było tak beztrosko trwonić przedświąteczny czas - 
dla czytelniczych mas?! Te Wasze rymy i bezrymy tak 
się mają do poezji, jak... Serdecznie zapewniam, że nie o 
Was mi idzie, ale przyzwoitą JAKOŚĆ gminnego 
"świerszczyka", bo go czytują też poza opłotkami gminy 
Postomino mędrsi od nas i bezpłatnie rechoczą, jak te 
żabska, do rozpuku!

Pozdrawiamsob

Od redakcji. Drukujemy "krytykę" redakcyjnego seniora 
zapewniając, że nadal łasi będziemy na samorodną 
twórczość artystyczną niezależnie od jej oceny przez 
"mędrszych od nas"; oni niech sobie rechoczą nawet do 
rozpuku, a my będziemy robić swoje.

Sza

Nibyhumoreska

Mundurki i podręczniki

W Sławnie gościła delegacja miasta Ząbkowice 
Śląskie (przedwojenna nazwa FRANKENSTEIN), 
a gości przyjął obecny burmistrz miasta Krzysztof 
Frankenstein. Goście odwiedzili Jarosławiec.

Sza

Jak 

Frankenstein z Frankensteinem

W dniu 19 sierpnia 2007  r.  zostały  
przeprowadzone zawody wędkarskie, spławikowe nad 
jeziorem Pieńkowo o puchar wójta Gminy  dla wędkarzy 
z koła „KARAŚ”. Puchar zdobył Janusz Baranowski, II 
miejsce zajął Andrzej Sobolewski, a III Stanisław Kasica

Janusz mistrzem
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parki. ha. Wieś wraz z gruntami liczyła 1902 
Wieś była wsią chłopską i kościelną, ha. Mieszkało  w niej 720 osób. Liczba 
związaną z majątkami ziemskimi. Miała budynków mieszkalnych liczyła 191. 
kształt owalnicy.  W końcu XVIII wieku W majątkach hodowano krowy 

P i e s z c z  l e ż y  o k o ł o  l i c z y ł a  5 3  d y m y,  n a d  r z e k ą  mleczne, konie, owce oraz prowadzono 
7 kilometrów na północ od drogi Moszczeniczką były trzy mosty. Rzeka hodowle ryb. Wysiewano: żyto, owies, 
Szczecin – Gdańsk i graniczy napędzała dwa młyny, tartak i kuźnię. jęczmień i koniczynę. 
z gruntami wsi  Pałowo,  Gać,  W środku wsi rozciągał się na długości Przed II wojną światową do majątku 
Krzemienica i Tyń. Przez cała długość około 1,5 kilometra długi staw.  Była to Pieszcza „A” należały  osady 
wsi płynie Moszczeniczka.  w owym czasie duża wieś. W 1818 roku Eichenrode (obecnie Chełmki), Ziegelei 
Wieś na rodowód średniowieczny. Do Pieszcz liczył 536 mieszkańców, (obecnie Glinka), gdzie znajdowała się 
1945 roku nosiła nazwę Peest. Tuż po a w 1905 roku 959 mieszkańców i 179 cegielnia,  Louisenhof (obecnie 
wojnie przejściowo: Piasto, Piastko. budynków mieszkalnych. Niesiedlin), gdzie była owczarnia, 

L u d n o ś ć  w s i  b y ł a  Prettmin (obecnie Przetmino), gdzie 
w y z n a n i a b y ł a  s p ó ł k a  p a s t e r s k a  o r a z  
ewangelickiego. Kościół Hammermühle (obecnie Tłuki), gdzie 
zbudowano w XV wieku. był młyn wodny, tartak spalony w 1940 
Jest to jednonawowa r o k u  o r a z  n i e d u ż y  d w o r e k  
bryła z dwoma kaplicami. z zabudowaniami gospodarczymi. Do 
W kościele istniały loże majątku Pieszcza „B” należała: 
patronów oraz krypty Henningswalde (obecnie Ilnica), gdzie 
rodzin von Below i von było 5 zagród chłopskich.  
Krockow. Probostwo Wojska radzieckie wkroczyły do 
posiadało po południowo- Pieszcza 8 marca 1945 roku. Duża cześć 
z a c h o d n i e j  s t r o n i e  mieszkańców Pieszcza musiała 
k o ś c i o ł a  s o l i d n e  pracować w gospodarstwie rolnym 
zabudowania, które w założonym przez Armię Czerwoną. 
1941 roku spłonęły. Od Ostatnie rodziny niemieckie wyjechały Od 1335 roku wymieniana jest 

końca XIX wieku cmentarz znajdował ze wsi dopiero w 1950 roku. jako siedziba rodu von Below. W XV 
się przy drodze do Pałowa (dziś Pieszcz stał się wsią PGR-owską. wieku Klaus von Below dokonuje 
znajduje się tam cześć zniszczonych Upadek gospodarstw rolnych na podziału wsi na dwa majątki. Większy 
nagrobków). początku lat 90-tych spowodował „A” – obejmujący teren obecnego 
W matrykule parafii Pieszcz z 1584 zubożenie mieszkańców. pałacu oraz południową cześć wsi 
roku istnieje wzmianka o nauczaniu Liczba ludności w powojennym otrzymuje jego syn Sehier. Majątek „B” 
k a t e c h i z m u  i  utworzony w północnej i zachodniej 
przygotowaniu do części wsi otrzymuje Gerd.
konfirmacji. W XIX W wyniku rodzinnych koligacji w XVII 
stuleciu (a być może wieku majątek A znalazł się w rękach 
i  w c z e ś n i e j )  rodziny von Krockow, a następnie 
z pewnością istniała rodziny Reinholdów. W połowie XIX 
we  ws i  s zko ł a .  wieku  powstaje nowy dwór, który w 
W roku szkolnym 1904 roku zostaje rozbudowany. Po II 
1 9 1 6 / 1 9 1 7  wojnie światowej stacjonowała tam 
uczęszczało do niej Armia Radziecka, a w latach 50-tych 
140 dzieci. Nowy przerobiono go na magazyn zbożowy.  
budynek  szko ły  Dziś istnieją tylko ruiny zabudowań 
z b u d o w a n o  n a  gospodarczych.  Ostatnim właścicielem 
przełomie lat 20 i 30-majątku Pieszcza „A” przed 1945 
tych  XX wieku  rokiem  był Hans von Krockow.
w centrum wsi. Przy Pieszcz „B” pozostawał w rękach 
niej znajdowały się rodziny von Below do 1847 roku, kiedy Pieszczu wynosiła: w 1950 roku - 509, mieszkania dla nauczycieli. to został sprzedany Johannowi Zaruke. w 1960 – 526, w 1970 – 522, w 1980 – Przed 1939 rokiem we wsi był urząd Później zmieniał właścicieli wiele razy. 531, w 1990 – 534, w 2006 – 516. pocztowy, dwa zajazdy ze sklepami, Pod koniec I wojny światowej zakupił Liczba gospodarstw domowych wynosi dwie piekarnie, rzeźnia ze sklepem, go kapitan Joachim Deicke zmarły 126, a gospodarstw rolnych 24. We wsi cegielnia, dwa wiatraki, jeden młyn w 1945 roku. Dwór tego majątku działa Ochotnicza Straż Pożarna. Są wodny, zakład budowlany, poczta, znajdował się w północnej części wsi. dwa sklepy, świetlica, działa szkoła oddział kasy oszczędnościowej. P o w s t a ł  w X V I I I  w i e k u ,  podstawowa i gimnazjum, zbudowano Byli także liczni rzemieślnicy, m.in.:  2 a przebudowany został w końcu wieku n o w y  c m e n t a r z  i  d o m  szewców, 2 krawców, 2 młynarzy, XIX. Obecnie pełni funkcje mieszkalne.  przedpogrzebowy. Wieś obecnie należy kowal, stolarz, kołodziej, instalator Oba dwory miały wieloboczne do parafii w Sławsku. urządzeń elektrycznych. podwórza,  po kilka budynków Sołtysem jest Zenon Morka. 17 chłopów posiadało gospodarstwa gospodarczych oraz kilkuhektarowe (jes)poniżej 10 hektarów, 13 zaś powyżej 10 

