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Z dziejów wsi
Historia wsi - Wicko
Morskie
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Zbigniew
Galek

Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą
(ks Jan. Twardowski)

Czytelnicy piszą
Chcę ukazać los jednej
z tych szkół.
strona 10

Ferie zimowe
Bajkowo i z piłką radośnie. Bez nudy i złości
strona 12-13

Arek, Kuba i Dawid

29.03.1947 - 28.02.2008
Odszedł od nas człowiek wielkiego
serca i otwartego umysłu, wrażliwy na
ludzką krzywdę i dobroć, służący
pomocą każdemu co jej potrzebował,
prawdziwy gospodarz Ziemi
Postomińskiej , długoletni jej włodarz na
stanowisku naczelnika i wójta.
Niespokojny duch naszych czasów usprawniałeś, polepszałeś, budowałeś,
modernizowałeś z zespołem oddanych
ci współpracowników. A wszystko to po
to, aby mieszkańcom Twojej gminy
naprawdę żyło się lepiej.
Dla Jarosławca (i nie tylko)
otworzyłeś okno na świat. W każdym
zakątku tej ziemi pozostawiłeś „galkowy”
ślad.
Żegnamy Cię w wielkim smutku,
w którym łączymy się z Twoją rodziną.
Do ostatniej chwili stawiałeś czoła
chorobie. Byłeś blisko nas, a my blisko
Ciebie. Za szybko dobiegłeś do tej mety.
Zdecydowanie za szybko.
Poeta napisał człowiek się rodzi,
człowiek cierpi, człowiek umiera. Nie

cały umarłeś ZBIGNIEWIE.
Zapewniamy, że po nasze
dni zostaniesz w naszej pamięci.
Rodzinie przekazujemy słowa
serdecznego współczucia.
GRONO PRZYJACIÓŁ

... w
wojewódzkim

finale

strona 11

Obrona
Światowy Dzień
Obrony Cywilnej
strona 14

Nasza ostatnia rozmowa to
omówienie przygotowań do sprawnej
realizacji kolejnych poczynań
inwestycyjnych dla poprawy warunków
życia mieszkańców naszej gminy. Mimo
choroby żyłeś tym co się działo dzisiaj
i co miało się dziać jutro. Kilka godzin
później odszedłeś od nas.
W mojej pamięci pozostaniesz jako
aktywny i oddany gminie
samorządowiec, działacz społeczny,
dobry kolega i współpracownik.
Rodzinie składam słowa
serdecznego współczucia.
Marian Sergiel

UKS Wieża
Cztery lata Uczniowskiego
Klubu Sportowego
strona 16

997
czyli gminne
kryminałki powracają
strona 8
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Wieści gminne...

Co uradza gminna władza?
Na sesji odbytej 6 lutego br. radni
podjęli uchwały w następujących
sprawach:
─ odmowy uchylenia uchwały własnej
z grudnia 2007r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego
Bogdana Szlawskiego (szerzej
o sprawie na str. 3),
─ rozpatrzenia skargi na działalność
wójta złożonej przez Agnieszkę
Kowalską zam. w Złokowie pełnomocnika grupy rolników z m.
Marszewo, Złakowo, Górsko
i Postomino z lipca ubr. w związku
z działalnością prowadzoną przez WKŁ
Bałtyk z Ustki. Skargę uznano za
bezzasadną - wójt w sprawie sporów
między rolnikami a myśliwymi nie jest
stroną, pełni jedynie funkcje mediacyjne
na życzenie stron,
─
sprzedaży nieruchomości
gruntowych w m. Bylica, Dzierżęcin,
Pałówko i Jarosławiec,
─
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych w m.
Pieńkowo z przeznaczeniem pod
lokalizację wiaty przystanku
autobusowego oraz w obrębie
geodezyjnym Wicko Morskie, na której
zlokalizowany jest wylot kanalizacji
deszczowej,
─ określenia górnych stawek opłat za
usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
(wyciąg z uchwały obok),
─ przystąpienia do opracowania planów
zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębie
ewidencyjnym Łącko, Namierz, Korlino,
Kanin, Masłowice i Chudaczewko
(możliwość lokalizacji siłowni
wiatrowych),
─ przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu elektrowni
wiatrowych – zespół parków wiatrowych
obszar nr 3 Marszewo – Południe,
─ przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
m. Jarosławiec (przeznaczenie terenu
pod zabudowę pensjonatowo-hotelową
i usług turystycznych nieuciążliwych),
─ uchwalenia IV zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy (możliwość lokalizacji siłowni
wiatrowych na terenie rolnym) –
„Proponowane zmiany studium, przy
zachowaniu zasady zrównoważonego
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rozwoju środowiskowego, umożliwią
lokalizację nowych obiektów, wzrost
aktywności zawodowej, a w efekcie
wzrost standardu życia
mieszkańców…”. Projekty zmian
referował i uzasadniał Jędrzej Alkiewicz,
główny architekt studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania naszej
gminy,
─ zmian w budżecie gminy na 2008r.
Zwiększono dochody o 528.957 zł,
a wydatki o kwotę 1.519,623 zł (m.in.
budowa sieci wodociągowej przy ul.
Jantarowej i Uzdrowiskowej, projekt
sieci wodno-kanalizacyjnej na „Nowym
Osiedlu”, opracowanie dokumentacji
budowy dróg na Osiedlu Południe
w Jarosławcu, dokończenie budowy
stadionu sportowego w Postominie,
budowa dwóch boisk sportowych
w ramach realizacji programu „Boisko
w każdej gminie” oraz boiska
sportowego (dokumentacja)
w Pieszczu. Dokonano przeniesień
wydatków (578.678 zł) i dochodów
(55.308 zł). Po dokonanych zmianach
budżet zamyka się kwotą 23.082.408 zł,
po stronie dochodów, kwotą 25.487.225
zł po stronie wydatków, a deficyt
budżetowy w kwocie 2.404.817 zł
zostanie pokryty kredytami
inwestycyjnymi oraz wolnymi środkami
pieniężnymi na rachunku bieżącym,
─ zatwierdzenia Strategii Rozwoju
Turystyki Gminy Postomino do 2020
roku.
Rada przyjęła do wiadomości
sprawozdanie ze swej działalności za
2007r. (13 sesji; we wszystkich udział
w z i ę l i B o g d a n B u r y, Z b i g n i e w
Czerwiński, Adam Drapała, Mariusz
Franczak, Danuta Kujawa, Alicja
Kukowska, Jadwiga Krakowska, Janusz
Sowiński, Bogdan Szlawski. Zgłoszono
65 interpelacji, 23 zapytania i 63
wnioski. Sołtysi i mieszkańcy, biorący
udział w obradach, zgłosili 50 wniosków.
Rada zapoznała się ze
sprawozdaniami wszystkich komisji
stałych, z działalności za 2007 rok oraz
z informacją wójta z realizacji uchwał za
okres od 7 listopada do 28 grudnia 2007
roku.
Sza
--- --- --- --- ---