PIESZCZ

Szept Postomina
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35. Telewizja Polska Program-3 Szczecin, Oddział 
      Koszalin

36. Drogeria „LAGUNA” – Sławno

37. Ciastkarnia Cukiernia „TAJA” – Jarosławiec

38. Ośrodek Wczasowy „ZA WYDMĄ” – Jarosławiec

39. Ośrodek Wczasowy „GRYFIA” – Jarosławiec
1.   Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o.  40. Ośrodek Wczasowy „LATO” - Jarosławiec
      "Ekowodrol", Koszalin 41. Ośrodek Wczasowy „RÓŻA WIATRÓW” - 
2.   Przedsiębiorstwo „Laminopol” Sp.  z o.o. Słupsk       Jarosławiec
3.   Kupieckie Centrum Handlowe w Słupsku 42. Ośrodek Wczasowy „KATANI” – Jarosławiec
      „MANHATAN”

43. Pensjonat „SALWADOR” - Jarosławiec
4.   Ośrodek Wczasowy „ARKA” – Jarosławiec

44. Ośrodek Wczasowy „MUSZELKA” – Jarosławiec
5.   Ośrodek Wczasowy „RAFA” – Jarosławiec 45. Ośrodek Wczasowy „NA KLIFIE” - Jarosławiec

46. Ośrodek Wczasowy „SOLAR” - Jarosławiec6.   ENERGA – Zakład Enegetyczny Słupsk
47. Ośrodek Wczasowy „LUTNIK” - Jarosławiec7.   CURVER POLAND Sp. z o.o.
48. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Regina, 8.   Elite Cafe – Warszawa
      Stanisław Kowalscy9.   Zakład Poligraficzny „GRAWIPOL” w Słupsku
49. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego-Gawęda - 10. Rogal Unibrew Polska Sp. z o.o. – Browary Brok
      Ronino

11. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” 
50. Placówka Straży Granicznej – Ustka

      Szczecin
51. Przedsiębiorstwo „Bogart” - Słupsk12. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego, 
52. Gospodarstwo Ogrodnicze Kwiatkowski – Pieńkowo      Włodzimierz Olszewki- Sławno

13. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 53. Gminna Spółdzielnia 'Samopomoc Chłopska” – 
      „POWIERNIK” Sp. z o.o., Koszalin

      Postomino
14. Park Wodny „JAN” Darłówko – POLDAN Sławno

54. Pizzeria „SAMUR” –Jarosławiec
15. Przedsiębiorstwo „HYDROGEBUDOWA” Sp. z o.o. 

55. Sklep „OWOCE-WARZYWA” KLAJA – Jarosławiec      Sławno
56. Zakład Piekarniczy-Wanda, Tadeusz Jakubowscy – 16. Ośrodek Rehabilitacji „PANORAMA MORSKA” – 
Sławno      Jarosławiec
57. PHU Szczepański – Postomino17. Sklep Sportowy „PUMA” – Pani Krystyna 

58. Rozgłośnia Radiowa – Radio Koszalin      Grabowska – Sławno
59. Redakcja Tygodnika „Obserwator Lokalny”18. Hurtownia Kosmetyczna „WEGA-BIS” – Słupsk
60. Redakcja „Dziennik Bałtycki”

19. Starostwo Powiatowe – Sławno
61. Sołtys Sołectwa Jarosławiec – Piotr Żuchowski

20. NATA Gdańsk – oficjalny napój biegu
62. Sklep Ogólnospożywczy – Jadwiga, Janusz 

21. Redakcja „Głosu Koszalińskiego” – patron medialny
      Sowińscy – Postomino

22. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
63. Punkt Gastronomiczny Lody-Urszula Sławska – 

      „AGROMOR” – Sławno
      Darłowo

23. Bank Polski PKO – Oddział Sławno 64. Komenda Hufca ZHP Sławno, Obóz „LEŚNA   
24. Bank Spółdzielczy – Ustka       POLANA” – Jarosławiec

65. Zakład Ogólnobudowlany Kowalski - Postomino 25. Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego Sendeccy – 
66. Kiosk Warzywny Witek – Postomino      Bobrowicki

26. Polski Związek Lekkiej Atletyki – Warszawa 67. Pracownia i Galeria Sztuli „Jart” –Jadwiga 

27. Polski Komitet Olimpijski – Warszawa       Czerwińska – Postomino

28. Ministerstwo Sportu Rzeczpospolitej – Warszawa 68. Polskie Stowarzyszenie Biegów – Piła

29. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 69. Sklep Wielobranżowy-Józef Wieczorkowski – 
      Warszawa       Jarosławiec
30. Urząd Marszałkowski – Szczecin 70. Komisariat Policji – Postomino

71. Jednostki ochotniczej Straży Pożarnej31. Redakcja Tygodnika „Wspólnota” – Warszawa
72. Powiatowa Komenda Policji – Sławno32. Przedsiębiorstwo Budowlane Kołodziej – Górsko
73. Zakład Ogólnobudowlany – Ireneusz Olszewski33. Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-Usługowa. 

      Ośrodek Wczasowy Wicie 74. Zakład Ogólnobudowlany – Andrzej Szewczyk
34. Zespół Szkól – Jarosławiec

Lista sponsorów XVII Międzynarodowego Biegu po Plaży

Szept Postomina
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Fundacja Wspomagania Wsi ruszyła z kolejną edycją 
konkursów grantowych. 

Właśnie został ogłoszony konkurs „Nasza wieś, 
naszą szansą- 2007” dla organizacji pozarządowych i różnych 
grup nieformalnych (stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, 
organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-
wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie 
socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, 
organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, 
rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła 
gospodyń wiejskich). Każda organizacja może złożyć tylko 
jeden wniosek.
Konkurs polega na realizacji projektu, którego celem będzie 
aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi 
i małych miasteczek. Działania podejmowane w ramach 
projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: 
nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości 
pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów 
życia mieszkańców miejscowości, w których projekt 
będzie realizowany. Działania te mają ograniczać 
przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych 
sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować 
mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich 
jakość życia. Realizacja projektu powinna się 
rozpocząć po 10 lutego 2008 i nie  trwać dłużej niż 18 
miesięcy. 

Maksymalna kwota, o którą można się 
ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 
złotych. Szczegółowy formularz wniosku o dotację, 
oraz instrukcja do formularza są do pobrania na 
s t ronie  www.fww.org.pl  oraz w portalu 
internetowym prowadzonym przez Fundację 
Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl. 
Wniosek z dopiskiem „Nasza wieś naszą szansą” 
należy przesłać pocztą do 8 października 2007 
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1

01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2007 
roku.

Aleksandra Kurek

10 września 2007 roku Fundacja ogłosi konkurs pn. „ 
Nasza Świetlica”. W konkursie nagradzane będą działania 
mające na celu utworzenie nowych lub wyposażenie i poprawę 
funkcjonowania już istniejących klubów bądź świetlic. W 
ramach podejmowanych działań powinno powstać miejsce 
spotkań zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, w 
którym można będzie odrabiać lekcje, zajrzeć do 
podręczników, encyklopedii, słowników czy skorzystać z 
komputera i Internetu. W świetlicy / klubie będą mogły 
powstawać i działać koła zainteresowań / miłośników, KGW 
lub inne organizacje lokalne, których celem jest rozwój 
społeczny i edukacyjny środowisk wiejskich. 

Aleksandra Kurek

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu 
Równać Szanse 2007 Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży został uruchomiony.

Celem programu jest wsparcie inicjatyw 
społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, 
a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich 
i małych miast do 20 000 mieszkańców. Dotacje do 7 000 zł 
można przeznaczyć na szkolenia, doradztwo. Podmiotami 
uprawnionymi do startowania w konkursie są:organizacje 
pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, 
placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz 
grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) 
z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 
1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Koniec wakacji, granty czekają, 

nasza wieś, naszą szansą

Nasza świetlica

Równać szanse

Adresatami projektów może być młodzież w wieku od 13 do 
19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z 
terenów wiejskich i miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Zgłaszane wnioski mogą obejmować działania 
służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:
* wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu 
kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza 
rozwój technik informacyjnych; 
* popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz 
poszerzanie wiedzy w ich zakresie; 
* kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie 
możliwości spełniania ich aspiracji; 
* podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na 
przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, 
autoprezentacja; 
* tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się 
młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne 
działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości; 
* tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz 
rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi. 

Aleksandra Kurek

Powyżej zdjęcie naszych kolonistów 
i widoki, które podziwiali.

Miłość przedstawia sobą zawsze coś idealnego, 
a małżeństwo coś realnego, i nigdy bezkarnie nie można 

pomieszać ze sobą obu tych składników. 
Johann Wolfgang von Goethe
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serdecznie dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za ufundowanie nagród, 
upominków i posiłków regeneracyjnych, Państwu 
Jakubowskim ze Sławna ze przepyszną drożdżówkę i chleb do 

Pogoda sprzyjała rowerzystom tegorocznego Rajdu ogniska oraz całej społeczności Łącka ze szczególnym 
Rowerowego „RACIBORA” po Ziemi Sławieńskiej. uwzględnieniem strażaków za ugoszczenie.
Jadącym do Darłowa świeciło słońce, a w Postominie w tym Do zobaczenia za rok na trasie rajdu.
czasie  padał deszcz. A w drugim dniu odwrotnie w Darłowie Maria Lech-Szajner
padało, a w  Wicku Morskim słońce świeciło – to trzeba mieć 
fart. W sobotę (11.08.2007r.) z Jarosławca wyjechało 30 "Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale
uczestników trasą Nacmierz – Bylica – Dzierżęcin – wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu."
Barzowice - Palczewice aż do Cisowa. Tu w gospodarstwie dr Wojciech Oczko
agroturystycznym, swym dużym sercem, ugościła nas Pani 
Wanda Hańczarek. Na stole swojskie wypieki; gościł ogórek 
kiszony, swojski chleb oraz smalec. Posileni rajdowicze, 
ruszyli w dalszą trasę – serdecznie dziękując pani  Wandzie 
i pisząc się na przyszły rok. Na zielonej łączce, opodal świetlicy, oraz na terenie, 

Rowerzyści w południe dotarli do Zamku Książąt pachnącego świeżością, placu gier i zabaw dla dzieci, 
Pomorskich w Darłowie i tu niespodzianka – 1,5 godzinne wyznaczyli sobie świąteczne (15.08. br), festynowe spotkanie 
zwiedzanie zamku z sympatyczną Panią Przewodnik, która mieszkańcy Pałowa, Pałówka i Nosalina. Niebiosa tego dnia 
za przysłowiowy „Uśmiech” opowiedziała o naszym były łaskawe, bo i cel był zbożny. W informatorze festynowym 
Raciborze – księciu rozbójników. Ogromne podziękowania „…razem dobrze się pobawimy, a przy okazji konto remontu 
dla  dyrekcji Zamku Książąt Pomorskich. Żegnając się kościoła zasilimy…”. Niesłabnącym powodzeniem cieszyła 
z Darłowem rajdowicze ruszyli do Darłówka i wzdłuż plaży się loteria fantowa – każdy los wygrywał. Odtwarzacz DVD 
do Wicia. W ośrodku wczasowym „Na wydmach” czekał na wygrała Jolanta Kisiel. Przebiegu niektórych konkurencji 
nas gorący posiłek, a ponadto rozegrano konkurs rzutu lotką. sportowo-sprawnościowych imprezy doglądał, z wielką 
Najtrafniej wśród mężczyzn rzucał Marcin Machalski troską i zaangażowaniem, ksiądz proboszcz Zbigniew Dudojć. 
z Chudaczewa, Bartek i Adrian Jażdżewscy z Postomina, Przemyślne konkurencje sprawnościowe przygotowali 
a wśród kobiet najlepsza byłam ja przed Jadwigą Krakowską           i    p r zeprowadzili: Alicja Kukowska, Mariusz Franczak, 
i Bogumiłą Struś. Jadąc wzdłuż morza ogłoszony został Marian Wojciechowski (obaj z OSP Pałówko) i Sławek Szmyt. 
konkurs na zbiór szyszek – oceniony przez pana Zygmunta Festynowicze, pod bacznym okiem Grzegorza Kukowskiego, 
Karwackiego, a nagrody ufundowane przez założyciela sprawdzali swoje możliwości strzeleckie z broni 
Klubu Rowerowego „Marysieńka” otrzymali: Bogumiła pneumatycznej. Kobiety garnęły się, niemalże tłumnie 
Struś, Krystyna Zielonka, Przemek Myziak i Agnieszka i ochoczo, do strzelania ze strażackiej armatki wodnej. 
Seweryn. Wielokrotnie cel był „ustrzelony”. Serwowano przekąski 