Wyciąg z uchwały Rady Gminy
w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi
komunalne.
§ 1.
1. Ustala się górne stawki opłat za usługi
odbierania odpadów komunalnych

z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Postomino:
- 70,00 zł za 1 m3 odpadów
komunalnych zbieranych do
pojemników o pojemności do 240 l,
- 75,00 zł za 1 m3 odpadów
komunalnych zbieranych do
pojemników o pojemności powyżej 240
l,
- 78,00 zł za 1 m3 odpadów
komunalnych zbieranych do worków
foliowych o pojemności 120 litrów
z nadrukiem firmowym oraz odpadów
gromadzonych poza pojemnikami
przystosowanymi do gromadzenia
odpadów,
2. Ustala się górne stawki opłat za usługi
opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości z nieruchomości
położonych na terenie Gminy
Postomino:
- 65,00 zł za odbiór i transport 1 m3
nieczystości ciekłych odbieranych od
gospodarstw domowych beczkowozami
o pojemności do 4 m3,
- 105,00 zł za odbiór i transport 1 m3
nieczystości ciekłych odbieranych od
gospodarstw domowych beczkowozami
o pojemności powyżej 4 m3 ,
- 70,00 zł za odbiór i transport 1 m3
nieczystości ciekłych odbieranych od
przedsiębiorców beczkowozami
o pojemności do 4 m3,
- 115,00 zł za odbiór i transport 1 m3
nieczystości ciekłych odbieranych od
przedsiębiorców beczkowozami
o pojemności powyżej 4 m3.
§ 2.
Właścicielom nieruchomości, którzy nie
zawarli umowy na korzystanie z usług
wykonywanych przez podmiot, będący
gminną jednostką organizacyjną lub
przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub w zakresie
opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych ustala się górne
stawki opłat:
- 9,00 zł/ miesięcznie za odbiór odpadów
komunalnych od każdej osoby
zajmującej nieruchomość,
-20,00 zł/miesięcznie za odbiór
i transport nieczystości ciekłych od
każdej osoby zajmującej nieruchomość.
§ 3.
Stawki opłat określone w § 1 są cenami
netto, dla których dolicza się podatek
VAT wg obowiązujących stawek.
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Nasze sprawy

Radnego Bogdana Szlawskiego przypadek
Podczas grudniowej sesji
gminny samorząd podjął uchwałę o
wygaśnięciu
mandatu radnego
Bogdana Szlawskiego w związku
z pełnieniem przez niego obowiązku
dyrektora Agencji
Mienia
Gminnego i Spraw Publicznych.
Bogdan Szlawski uznał, że Rada
Gminy podjęła tę uchwałę
z naruszeniem prawa i złożył
wniosek o usunięcie tego
naruszenia. Wnioskodawca
wyszedł z założenia, że stosowane
przepisy ustawy o samorządzie
gminnym za niedopuszczalną
uznają sytuację kiedy radny pełni
funkcję kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej – ”… jako
radny przyjąłem jedynie pełnienie
obowiązków przypisanych temu
stanowisku bez objęcia stanowiska
dyrektora ”.

Śladem
interpelacji
Zakończona zostanie budowa
drogi z Nacmierza do Jarosławca
(połączenie z ulicą Uzdrowiskową),
odwodnione zostanie boisko
sportowe, a po wykonaniu prac
kanalizacyjnych przystąpi się do
budowy zatok autobusowych
i przebudowy chodników
w Nacmierzu. (sesja RG z 28
grudnia 2007r).
Jesienią br. rozpoczną się
prace uzupełnienia oświetlenia
ulicznego w poszczególnych
m i e j s c o w o ś c i a c h g m i n y. N a
początek tam, gdzie nie będzie
wymagana
dokumentacja
techniczna. Drogi gminne zostaną
utwierdzone wiosną tego roku

Pierwsze konkursy
dla przedsiębiorców już
w marcu 2008 roku
7 lutego 2008 r. Zarząd
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego podjął
uchwałę o przyjęciu
„Harmonogramu konkursów na
2008 rok” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013".
Zgodnie z harmonogramem
pierwsze konkursy mają być
ogłoszone w marcu 2008 r. i będą