W drugim dniu (12.08.2007r.) z Jarosławca prosto z grilla, gorące i zimne napoje, słodkie ciasta. Dzieciaki 
wyjechała 58-osobowa grupa rajdowa, w kierunku Wicka „sprawdzały” wyposażenie nowego placu gier i zabaw.
Morskiego. Na bramie PKT w Jarosławcu czekał Było radośnie, słonecznie, sportowo-rekreacyjnie. 
przewodnik, który oprowadzał całą grupę po poligonie Cel został osiągnięty – na remont zabytkowego kościoła 
wojskowym. Przy pomniku czekała na nas grupa rajdowa w Pałowie zabrano 6.590 zł.
z usteckiego klubu BEZKRES oraz koła rowerowego 
„Słupia” ze Słupska. Całą 100 osobową grupą Podziękowania od ks. proboszcza i organizatorów 
przemierzaliśmy poligon, a następnie dotarliśmy przez Festynu w Pałowie dla sponsorów:
Królewo, Korlino do Łącka. Przy remizie OSP w Łącku 
czekała na uczestników grochówka, kiełbasa na ognisko. 1. „Stanpol” – Słupsk
Rozstrzygnięto konkurs na okazały bukiet kwiatów 2. DH Wokulski – Słupsk
przydrożnych, polnych – zwyciężyła pani Małgorzata 3. Maria Marcinkiewicz – Słupsk
Falkowska ze Sławna, Helena Malec z Pieńkowa oraz 4. Piekarnia „Pod Klonem” – Słupsk
Krystyna Kleips z Pieszcza. Nagrody ufundowała redakcja 5. „Hage Polska” – Głobino
„Obserwatora Lokalnego”, a pozostali uczestnicy otrzymali 6. „Żywiec TRADE” – Słupsk
upominki od organizatorów. W konkursie na wiersz lub 7. „Grelatto” – Reblinko
slogan rajdowy ze słowem „Marysieńka” zwyciężyli: 8. „FORUM” – Sycewice
Małgorzata Falkowska, Daniela Igras, Kazimierz Falkowski 9. Pilarska – Sycewice
oraz Agnieszka Seweryn. Nagrody ufundowane były przez 10. Jarosław Zdybał „ORBITA” – Sławno
„Głos Koszaliński”. W rekreacyjnym torze rowerowym,     1 1 . „ A g r om  or ”  –  S ła w n o        
o wejściówkę do parku wodnego JAN w Darłówku, 12. Krystyna Grabowska – Sławno
zwyciężyli Piotr Brzozowski ze Sławna, Patryk Jażdżewski 13. Piekarnia pp. Boruccy – Łącko
z Postomina i Paweł Sobiecki z Ustki, a wśród kobiet Edyta 14. Kazimierz Ordon – Marszewo
Chalecka z Ustki, Daniela Igras z Królewa i Ilona Mielczarek 15. GS – Postomino
z Chudaczewa. Najliczniejszą grupą rajdową został ustecki 16. Stefania i Robert Szczepańscy – Postomino
BEZKRES - puchar wręczył zastępca wójta Marian Sergiel, 17. Państwo Sowińscy – Postomino
natomiast puchar przewodniczącej GKRPA otrzymała 18. Czesław Pieniążek – Pieszcz
najliczniejsza Rodzina Rajdowa- Państwo Seweryn z Gliwic. 19. Janusz Stachowicz – Staniewicz
Najmłodszymi uczestnikami rajdu byli Martusia Młynek Podziękowania dla sponsorów – mieszkańców Nosalina, 
z Piekar Śląskich oraz Kacper Lech-Szajner z Wszedzienia. Pałówka i Pałowa. 
Najstarszymi uczestnikami rajdu byli Helena Malec Sza
z Pieńkowa i Tadeusz Budzyński ze Sławna. Rajdowicze 

Rajd "Racibora"

Parafialnie i radośnie 

w Pałowie



Miesięcznik Gminy Postomino wrzesień 2007

 Wieści gminne...

 10

Las
Za Karsinem na wzgórzu
ciągnie się las mieszany:
bukowy, sosnowy i brzozowy
często przez harcerzy przemierzany.

Niedaleko brzegu rozległa polana
przez dzieci bardzo lubiana.
Tu stawiały szałasy i namioty
a w nich różne harcerskie przedmioty:
finki, saperki, plecaki,
piłka szła w ruch, podchody,
dzieci bawiły się i śmiały,
nie patrząc na częste niewygody.

Grochówka z kiełbasą
kłębiła się w kotle,
jedli ją wszyscy
głodni sromotnie.

Gdy polanę zalesiono,
dzieci znalazły nową
i tu czynności przeniesiono.
Z czasem drzewa urosły,
wszyscy byłą polanę odwiedzają
a przy tym pięknych grzybów
nazbierają.

Stanisława Paszylk

Jodły
Jodły Świętokrzyskie 
w Puszczy Jodłowej
stoją na Łyścu 
proste jak w podstawie stalowej.

Zadrżały, gdy niemieckie samoloty 
zrobiły na Święty Krzyż 
bombowe naloty.

A potem Niemcy głodzili
i kilka tysięcy jeńców radzieckich zniszczyli.

Po wojnie idealną ciszę puszczy
mogły zagłuszać tylko dzieci
i głuszce.

Dziatwa wracała 
z wiadrami jagód, 
obecnie nie ma jagód. 
Są turyści.

Stanisława Paszylk

Szept Postomina

To już po raz jedenasty w Harcerskiej Stanicy "Leśna 
Polana" w Jarosławcu przebywała 28-osobowa grupa 
dzieciaków z Jakucji (autonomiczna republika wschodnio-
syberyjska) i Kazachstanu, których pradziadkowie 
i dziadkowie byli Polakami zesłanymi w te rejony świata w 
I połowie poprzedniego wieku - powiedział Ryszard Sobczak, 
komendant obozu. Przyjechali by poznać kulturę, historię, a 
nade wszystko język swoich babć i dziadków. Odwiedzili 
wiele miejscowości - miejsc historycznych. Bawili się 
z polskimi rówieśnikami, nawiązywali nowe znajomości, 
uczestniczyli we wspólnych imprezach, apelach, zabawach, 
ogniskach, zawodach sportowo-sprawnościowych. 
Wypoczywali nad polskim Bałtykiem.

Sza

Z dalekiej Jakucji i Kazachstanu

 do Jarosławca

Orzechowo
Zielona kraina schowana w lesie,
spokój cisza.
Wspaniałych drzew tutaj niemało
a każde inne, 
tworzą zielony parasol
nad rezerwatem przyrody.
Najpiękniejsze są sosny polskie,
rozłożyste,
ramiona swe unoszą w górę 
ku słońcu.
Śmieją się 
ukazując ogorzałe szyszki
pośród szmatagdowych, długich igieł.
Cudowna kraina sosen
rosnących na szarej pustyni.
A każda z nich ma swoje miejsce
unosząc rozłożyste ramiona
uśmiechają się
ku niebu i słońcu.

Jadwiga Michalak

Na krótko przed zakończeniem roku szkolnego 
w korlińskiej podstawówce z rewizytą przebywała 30- 
osobowa grupa uczniów z Wrocławia.
O historii współpracy z podstawówką z Wrocławia mówi 
dyrektor korlinianki pan Zbyszek Mielczarski: 
"Kontakt z tą szkołą został związany w zeszłym roku. Teraz my 
gościom zafundowaliśmy czterodniowy przedsmak wakacji. 
Warto podtrzymywać kontakty z tamtejszą szkołą, gdyż dla 
naszych dzieci Wrocław okazał się wyjątkowo piękny 
i urokliwy z mnóstwem atrakcji. Obie strony wychodzą na 
"swoje", bo takie szkolne eskapady są niepomiernie tańsze, niż 
gdy przyszłoby opłacać biurom podróży.
Sądzę, że gminę Postomino i Wrocław upodabnia (oczywiście 
należy uwzględnić skalę wielkości) niezwykła dynamika 
rozwoju gospodarczego obu jednostek. Postomino to 
pomniejszony Wrocław, a Wrocław to takie powiększone 
Postomino. Póki co dzieci ze stolicy Dolnego Śląska zdumiała 
niezwykła cisza w Korlinie i piękno Słowińskiego Parku 
Narodowego".

Wrocławska rewizyta

Lepiej byle jak jechać, 

niż najlepiej iść

Tą życiową maksymą kierują się dzieciaki z Łącka i 
Łęzka. Chyba w żadnej ze szkół w naszej gminie nie ma takiej 
ilości dojeżdżających uczniów rowerami do Korlina - 1/3 
dzieci tej placówki dojeżdża jednośladem. Dominują "górale", 
choć coraz więcej pojawia się montowanej "chińszczyzny" 
z Koszalina. Jest też z demobilu kilka egzemplarzy 
niemieckich i jeden, jedyny Romet! Faktem jest też, że wysyp 
coraz ładniejszych modeli ma miejsce zaraz po Komunii 
Świętej, ale prawdą jest też i to, że od dawna ilość stojaków na 
rowery na szkolnym podwórku nie przystaje do oczekiwań 
dojeżdżających młodych cyklistów. Może by tak dyrektorze 
od września ufundować dzieciarni nowe stojaki?

Podziękowanie
Zarząd OSP w Postominie serdecznie dziękuje panu 

Stanisławowi Zielińskiemu (prezes Laminopolu) za pomoc 
w zakupie dresów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
chłopców.

Marek Domżałowicz



Miesięcznik Gminy Postominowrzesień 2007

Nasze historie

    11Szept Postomina

przez okres trzech wakacyjnych miesięcy, pełni funkcje 
komendanta Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu.

Sza

Pierwszy obóz harcerski w Jarosławcu zorganizowaliśmy 
w 1957 roku. Były to całkiem inne uwarunkowania, inne były 
zainteresowania. Sami wykonaliśmy wszystko to, co było potrzebne 
do odbycia obozu, od stołówki po latrynę. Posiłki spożywaliśmy 
z wojskowych menażek, które myliśmy w kanale łączącym jezioro 
z morzem, używając piasku i popiołu. Organizowaliśmy imprezy 
dla ludności okolicznych miejscowości np. wybory miss pastwiska, 
wyścigi kolarskie, wesołe jarmarki. Własnymi siłami 
likwidowaliśmy te obozowiska, zostawiając uporządkowany lasek. 
Dzisiaj mamy stołówkę, budynki z pokojami, umywalnie z ciepłą 
wodą, sanitariaty, dyskoteki, boiska do gier małych, świetlicę, krąg 
ogniskowy. Mamy również namioty dla tych co chcą zasmakować 
odrobinę harcerskiej przygody. – powiedział Paweł Bogumił Blum, 
komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Wojsk 
Ochrony Pogranicza w Sławnie, który nieprzerwanie od 50 lat, 

w Pieńkówku. Po tej cegielni pozostały wspomnienia, pozostał 
betonowy fundament, komin i transformator.

U mojego ojca na schodach, prowadzących do domu, 
odbywały się spotkania Polaków. Siadali jeden przy drugim 

Miałem 18 lat jak przyjechałem po raz pierwszy do i rozprawiali. Chrzciny czy wesela odbywały się w domach. Zapraszało 
Postomina. A był to wrzesień 1945 roku. Ale wcześniej przyjechał mój się sąsiadów lub wszystkich Polaków. W Postominie był wtedy kościół 
ojciec Władysław, dokonał wyboru gospodarki i wrócił do rodzinnego ewangelicki. Tutaj odprawiał pastor z Pieszcza. My w ich modłach nie 
Gąsiorowa. Po dwóch tygodniach zostałem wysłany przez rodzica, aby uczestniczyliśmy. Już w 1946 roku zaczęły się odprawiać msze 
dopilnować tego wyboru, jakiego dokonał. Przez miesiąc byłem sam w naszym obrządku. Co drugą niedzielę przyjeżdżał ksiądz z Łącka. 
z Niemcami pilnując, by nikt inny nie Odprawiało się msze też w Marszewie 
z a j ą ł  o b r a n e g o  p r z e z  O j c a  i Pieńkowie. Z Rosjanami żyło się 
gospodarstwa rolnego. Dopiero nawet łagodnie. Za bimber szło z nimi 
w październiku 45 roku przyjechał wszystko załatwić. Miejscowy majątek 
ojciec z matką Heleną i rodzeństwem ziemski był w ich władaniu. To prawda, 
(Zdzisława, Piotr, Stanisław i Ignacy). że szabrowali, ale Polacy nie byli od 
Do Sławna przyjechali pociągiem, a ze nich gorsi. Jadało się wszystko to, co 
Sławna do Postomina „dwójką”. dało się w gospodarstwie wytworzyć. 
Wyjechałem po nich konna furmanką, Była krowa – było mleko, śmietana 
by pomóc w przewiezieniu tego i masło. Były kury to były jajka i mięso. 
dobytku, jaki mieli ze sobą. Niemcy, z Pamiętam jak raz Niemcy zrobili dla 
którymi mieszkaliśmy byli „dosyć mnie kolację. Nasmażyli jabłek na 
sobie”. Było to dwóch starszych marmoladę (papkę) i  do tego 
dziadków i córka jednego z nich. Syn ziemniaki. Nie mogłem tego zjeść, 
jednego z nich zginął czy zaginął na odniosłem ten poczęstunek.
wojnie. To byli dobrzy Niemcy. Właśnie tutaj poznałem swoja przyszłą 
Dołączył później do nas Niemiec ze małżonkę Stanisławę, niedawno 
wschodu, który mówił po polsku. świętowaliśmy półwiecze pożycia 
Przekazali nam wszystko to, co mieli małżeńskiego, chociaż pochodzimy 
zachowane. Ukrywali swoje mienie z sąsiadujących ze sobą wsi w powiecie 
w różnych miejscach; na strychu lub zakopywali w ziemi.  Na ko lsk i m  – Gąsiorów i Trześniew.
polu zakopali buraki. Wykonali to bardzo równiutko, że trudno było  Co dwa tygodnie były organizowane zabawy ludowe 
znaleźć. Chowali to przed Rosjanami, a nam przekazali te swoje dobra. w świetlicy, raz w Pieńkowie, a raz w Postominie. Przygrywała 
To prawda, że Rosjanie zbierali na swoje potrzeby wszystko to, co orkiestra 4, a nawet pięcioosobowa. 
udało się z pola zebrać. Mieli oni w miejscowym majątku ziemskim Wszyscy wtedy pomagali sobie w pracach polowych. 
krowy, które trzeba było czymś karmić. Mieszkaliśmy w jednym domu Ziemniaki kopało się w grupach nawet 20-osobowych, które 
z tymi Niemcami. Korzystaliśmy z jednej kuchni. Nie było z tym zajmowały od razu kawał pola. Opowiadało się kawały, śpiewało 
większych problemów. Każdy gotował po swojemu w określonych piosenki. Na polu było naprawdę, w czasie pracy, bardzo wesoło. 
wcześniej porach doby. Byliśmy dla siebie grzeczni. Jak przyjechali Wtedy chodziło się na odrobek. Odrabiało się sąsiadowi ten czas, który 
rodzice z moim rodzeństwem to Niemcy ustąpili nam swoje większe on spędził na naszym polu lub przy naszych pracach.
pokoje, bo nasza rodzina była liczniejsza. Pierwsze wykopki? Nie do Żyło się skromniej, ale było weselej, jakoś żyło się raźniej. 
wiary dzisiaj, ale było to ręczne kopanie ziemniaków tzw. graczką. Majątku nie zrobiliśmy z małżonką, ale żyliśmy uczciwie, z pracy 
Wykopki odbywały się siłą własnych mięsni. Buraków było znacznie własnych rąk.
mniej. W oborze stała jedna krowa, był jeden konik. Pierwsze żniwa? Mamy sześcioro dzieci. Basia pracuje w miejscowym 
To było już w roku 1946 – kosy szły w użytek. Były też kosiarki Urzędzie Gminy, Wiesława, z zawodu piekarz, mieszka w Korlinie, 
garściówki. Mężczyźni szli do kosy, a kobiety podbierały i wiązały Czesław, z zawodu górnik, mieszka w Siemianowicach Śląskich, 
zboże w snopy. Były to przeważnie żyto i owies. Grzegorz jest cukiernikiem w Słupsku, a Gabriel i Sylwester, będąc 

Dlaczego Postomino? Nie ma co ukrywać, że tam gdzie jeszcze stanu wolnego, zamieszkują razem z nami. 
mieszkaliśmy była bieda. Mieszkaliśmy na komornym u wiejskiego wysłuchał Sławoj Zawada
bogacza. Ojciec podjął decyzję poszukania czegoś dla nas na tych 
ziemiach odzyskanych. Tak te ziemie wtedy nazywano. Nie od razu Mieczysław KRYCH z żoną Stanisławą zamieszkują w Postominie, 
trafił do Postomina. Obrał sobie gospodarstwo w Pieńkowie. Przybył w innym domu niż zajął w 1945 jego ojciec Władysław. Prowadzą 
tam drugi Polak. Zaczęły się kłótnie. Ojciec ustąpił upartemu, żywot poczciwych emerytów za uczciwie wykonywaną pracę 
przyszedł do Postomina i tutaj pozostał. Pierwsze lata pracowałem zawodową.
w gospodarstwie, a później zacząłem pracować w cegielni 

Moje lata 40-te

Pół wieku Pawła Bluma 

w Jarosławcu
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pieniężne. Zmienne szczęście towarzyszyło naszej ekipie, 
która choć wygrała dwie konkurencje, to ostatecznie zajęła, 
jakże nielubiane przez zawodników, czwarte miejsce ulegając 
drużynom z Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Rewala. 