Rada gminy nie znalazła jednak
przesłanek do uchylenia swojej
grudniowej uchwały bowiem ”…
osoba wybrana na radnego nie
może wykonywać funkcji kierownika
lub jego zastępcy w jednostce
organizacyjnej tej gminy ” (art. 24 b
ust.1
ustawy o samorządzie
gminnym). Przyjęto, że realizacja
funkcji kierowniczej w gminnym
zakładzie
komunalnym, bez
względu na formę i czas
wykonywania, w sposób oczywisty
koliduje z wypełnieniem mandatu
radnego.
Wojewoda Zachodniopomorski
wyznaczył termin wyborów
uzupełniających do Rady Gminy
w okręgu wyborczym nr 7 (Mazów,
Nosalin, Staniewice, Wilkowice ) na
niedzielę 16 marca 2008 roku.
Sza
(Mazów, Górsko) i wyprofilowane.
Droga po starym nasypie kolejowym
w Pieńkówku zostanie utwierdzona
tłuczniem. Zostanie ustalona
przyczyna zastoin wody na boisku
sportowym w Marszewie. Remont
świetlicy w Górsku
zostanie
przeprowadzony dopiero po
uregulowaniu sprawy własności
gruntu, na którym obiekt jest
p o s a d o w i o n y. Z o s t a n i e
przeprowadzony przegląd obiektów
stanowiących własność Agencji
Nieruchomości Rolnych. Ich stan
techniczny budzi wyraźne
z a n i e p o k o j e n i e . To c z y s i ę
postępowanie w sprawie obiektu
zabytkowego w Łącku. Do Starosty
skierowane zostanie pismo-petycja
w sprawie fatalnego stanu
technicznego dróg powiatowych
i ich poboczy na terenie gminy.
(sesja RG z 6 lutego 2008 r.).
Sza
dotyczyć następujących poddziałań
skierowanych dla przedsiębiorstw:
1. Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje
w mikroprzedsiębiorstwa,
2. Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje
w małe i średnie przedsiębiorstwa.
Szczegółowy opis poddziałań
można znaleźć w projekcie
Uszczegółowienia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego
www.um-zachodniopomorskie.pl.
Janusz Bojkowski

Z 15 na 5 ton
Przed wiaduktem kolejowym
(nieistniejący tor kolejowy ) na
drodze powiatowej z Postomina do
Marszewa drogowcy z Powiatowego
Zarządu Dróg ustawili nowy znak
zakazu wjazdu pojazdów
o rzeczywistej masie całkowitej
ponad 5 ton, co oznacza, że
zabroniony jest wjazd wszelkich
pojazdów, których masa rzeczywista
przekracza wartość określoną na
znaku, a w razie ciągnięcia przyczep
masa podana na znaku odnosi się do
każdego pojazdu osobno. Uprzednio
widoczny był tam znak o nominale 15
ton.

Oznacza to, że praktycznie
wszystkie gminne śmieciarki,
ładowarki czy ciągniki muszą omijać
ten odcinek drogi. Zbliża się czas
wiosennych prac rolnych, a później
żniw. Czy do Marszewa będziemy
jeździć przez Zaleskie i Złakowo?
Zdzisław Sieradzki - sołtys
Postomina uważa, że wojsko
zniszczyło ten wiadukt, kiedy to
wielotonowe zestawy wojskowe
przejeżdżały w kierunku poligonu
i ono powinno dokonać stosownych
napraw tego obiektu w trybie pilnym.
-Wystąpiliśmy do Starostwa w tej
sprawie - powiedział Marian Sergiel,
wicewójt - nie może być takiej
sytuacji, że rolnicy do swoich pól
będą jeździć przez Zaleskie.
Sza

Korlino – Łężek
W
przyjętym programie
inwestycji drogowych i remontów
dróg powiatowych przewidziano
przebudowę m.in. drogi Korlino Łężek, zaliczając termin jej realizacji
w tzw. pierwszym etapie bez podania
jednak dokładnego terminu
rozpoczęcia robót. Roboty ruszą
prawdopodobnie nie wcześniej jak
wiosną 2009 roku.
Sza

Szept Postomina
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Kultura i turystyka

Uchwalono

Sukces

Strategię Rozwoju Turystyki

Zespołu Szkół w Postominie

Radni jednogłośnie przyjęli
Strategię Rozwoju Turystyki Gminy
Postomino do roku 2020.

Dyrektor Zespołu Szkół
w Postominie z wielką przyjemnością
informuje o kolejnym sukcesie szkoły
w pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych. Nasz projekt pt.:
"Polsko-Niemiecki Festiwal
Artystyczny" skierowany do Fundacji
Współpracy Polsko- Niemieckiej
uzyskał 100% dotacji na organizację
w/w festiwalu tj.kwotę 9673,00zł.
W czasie Festiwalu Artystycznego,
który odbędzie się w dniach od 28
do 30 marca 2008r obejrzymy
występy artystyczne dzieci
i młodzieży z 5 szkół gminy, ze
świetlic środowiskowych oraz dzieci
i młodzieży z zaprzyjażnionej Gminy
Trinwillershagen w Niemczech.
Celem projektu jest wymiana
doświadczeń artystycznych,
rozwijanie talentów dzieci
i młodzieży w ramach Unii
Europejskiej. Serdecznie zapraszam
dyrektor ZS Halina Wenda.