Żądni ubiegłorocznych sukcesów drużyny kobiecej, Wygraliśmy z drużynami szczecińskimi, gdańskimi 
która z Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR powróciła i pozostałymi z wybrzeża środkowego.
z quadem, grupa 6-ciu ratowników, 13 lipca 2007r. spakowała Choć liczono na więcej to radości nie ukrywali szef 
torby i pojechała na pierwsze tegoroczne eliminacje VI edycji ratowników z Jarosławca Arkadiusz Jaroszewicz i kierownik 
Mistrzostw Polski NIVEA Ratowników WOPR do Gdańska, Referatu Sportu, Kultury, Turystyki i Promocji Arkadiusz 
aby na plaży w Stogach podpatrywać rywali i przyjrzeć się Michalak.
zmianom regulaminowym niektórych konkurencji. Jednak Na tym zmagania ratowników nie zakończyły się. 
wystartowali. Osiem rywalizujących zespołów i 10 W dniach 18-19 sierpień 2007 w Kołobrzegu zostały 
konkurencji do rozegrania: bieg-pływanie bieg, wyścig rozegrane, po raz pierwszy, Międzynarodowe Zawody 
ratunkowy z pasem ratunkowym, sztafeta 4x50 m, wyścig Ratowników Wodnych.
ratunkowy z deską, wyścig pływacki, wyścig z deską, wyścig W zawodach uczestniczyły reprezentacje  Łotwy, 
łodzi, wyścig ratunkowy z zasobnikiem z liną, flagi plażowe. Litwy, Rosji ,reprezentacja juniorów Polski oraz zawodnicy 
Po pierwszych dwóch konkurencjach przegrywaliśmy tylko z Kołobrzegu, Jarosławca, Ustronia Morskiego i Dźwirzyna.
z Kołobrzegiem. Widać było, że wśród tych drużyn należy W tych silnie obsadzonych zawodach reprezentacja 
upatrywać faworytów pierwszych eliminacji. Jarosławca zajęła III miejsce ustępując jedynie reprezentacji 
W sumie wygrywamy sześć konkurencji. Ustronia Morskiego i  Kołobrzegu.
Gromkie brawa od publiczności, sędziowie ogłaszają, że do Wierzymy, iż przyszłoroczne mistrzostwa przyniosą nam 
finału w Międzyzdrojach kwalifikują się drużyny z Jarosławca jeszcze więcej radości i zadowolenia z naszych zawodników 
i Kołobrzegu. a kibicom emocji związanych z rywalizacją w widowiskowych 
Poza okazałym pucharem otrzymujemy łódź ratunkową BL. konkurencjach.
Skład drużyny finałowej: Paweł Dziechcierewicz, Wojciech Mistrzostwom Polski NIVEA Ratowników WOPR 
Sadowski, Piotr Balcerek, Paweł Ruda, Karol Korduła, Paweł towarzyszyła letnia szkoła NIVEA, jej celem jest nauka 
Gucki. pływania oraz propagowanie zasad bezpiecznego zachowania 

W dniach 26-29 lipca jarosławiecka plaża była nad wodą wśród dzieci. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani 
gospodarzem trzeciej eliminacji VI edycji Mistrzostw Polski ratownicy. Uczestnicy brali udział w licznych konkursach 
NIVEA Ratowników WOPR, w których wystartowało z nagrodami. Podstawowym celem Mistrzostw NIVEA jest 
5 żeńskich i 8 męskich drużyn, które walczyły z żywiołem; nie motywowanie ratowników WOPR do podnoszenia poziomu 
zabrakło wykluczeń i dyskwalifikacji. W tych dniach Bałtyk sprawności fizycznej oraz rozwijania umiejętności pracy 
okazał się bardzo zdradliwy. Na uczestników czekały liczne zespołowej. Ratownicy mają możliwość korzystania 
pułapki, silny prąd, przebój oraz wysoka fala. Bywało, że z nowoczesnego sprzętu.
zawodnicy mieli kłopoty z ukończeniem poszczególnych Cieszy fakt, iż ratownicy z Jarosławca, będąc 
konkurencji. Mimo to emocji nie brakowało do samego końca, w czołówce krajowej, pilnują plaż w gminie. Ciągłe 
o ostatecznych rezultatach, wśród panów, zadecydowała doposażanie w najnowszy sprzęt ratowniczy (w tym roku 
ostatnia konkurencja „flagi plażowe”. między innymi zakup defibrylatora za kwotę 9000 zł) 

W tych eliminacjach uczestniczyła druga drużyna powoduje, iż plaże w Gminie Postomino należą do 
z Jarosławca, która ostatecznie zajęła szóste miejsce najbezpieczniejszych w kraju.
występując w składzie: Tomasz Florek, Paweł Tylek, Michał Zdzisław Ludwikowski
Kurza, Jacek Pańczak, Tomasz Ochalski, Paweł Kauzal.

Start w finale Mistrzostw Polski NIVEA Ratowników 
WOPR był oczekiwany z wielkim utęsknieniem, z wielką wolą 
walki i niesamowitej rywalizacji. To poniekąd wynika 
z charakteru pracy. Prawdziwy ratownik nigdy się nie poddaje, 
do samego końca walczy. Na plaży w Międzyzdrojach podczas 
wielkiego finału nie było drużyn słabych.
Nieomal wszystkie 10 konkurencji wymagały wręcz 
nadludzkiej siły i wytrzymałości, sędziowie byli bezwzględni, 
zawodnicy walczyli, obok medali, o terenowe quady i nagrody 

Mistrzostwa ratowników

W pakiecie śniadaniowym był napój energetyczny TIGER, 
woda niegazowana, owocowe musli, baton, banan i bułka.
Gośćmi biegu byli znani olimpijczycy: Jacek Wszoła, 
Bogusław Mamiński, Krzysztof Kosedowski, Jan Huruk.

12 sierpnia 2007r. ponad 1000 osób postanowiło Gminę reprezentowali: Marian Sergiel, Bogdan Niewiński, 
zacząć dzień inaczej – od biegania „z gwiazdami sportu”. Ideą Arkadiusz Michalak, Piotr Żuchowski, Daniel Pakos, Janusz 
tego przedsięwzięcia jest bieganie jako prosty i przyjemny Sowiński, Jarosław Kwiatek, Grzegorz Antosik, Jadwiga 
sposób na lepszą kondycję, wytrzymałość, energię i dobry Krakowska, Daniela Igras, Bogumiła Struś z mężem Arturem.
humor. Udział wzięła grupa uczestników rajdu rowerowego 

Tempo biegu było dopasowane do początkujących „Racibora”, członkowie klubu biegacza BRYZA oraz piszący 
biegaczy. Najpierw był energiczny marsz, potem spokojny te słowa startujący po raz pierwszy od zabiegu.
bieg w rytm dynamicznej muzyki (trasa nie była dłuższa niż Dołącz więc do rannego biegu w przyszłym roku i przekonaj 
3 km). się, że biegać każdy może.
Nikt się nie ścigał z nikim, nagrodzeni zostali wszyscy po Zdzisław Ludwikowski
biegu otrzymując wysokoenergetyczne śniadanie sportowca. 

Bieg śniadaniowy

Szept Postomina

Rusza liga

Uczniowski Klub Sportowy "Wieża" w Postominie 
organizuje zapisy do Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 
w sezonie 2007/08. Spotkanie organizacyjne kapitanów 
drużyn odbędzie się 21 września o godz. 19.00 na hali 
sportowej w Postominie.

Marek Domżałowicz
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Stanowiska malowniczo położone, cisza, spokój, 
jednym słowem wędkarski raj. Poprzez zanęcanie utopiono 
kilkadziesiąt kilogramów karmy; łapano na groch, kukurydzę, 
kaszę, czerwone i białe robaki.
Według kalendarza wędkarskiego tego dnia „brania 
umiarkowane” (29.07.2007r). 49 zawodników przez cztery 
godziny złapało tylko jedną rybę (ANNA ŁUCZAK ze 
Sławna).

JAZGARZ, ”ryba zawodów”,  z  rodziny 
okoniowatych, traktowana jako szkodnik ze względu na 
żywienie się ikrą i larwami ryb, mająca smaczne mięso, ale 
bardzo ościste. Jazgarz ten miał, aż siedem i pół centymetra. 
I tym samym puchary wójta, i puchar za złowionego jazgarza, 
powędrowały do zwycięzcy.

Sędziowie sektorowi Andrzej Lisek, Zbigniew 
Sobczak, Józef Rybak, Józef Gołębiowski z koła 
wędkarskiego „Karaś” pod wodzą sędziego głównego 
(Andrzej Sobolewski), bacznie pilnowali, aby wszystko 
przebiegało zgodnie z rzemiosłem wędkarskim i regulaminem 
zawodów, a sekretarzował Kazimierz Cichy.

Mimo to wędkarze mówili, że „takich zawodów nie 
ma nigdzie, nie biorą wpisowego, zawsze dobre nagrody, 
kiełbaska z rożna" (fundator-Piotr Kołodziej z Górska).
Podziękowania prezesowi koła „Karaś” Januszowi 
Baranowskiemu za pełne zaangażowanie organizacyjne.

Zdzisław Ludwikowski

Jazgarz - 2007

Szept Postomina

W Jarosławcu w dniu 04.08.2007r. odbyły się 
eliminacje Konkursu Bursztynowa Miss Polski. W szranki 
stanęło 12 kandydatek z Chorzowa, Brzegu, Warszawy, 
Wrocławia, Torunia, Ustki, Łodzi, Elbląga, Darłowa 
i Czarnego.
Kandydatki do tytułu Bursztynowa Miss Polski 2007 
wystąpiły w czterech wyjściach.
Bursztynową Miss Polski Jarosławca 2007 została 
Małgorzata Salisz z Chorzowa.

Maria Lech-Szajner

Bursztynowa MISS

Sobotnie słoneczne popołudnie (14.07.07) 
przyciągało na letnią scenę do Jarosławca wszystkich 
chętnych, którzy nie boją się śpiewać. Podczas tegorocznego 
III Festiwalu Piosenki Wakacyjnej BURSZTYNEK 2007 
zaprezentowało się 86 uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych. Imprezę prowadziła Edyta Dubert, a w jury 
zasiadły Krystyna Gąsiorowska i Aleksandra Łosińska. 
Przerywnikiem na scenie były występy zespołu 
BURSZTYNEK z Jarosławca. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali drobne upominki i dyplomy od organizatora, ale 
największe wyróżnienie podczas festiwalu otrzymał Filip 
Rychlik, który na scenę wchodził cztery razy. Gromkimi 
oklaskami publiczność oceniała wszystkich. 
Zapraszamy na przyszły rok.

Maria Lech-Szajner

Wszystkich miłośników turystyki rowerowej 
zapraszamy na rajd rowerowy „STARYM TOROWISKIEM 
PO KRAINIE W KRATE” w dniu 23.09.2007r. (niedziela).
Trasa turystyczno – krajoznawczo - rekreacyjna dla 
wszystkich: Postomino – Marszewo – Zaleskie - Starkowo – 
Krzemienica – Możdżanowo – Postomino.
Całkowita długość trasy 30 km.
W Krzemienicy spotkanie przy ognisku, zwiedzanie pasieki 
pszczelej, liczne konkursy.
Zbiórka i zapisy: w dniu rajdu, w niedzielę, w Postominie przy 
wiacie rowerowej koło stadionu od 9:00 – 10:00 rejestracja – 
zapisy. Godz. 10:00 wyjazd uczestników na trasę.

Do spotkania na trasie
Maria Lech-Szajner

Bursztynek - 2007

Zaproszenie na rajd

Zapewne nikt szybciej

Kolejny raz dech zaparło  
po minięciu mety XXIV Maratonu Ziemi Puckiej w dniu 28 
lipca 2007r, jak na zegarze zobaczył czas 2.53.25 godz., 
zajmując w klasyfikacji open 12. miejsce, a 4. miejsce 
w kategorii wiekowej na 267. startujących.
Jest to nowy rekord życiowy Grzegorza, zarazem rekord 
Gminy.

Nikt z grona ponad 7 tysięcy mieszkańców nie 
przebiegł tego dystansu szybciej. Tydzień później biegał na 
Gdańskiej Starówce mały bieg Dominika na dystansie 3.750 m 
zajmując siódme miejsce.

Także siódme miejsce zajął w biegu Janka 
Wiśniewskiego w Gdyni 15 sierpnia. Startując w 21 Biegu 
Przyjaźni – WIDZISZEWO 2007 zajął na 10 km szóste 
miejsce, a w kategorii wiekowej był drugi.

Zdzisław Ludwikowski

 Grzegorzowi Antosikowi

Gminna liga - jesień 2007

I kolejka 02.09.2007
1. Postomino - Wilkowice godz. 15.00
2. Pieńkowo - Łącko godz. 17.30
Pauzuje Chudaczewko

II kolejka 16.09.2007
1. Wilkowice - Pieńkowo godz. 15.00
2. Chudaczewko - Postomino godz. 17.30
Pauzuje Łącko

III kolejka 23.09.2007
1. Pieńkowo - Chudaczewo godz. 13.00
2. Łącko - Wilkowice godz. 15.30
Pauzuje Postomino

IV kolejka 30.09.2007
1. Pieńkowo - Postomino godz. 13.00
2. Chudaczewko - Łącko godz. 15.30
Pauzują Wilkowice

V kolejka 07.10.2007
1. Wilkowice - Chudaczewko godz. 13.00
2. Postomino - Łącko godz. 15.30
Pauzuje Pieńkowo
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Do zawodowej służby wojskowej w korpusie 
szeregowych zawodowych może zostać powołany żołnierz 

rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum                      
i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym 

wymiarze zasadniczą służbę wojskową. 
Do zawodowej służby wojskowej w korpusie 

podoficerów może zostać powołany podoficer rezerwy 
posiadający świadectwo dojrzałości. 