To ważny dokument, który na wiele
lat wyznaczył kierunki promocji
i inwestycji w naszej gminie. Będzie
też naszym atutem przy
pozyskiwaniu środków finansowych
z zewnątrz między innymi z Unii
Europejskiej.
Prace nad tym dokumentem
trwały od kwietnia aż do grudnia
2007, a poprzedziły i towarzyszyły jej
spotkania i rozmowy
z przedstawicielami przedsiębiorstw,
instytucji, władz lokalnych i innych
podmiotów zainteresowanych
rozwojem turystyki.
W ramach prac przeprowadzono
dwie debaty społeczne, na których
omawiane były kierunki rozwoju
turystycznego oraz zadania
inwestycyjne do zrealizowania,
przeprowadzono również ankietę w
sierpniu wśród osób
wypoczywających.
W myśl strategii - gmina
Postomino to obszar nadmorski
z dobrze rozwiniętą bazą
wypoczynkową, rekreacyjną
i sanatoryjną, dostosowaną do
innych alternatywnych form
spędzenia wolnego czasu w tym
organizacji konferencji i imprez
sportowych.
Arkadiusz Michalak

Bałtyckie Stowarzyszenie
Agroturystyczne oraz wójt gminy już
piaty raz organizują imprezę „Gmina
Postomino na falach do Europy” zawsze w Nacmierzu, zawsze
pierwszego maja. Celem
nadrzędnym przedsięwzięcia jest
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Poznają
Kraków i okolice!

Wzorem lat ubiegłych Starostwo
Powiatowe w Sławnie wraz ze
Sławieńskim Domem Kultury
organizuje Przegląd Twórczości
w ramach Amatorskiego Ruchu
Artystycznego. Wszystkie przeglądy
mają charakter otwarty i odbywają
się przy udziale publiczności.
Pierwszy przegląd odbędzie się
1 5 . 0 3 . 2 0 0 8 o g o d z . 11
w Sławieńskim Domu Kultury.
Kolejne: 5.04, 12.04, 19.04.
Więcej informacji na stronie
internetowej www.powiatslawno.pl

Młodzież II klas gimnazjów
z gminy Postomino została
zaproszona do projektu „MOJA
WIELKA OJCZYZNA”, który
organizują Kancelaria Prezydenta
R P, P a r a f i a W n i e b o w z i ę c i a
Najświętszej Marii Panny
w Krakowie oraz Województwo
Małopolskie.
103 gimnazjalistów z naszej gminy
będzie miało okazję bezpłatnie
zwiedzić zabytki Krakowa oraz
miejsca związane z życiem Jana
Pawła II podczas czterodniowych
wycieczek. Organizatorzy pokrywają
całość kosztów przejazdu i pobytu
uczniów i opiekunów, w tym koszty
biletów wstępu oraz wyżywienia,
zapewniają także przewodników
turystycznych i pomoc ze strony
opiekuna projektu.
W programie m.in. zwiedzanie
Zamku na Wawelu, Kopalni Soli
w Wieliczce, Wadowic, Kalwarii
Zebrzydowskiej, Sanktuarium
w Łagiewnikach, Starego Miasta
w Krakowie, wejście na Kopiec
Kościuszki, spektakl w teatrze oraz
film w kinie trójwymiarowym IMAX,
a także spotkanie w Pałacu
Arcybiskupów Krakowskich z Ks.
kardynałem Stanisławem
Dziwiszem.
Projekt ma celu przybliżenie
młodzieży z terenów Polski
północnej historii i kultury narodowej
poprzez kontakt z zabytkami
Krakowa i okolic.
Wycieczki będą organizowane od
kwietnia do grudnia 2008 roku po
uprzednim porozumieniu
organizatora z dyrektorami szkół.
Dorota Sieradzka

upamiętnienie naszego wstąpienia
w struktury Unii Europejskiej oraz
promocja wypoczynku na terenie
naszej gminy i powiatu.
„Gmina Postomino na falach do
Europy” jest jedyną imprezą na
terenie powiatu sławieńskiego, która
przetrwała w niezmienionym
kształcie od chwili jej powstania, czyli
od 01.05.2004 roku.
Nad tegoroczną, jubileuszowa
imprezą główny patronat objął
wiceminister Środowiska Stanisław
Gawłowski, a patronat honorowy
prezes Polskiej Federacji Turystyki
Wiejskiej.
W celu organizacji tej imprezy

powołano Honorowy Komitet
Organizacyjny, w skład którego
wchodzą:
Jarosław Lichacy – prezes
Bałtyckiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego, Bogdan
Niewiński – przewodniczący Rady
Gminy, Krystyna SkórzewskaFranczak – skarbnik Gminy, Danuta i
Leszek Haratyk – właściciele
sanatorium „Panorama Morska”
w Jarosławcu, Janina i Roman Tama
– właściciele piekarni „TAJA”
w Jarosławcu, Halina Wendadyrektor Zespołu Szkół
w Postominie.
Arkadiusz Michalak

Amatorski Ruch
Artystyczny
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Święta idą...

Radosnych i spokojnych
świąt Wielkiej Nocy

wszystkim mieszkańcom
naszej gminy

Radni gminnego samorządu
Wydawca i redakcja Szeptu
Święta Bożego Narodzenia
i święta Wielkanocy mają wiele cech
wspólnych, podkreślających nasz
narodowy charakter, naszą polską
gościnność, serdeczność i głęboką
pobożność, dzięki którym religia
i obyczaje przenikają się wzajemnie.
Tak jak podczas Wigilii dzielenie się

opłatkiem, tak na Wielkanoc
dzielenie się święconym jajkiem
przypomina prastare
chrześcijańskie agapy.
Święta Wielkanocne - święta
Zmartwychwstania Pańskiego - były
zawsze dla nas, Polaków, świętami
wiary w sprawiedliwość polskich

8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
Z Najlepszymi
życzeniami.
Radni gminnego samorządu
Wydawca i redakcja Szeptu

Puchar
dla Łącka
Sołectwo Łącko zostało
uhonorowane okazałym pucharem
za zajęcie 1. miejsca
w ubiegłorocznej rywalizacji sołectw.

W k r a j ow e j
czołówce
W rankingu tygodnika
samorządowego “Wspólnota” nasza
gmina zajęła kolejne czołowe
miejsce. Tym razem znalazła się na
13. miejscu w kraju, w kategorii gmin
wiejskich, w zestawieniu gmin
posiadających najwyższą nadwyżkę
operacyjną za 2006 rok, która jest
wskaźnikiem efektywnej gospodarki
finansowej.

pragnień, w słuszność wysiłków
i w nieodwołalny triumf
przekazywanych nam przez
pokolenia cnót narodowych.
Hanna Szymanderska
"Polskie Tradycje Świąteczne"

Mamy 18 lat
Pierwszy numer Szeptu
datowany jest w marcu 1990 roku.
Oznacza to, że kończymy 18 lat
(pełnia praw, dojrzałość) ukazywania
się na lokalnym rynku wydawniczym.
Serdeczne podziękowanie kieruję do
tych, którym razem z Alfredem
Obszańskim "chciało się chcieć"
osiemnaście lat temu.
Z poważaniem
Sławoj Zawada

Wybory
uzupełniające - 16.03.2008r.
Gminna Komisja Wyborcza
w Postominie podaje informację
o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych:
KWW RZEKA WIEPRZA
Sawicki Piotr Edmund, lat 37,
Mazów
KWW PRZYJAŹŃ
Wal Marek, lat 49, Staniewice

Z okazji imienin
Kazimierza, Krystyny, Longina,
Ryszarda
dużo zdrowia życzą
koleżanki z kapeli "Pieńkowianie"

Z okazji imienin dla
skarbniczki
Krystyny Skórzewskiej-Franczak
dużo zdrowia życzy
kapela “Pieńkowianie”

KWW PROZUMIENIE DLA
STANIEWIC
Paź Zygmunt Bogdan, lat 47,
Staniewice
KWW FORUM. ROL. OBWODU 7
Barcz Genowefa, lat 53, Staniewice

Szept Postomina
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Z dziejów wsi gminy Postomino (27)

Wicko Morskie
Wieś leży na półwyspie
wcinającym się w jezioro Wicko.
Sąsiaduje z gruntami wsi Jezierzany,
Górsko, Królewo i Łącko, a także
z jeziorem Wicko.
Nazwa niemiecka: Vietzkerstrand,
nazwa przejściowa (1945-1950)Przybrzeże.

Mapa topograficzna Wicka
Morskiego z 1937 roku
O dziejach wsi nie wiemy wiele.
Nazwa wsi pojawia się na mapie
Gilly'ego (1789). W 1788 mieszkały
tu cztery rodziny.
Mieszkańcy zajmowali się
rolnictwem, głównie hodowlą bydła
i rybołówstwem.
Wieś w 1818 roku liczyła 65
mieszkańców, w 1871 już 230,
w 1905 roku – 251, w 1925 – 290,
a w 1939 roku – 315. 18 z nich było
urzędnikami i pracownikami
umysłowymi, a 207 robotnikami.
Powierzchnia wsi wraz z gruntami
wynosiła w 1939 roku 1029,5 ha,
a gospodarstw domowych było 72.
38 gospodarstw miało do 5 hektarów
ziemi, 13 do 10 hektarów, 1 do 20
hektarów. Rybacy z Wicka oraz
pobliskich Królewic założyli
spółdzielnię rybacką, która okresowo
liczyła 50 członków.
W Wicku była w okresie
międzywojennym gospoda z salą
taneczną, 3 sklepy, agencja
pocztowa, ponadto mieszkali tu
szewc, kowal, przedsiębiorca
budowlany, 2 muzyków, handlarze
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rybami, piekarz, 4 szewców, kowal,
brukarz.
We wsi istniała jednoklasowa szkoła.
Ostatnim niemieckim nauczycielem
był Erich Höss.
Ewangeliccy mieszkańcy należeli do
parafii w Łącku.
Do pobliskiego Jarosławca w okresie
letnim często zjeżdżali artyści
zafascynowani pięknymi widokami.
Malowali także Wicko Morskie.
W latach 1935-1936 w Wicku
przebywał w okresie letnim znany
malarz Ernst Wilhelm Nay (1902 1968), który mieszkał u małżeństwa
Emila i Almy Moldenhauer. Wieś
odwiedzali także liczni wczasowicze.
Atrakcyjność podnosiło kino na
terenie bazy lotniczej.
Budowę bazy lotniczej rozpoczęto
w 1934 roku. Dzięki temu wieś
otrzymała elektryczność,
a mieszkańcy dodatkowe
zatrudnienie. We wsi wykupiono
najokazalszy budynek
położony
blisko jeziora, który stał się kasynem
oficerskim.
Wojska radzieckie zajęły Wicko
Morskie
8 marca 1945 roku.
Mieszkańcy wsi zostali wysiedleni.
Dawna niemiecka baza stała się
poligonem wojskowym, na terenie
którego znalazła się wieś. Do 1947
roku zarządzali nim Rosjanie,
a później przekazali teren władzom
polskim. W 1950 roku wieś liczyła 60
mieszkańców, w 1960 – 65, w 1970 –
60, w 1980 – 55, w 1990 - 49 i 2006
roku - 52. Na ternie Wicka Morskiego
znajduje się 12 gospodarstw
domowych.
Wieś należy do sołectwa Jezierzany,
gdzie sołtysem jest Hieronim
Parożyński.