Szczegółowych informacji udziela Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 202, 
w pok. nr 27 lub pod nr tel. 094 3437796

Już dziś wymień 
swój stary dowód

na nowy!

Z dniem 1 stycznia 2008
stary dowód osobisty

traci ważność!

Pamietaj o dowodzie

Komunikat WKU

→ nauczyciel: wychowania fizycznego, matematyki z 
informatyką, przedszkola, bibliotekarz, przysposobienie 
obronne,  wiedzy o społeczeństwie,  technologii  
informatycznej, chemii, języka angielskiego, niemieckiego, 
polskiego, matematyki, historii, kształcenia zintegrowanego, 
plastyki, techniki, zajęć zawodowych (technologia żywienia), 
przyrody, oddziału przedszkolnego,

→ psycholog

→ pracownik biurowy

→ piekarz, kucharz

→ szwaczka

→ pracownik fizyczny

→ wychowawca w internacie

→ pracownik socjalny

→ położna

→ główna księgowa

→ hydraulik

→ operator koparko-zwałowarki

→ pracownik produkcji zwierzęcej

→ pracownik ochrony (licencja nie jest wymagana)

→ pomoc kuchenna (mężczyzna), pomocnik kierowcy
Informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ul. 
Sempołowskiej 2a pok. 103, tel. (059) 810-72-91.

Sza

Szukasz pracy?

Z okazji 84 rocznicy urodzin
Dużo zdrowia, wytrwałości

Życzy syn Kazik z żoną Krysią
i ich dzieci z rodzinami

Sprzedam:
- rozdrabniacz do okopowych i zielonki
- pompę do wody i gnojowicy
- 1000szt. cegły dziurawki

2- działkę budowlaną 2000m  w Postominie
Wiadomość pod telefonem (059) 810-85-19

Rada Sołectwa i koło Gospodyń Wiejskich w Złakowie 
serdecznie dziękuje Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Postominie za pomoc finansową 
w organizacji imprezy integralnej pt. "Odkrywamy Złakowo 
na nowo".

Ogłoszenia drobne

→ murarze

→ zbrojarz

→ blacharz-lakiernik

→ rybak śródlądowy

→ stolarz budowlany

→ pracownik działu księgowości

→ robotnik budowlany

→ przetwórca ryb

→ elektryk

→ sprzedawca

Wywóz nieczystości

Uprzejmie informujemy:

 - że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Postomino "... pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu 
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej 
możliwości nie ma, należy wystawiać je w  dniu odbioru, zgodnie z 
harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości..."

- odbiór nieczystości rozpoczynamy o godz. 8:00  i przed tą 
godziną należy wystawiać pojemniki z nieczystościami.

Klimatyzacja - 
- Wentylacja - 

- Serwis - 
Firmy “DOSPEL”

“ELEKTRYK” Usługowy Zakład 
Adam Brzyszcz

Pieńkowo 3, 76-113 Postomino

        MIEJSCOWOŚCI Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

PONIEDZIAŁEK: 
Dzierżęcin, Karsino, Kanin, 
Masłowice, Ronino, 
Chudaczewo, Pieńkowo 

3 - 17 1 - 15 5 - 19 3 - 17 

WTOREK: 
Pieńkówko, Tyń, 
Chudaczewo, Mazów, 
Wilkowice Staniewice, 
Nosalin, Pałówko, Pałowo, 
Pieszcz, Kłośnik 

4 - 18 2 - 16 6 - 20 4 - 18 

ŚRODA: 
Postomino, Marszewo, 
Górsko, Złakowo, Królewo, 
Korlino 

5 - 19 3 - 17 7 - 21 5 - 19 

CZWARTEK: 
Jezierzany, Naćmierz, 
Łącko, Rusinowo, Bylica 

6 - 20 4 - 18 8 - 22 6 - 20 

PIĄTEK: 
Wszędzień, Jarosławiec 7 - 21 5 - 19 9 - 23 7 - 21 

 

12 sierpnia w Jarosławcu rozbrzmiewały melodie ludowe. 
Zawitały zespoły ludowe: Zgoda ze Słupska, Pomorzanki z 
Czarnego oraz Pieńkowianie. Liczną publiczność zabawiali 
Iwona Niedzielska i Marek Molita.

Maria Lech-Szajner

Na ludowo



Miesięcznik Gminy Postominowrzesień 2007

Rozrywka - krzyżówka

    15

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

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 9/2007

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

.............................................................................
(imię, nazwisko, adres)

PLACE ZABAW
Kozłowski

Tychowo 23

POZIOMO: PIONOWO:
  1. Sponsor   1. Futrzasty ssak morski
  7. Jego przeszczep może uratować   2. Słynna polska furgonetka
      chorego na białaczkę   3. Indianin
  8. Kiełbasa zwana polskim   4. Marzy o nim każdy filmowiec
      kawiorem   5. Zielona część dymki
  9. Zimą na szybie   6. Jego bronią jest smród
11. Diabeł. Bies 10. Wyruszają z niego okręty
14. Na śmieci 11. Postać leku w pozycji stożka
15. Anielski grosz 12. Imię żeńskie
17. Japońska sztuka robienia figurek 13. Droga, ciąg komunikacyjny
      z papieru 16. Drewniana u pirata
18. Obszar równinny pokryty 18. W silniku tłokowym przesunięcie 
      roślinnością bezdrzewną z       tłoka z jednego położenia
      przewagą traw       w drugie
19. Lipińska, twórczyni słynnego 21. Gatunek sokoła lub model 
      kabaretu       motocykla WSK
20. Oklaskiwany w teatrze 22. Huragan
23. Przyrząd, do połowu ryb 24. Przytknięte do słuchawki
26. Toaleta 25. Lek do smarowania
27. Działanie, funkcja, stanowisko

   L i t e r y  z  k r a t e k  
ponumerowanych w dolnym 
prawym rogu czytane od 1 do 21 
utworzą hasło, które jako 
rozwiązane należy przesłać na 
kartce pocztowej z naklejonym 
kuponem na adres redakcji do 
końca września 2007. Do 
rozlosowania są trzy nagrody 
ufundowane przez sponsora

   Fundatorem nagród jest firma 
P l a c e  Z a b a w  K o z ł o w s k i  
z Tychowa. Firma oferuje place 
zabaw oraz pojedyncze ich 
elementy. Całość impregnowana 
c i ś n i e n i o w o  ś r o d k i e m  
ekologicznym posiadającym 
atest do konserwacji zabawek 
dziecięcych. Możliwość montażu 
i dostawy po wcześniejszych 
uzgodnieniach. Możliwe jest 
ustawienie urządzeń na placu w 
zależności od indywidualnych 
potrzeb klienta. W zestawie 
proponujemy: wieże połączone 
pomostem, huśtawki z drabinką, 
zjeżdżalnie z piaskownicą, 
huśtawki rodzinne, piaskownice, 
wartownice podwójne połączone 
pomostem, pajęczyny, bruk 
drewniany, słupki do drzewek.
Z Kozłowskim bezpiecznie fikaj 
koziołki.

Place Zabaw Kozłowski
76-123 Tychowo 23
tel.: (059) 810 53 21

691-700-193

 Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z Nr 7/2007 nagrody 
wylosowali:
1. Wiktoria Pelc, Naćmierz
2. Jarosław Białek, Rusinowo
3. Anna Olszyna, Pałowo
Wpłynęły 23 dobre rozwiązania 
z numeru 7/2007, które brzmi:

Przyszło Lato
 N a g r o d y  d o  o d e b r a n i a  
w Urzędzie Gminy pokój nr 25
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