Jeden kilometr od Wicka w kierunku
Jarosławca leży osada Samborze
(niem. Finnkaten).
(jes)

Ernst Wilhelm Nay (na pierwszym
planie, w białym swetrze) wraz
z rybakami z Wicka w 1936 roku.

Zasypana wieś
Dawno, dawno temu na mierzei
między jeziorem Wicko a Bałtykiem
leżała bogata wieś. Dzisiaj
rozciągają się wędrujące wydmy
i lasy.
Kiedy zaczęto wycinać las piasek
zasypywał okolice. Tworzyły się
całe piaskowe góry. Wędrujące
piaski pomału pokrywały wieś. Duża
wydma poruszająca się w głąb lądu
pokrywała wszystko, lecz
posuwając się w kierunku jeziora
odkrywała ruiny domów. Nie na
długo - następna wydma zakrywała
je ponownie. Legenda mówi, że
okoliczna ludność widziała
f u n d a m e n t y d o m o s t w, k t ó r e
czasem wystają z piasków. Po
sztormach znów znikają.
Legendy z Postomina i Jarosławca
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W naszej gminie

Rolnicy - myśliwi
Szkoda to rzecz naturalna
i towarzysząca gospodarce
łowieckiej od dziesiątków lat.
Regulowana jest stosownymi
przepisami prawa, nakładającymi na
myśliwych obowiązek jej wyrównania
przez dzierżawców obwodów. I w tej
kwestii nie ma żadnych
nieporozumień między rolnikami,
których grunty sa narażone na
szkody w wykonaniu dzikiej
zwierzyny, a myśliwymi. Kwestie
sporne wyłaniają się z chwilą
ustalania wysokości odszkodowania.
Nie zawsze bowiem szacunki są
zgodne.
Rolnicy z Górska, Postomina,
Marszewa i Złakowa uznają, że
odszkodowania proponowne przez
Wojskowe Koło Łowieckie BAŁTYK
z Ustki są znacznie zaniżone
w stosunku do wielkości szkód
poczynionych na ich uprawach. Taka
sytuacja nie jest od wczoraj. "Bałtyk"
jest jedynym kołem, które zaniża
wysokość odszkodowań. Rolnicy
złożyli protesty do marszałka
województwa i starosty słupskiego
(on jest dzierżącą gruntów). Starania
rolników idą w kierunku odebrania

myśliwym z tego koła obwodu
łowieckiego, zakładają zbiorowy
pozew o przeliczenie
odszkodowania. Do protestu włączyli
się rolnicy z sąsiednich gmin: Ustki
i Smołdzina. Żądają dostosowania
polskiego prawa łowieckiego do
wymogów unijnych. - Tam każdy
rolnik - powiada Agnieszka Kowalska
ze Złakowa - może sprzedać
myśliwym prawo do polowania na
jego gruncie albo sam odstrzelić
dziki, które weszły w uprawy
i poczyniły szkodę. U nas natomiast
urzędnik wydzierżawia myśliwym
pole, będące moją własnością. Nie
wiem na ile jest to zdrowe ? Jeżeli
myśliwi nie potrafią tych spraw
kontrolować, to trzeba to inaczej
załatwić. Niech spowodują, żeby
zwierzyna nie robiła tak wielkich
szkód albo niech płacą solidnie,
zgodnie ze stanem faktycznym.
Rolnicy są zdeterminowani
i zapowiadają interwencje nawet
w Brukseli. Chcą doprowadzić do
zmiany zapisów prawa łowieckiego,
które jest krzywdzące dla rolników,
takich jak oni.

Zaproszenie
21 marca obchodzimy Światowy
Dzień Poezji. Z tej okazji Biblioteka
Publiczna organizuje spotkanie
z twórcami, poetami mieszkającymi
na terenie gminy Postomino.
Serdecznie zapraszam wszystkich
zainteresowanych dnia 19.03.2008r.
na spotkanie, które odbędzie się
w bibliotece o godzinie 11:00.
Szczegóły pod nr telefonu
059-486-44-44
Renata Zielonka

Miss i Mister
Gminny Ośrodek Kultury
w Główczycach jest organizatorem
VIII wyborów Miss i Mistera Wsi
Pomorza Środkowego - 29 marca
2008 roku. Karty zgłoszeniowe wraz
ze zdjęciem, adresem i nr telefonu
kontaktowego należy składać do
organizatorów do 13 marca 2008 r.
Więcej informacji pod telefonem
(059) 811 61 27 lub 508 210 032

Nocna
i świąteczna opieka
lekarska
Szpital Powiatowy w Sławnie
informuje, że opieka nocna
i świąteczna finansowana przez
Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczy
tylko i wyłącznie przypadków
nagłego zachorowania lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia. Nie
należy z niej korzystać w celu
uzyskania skierowania do specjalisty
lub recept na leki w ramach leczenia
chorób przewlekłych. (po godz.
18.00 do 8.00 rano)
W ramach tego zakresu realizowane
są również zabiegi pielęgniarskie
wynikające z ciągłości leczenia (np.
zlecone iniekcje).
Pogotowie ratunkowe należy
wezwać do pacjenta, który znajduje
się w stanie bezpośredniego
zagrożenia życia, a w szczególności
w sytuacjach: utraty przytomności,
upadku z wysokości, złamań,
wypadku komunikacyjnego, nagłych
zaburzeń świadomości, urazu
wypadkowego powstałego
w nagłych sytuacjach, nagłej
duszności, porażenia prądem
elektrycznym, porodu, dolegliwości
związanych z ciążą oraz nagłych
zachorowań w miejscu publicznym.
Świadczenia nocnej i świątecznej
opieki lekarskiej są bezpłatne
i udzielane bez skierowania.

Sprawny dojazd
Rozpoczyna się realizacja
pilotażowego programu pn.
"SPRAWNY DOJAZD - pomoc
w nabyciu przez osoby
niepełnosprawne samochodu
osobowego oraz w uzyskaniu prawa
jazdy kat. B"
Wnioski w ramach programu należąy
składać w terminie do 31 marca
2008r. w Zachodniopomorskim
Oddziale PFRON w Szczecinie.
Bliższe informacje o zasadach,
procedurach realizacji programu
oraz druki wniosków znajdują się na
stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości
na temat programu prosimy o kontakt
z pracownikiem Oddziału
Zachodniopomorskiego PFRON
Panią Anna Szymczyk pod nr tel.
091-482-09-20 wew. 108.

Do policji
zamiast do wojska
Rozpoczął się nabór do policji.
Oferta jest skierowana do mężczyzn
zainteresowanych uregulowaniem
stosunku do służby wojskowiej.
Należy mieć: zameldowanie na
pobyt stały w naszym województwie,
niekaralność, nieposzlakowaną
opinią, pełnię praw obywatelskich,
wykształcenie średnie, kategorię
zdrowia “A”. Wymagane dokumenty
należy składać w Komendzie
Powiatowej Policji w Sławnie, ul.
Gdańska 2a do 1 września br. Bliższe
informacje: KWP Szczecin, tel. (091)
82 11 235 lub (091) 82 11 253
Sza
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Ciekawostki

997, czyli
gminne kryminałki powracają
(grudzień 2007 - luty 2008)
Staniewice
- wypadek drogowy - kierujący
samochodem osobowym jechał "na
dwóch gazach".
Karsino
- wypadek drogowy - obrażenia
poniosła jedna osoba, śledztwo
w toku;
- kradzież kostki polbruk i drewna,
włamanie do koparki, sprawa w toku
Pieńkowo
- kradzież dwóch kół
samochodowych, które odzyskano,
sprawca nieznany

Postomino
- pobicie przy barze TABU, jedna
osoba pokrzywdzona
- włamanie do sklepu GS
"Samopomoc Chłopska" i kiosku,
zginęły papierosy i alkohol
- bójka w barze TABU z użyciem
niebezpiecznych narzędzi (kija,
butelki, noży), pokrzywdzone trzy
osoby, sprawa w toku
Pieszcz
- znęcanie się nad rodziną
Pałowo
- zatrzymano kierowcę,
prowadzącego auto "po spożyciu"
Pałówko
- nagły zgon mieszkańca Nosalina,
bez udziału osób trzecich

Policja apeluje do mieszkańców:
nie kupujcie towarów
niewiadomego pochodzenia!
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Poakcesyjny Projekt
Wspierania Obszarów
Wiejskich
500 gmin w całym kraju, a 13
gmin z województwa
zachodniopomorskiego, w tym
również Gmina Postomino zostało
zakwalifikowanych do realizacji
Programu Integracji Społecznej
w ramach Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich
(PPWOW). Program wspiera gminy
w realizacji strategii rozwiązywania
problemów społecznych poprzez
realizację projektów na rzecz
społeczności lokalnych. Usługi
społeczne finansowane z programu
będą skierowane do rodzin, dzieci
i młodzieży oraz osób starszych.
Program pozwala m.in. na tworzenie
punktów informacyjnych, tworzenie
Klubów Seniora jako alternatywy
spędzania czasu wolnego,
organizację spotkań edukacyjnych
o formach zdrowego i higienicznego
stylu życia, tworzenie świetlic
środowiskowych i socjoterapeutycznych, klubów
młodzieżowych, kawiarenek
internetowych, przeprowadzanie

kursów i szkoleń, organizację
wypoczynku letniego i zimowego,
tworzenie młodzieżowych grup
ochotniczych straży pożarnych,
organizację korepetycji dla dzieci,
tworzenie bezpiecznych
i rozwojowych placów zabaw, naukę
języków obcych, organizację spotkań
upowszechniających dziedzictwo
kulturowe i tradycję, spotkań
międzypokoleniowych, tworzenie
grup samopomocowych dla rodzin,
poradnictwo specjalistyczne
z zakresu prawa, psychologii,
organizację festynów i warsztatów
dla integracji społecznej, tworzenie
mini-przedszkoli, wspomaganie
rodzin w zagospodarowaniu czasu
wolnego.
Na dwuletnią (lata 2008-2009)
realizację Programu Integracji
Społecznej Gmina uzyskała kwotę 98
800 Euro z przeznaczeniem na
realizację konkretnych potrzeb
społecznych. 1 lutego 2008 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbyło się pierwsze spotkanie
promocyjno- informacyjne dotyczące
Programu Integracji Społecznej dla
przedstawicieli lokalnej
społeczności.
Aleksandra Kurek

Nowości biblioteczne
Czy Harry`emu
uda się dotrzeć do
najważniejszych
miejsc i faktów
dotyczących jego
rodziny? Dlaczego
Dumbledore nie
pozostawił
H a r r y ` e m u
czytelnych
wskazówek?
Siódmy tom przygód Harry`ego
Pottera jest już ostatnią częścią cyklu
i - jak spodziewają się czytelnicy przynosi odpowiedzi na wszystkie
istotne dla potteromaniaków pytania.
Autorzy, popularni
dziennikarze,
zdradzają kulisy
programu „ Szkło
kontaktowe”,
przytaczając fakty
i anegdoty ze
współpracy ze
z n a n y m i
satyrykami,

politykami, telewidzami i ze sobą
nawzajem. W specjalnym „Alfabecie”
jest – jak piszą - „wszystko to, co
chcieliśmy zawsze Państwu
opowiedzieć, ale wstydziliśmy się to
zrobić”.
Jan Tomasz Gross
dotyka bolesnej
t e m a t y k i
antysemityzmu.
Odkrycia, których
dokonał, pisząc
o s p r a w i e
zamordowanych
przez polskich
sąsiadów Żydów
z Jedwabnego,
wstrząsnęły opinią
publiczną i zmusiły nas do rewizji
głęboko zakorzenionej wizji własnej
historii.
Renata Zielonka

Miesięcznik Gminy Postomino

marzec 2008

Ze sportu szkolnego

Mini koszykówka
Postomino Wicemistrzem Powiatu

4 lutego 2008r. w hali sportowej
w Postominie odbyły się Mistrzostwa
Gminy w Mini Piłce Koszykowej
Chłopców. Uczestniczyły w nich
cztery zespoły naszej gminy:
Postomino, Pieszcz, Jarosławiec
i Staniewice. Bezkonkurencyjną
okazała się drużyna z Postomina
w składzie: Paweł Kmieciak, Kacper
Zdrzeniecki, Karol Stankowski,
Arkadiusz Ciesielski, Ariel Ślebioda,
Patrycja Przybylska, Kacper Dybiec,
Damian Białowąs, Marcin
Grzebielucha, Kamil Gąbka, Damian
Andrik, Artur Kłos, Adrian Ufniarz i
Mariusz Majrowski – opiekun i trener
Kazimierz Gąsiorowski, wygrywając
wszystkie mecze. Drugie miejsce
zajęła drużyna z Pieszcza, trzecie –
Jarosławiec i czwarte – Staniewice.
Oto wyniki meczów:
Jarosławiec - Postomino 0 : 24
Staniewice - Pieszcz
6:6
Jarosławiec - Staniewice 4 : 2
Postomino - Pieszcz
24 : 6
Jarosławiec - Pieszcz
0 : 10
Postomino - Staniewice 32 : 8

6 lutego 2008r. w Ostrowcu
drużyna z Postomina wzięła udział
w Mistrzostwach Powiatu w Mini
Piłce Koszykowej. Uczestniczyło
pięć zespołów z: “3” Sławno,
Ostrowiec, Niemica, Warszkowo
i Postomino. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna z „3” Sławno wygrywając
wszystkie mecze, drugie miejsce
zajęło Postomino, trzecie –
Ostrowiec, czwarte – Niemica i piąte
– Wa r s z k o w o . Wy g r a l i ś m y
z Ostrowcem 18:10, z Niemicą 14:4
i z Warszkowem 12:0, a przegraliśmy
ze „3” Sławno 6:14.
29.01.2008r – chłopcy
z Gimnazjum w Postominie
i 30.01.2008r. – dziewczęta
z Gimnazjum w Pieszczu zagrali
w Mistrzostwach Powiatu w Piłce
Koszykowej, które odbyły się
w Sławnie. Obie drużyny zajęły III
miejsce.
Kazimierz Gąsiorowski

Arek, Kuba i Dawid
w Finale Wojewódzkim
23 stycznia 2008r.
w Sianowie odbyły się
Mistrzostwa Regionu w
drużynowym tenisie
stołowym szkół
p o d s t a w o w y c h
i gimnazjów w ramach
Igrzysk Młodzieży
Szkolnej i Gimnazjady
2007/2008. W zawodach
wzięli udział mistrzowie
powiatów z naszego
regionu.
Naszą gminę
reprezentowali chłopcy z SP
Postomino: Arkadiusz Ciesielski,
Jakub Leśniewski i Dawid
Jażdżewski oraz drużyna
z Gimnazjum w Postominie
w składzie: Mariusz Fijałkowski
i Maciej Jakubik.
Drużyna z Postomina w
pierwszym meczu, spotkała się
z Borne Sulinowo pokonując

Przy tenisowym stole
Trzecioligowi pingpongiści UKS
„Czarni” Pieszcz rozegrali u siebie
dwa mecze rewanżowej kolejki
z drużynami z Białogardu. Z liderem
rozgrywek, walczącym jednocześnie
w tym sezonie o wejście do II-ej ligi,
I UKS-em 200 „5” Białogard doznali
wysokiej porażki w stosunku 2:8.
Bardzo emocjonujący i zacięty
przebieg miał mecz z II UKS-em 200
„5”: Białogard gdzie wynik końcowy
oscylował wokół wygranej , remisu
lub przegranej w dwóch ostatnich
partiach. Skończył się niestety na
przegranej 4:6 i to boli.
Najmłodsi czwartoligowi
pingpongiści UKS-u Czarni rozegrali
również dwa mecze kolejki
rewanżowej. W meczach
wyjazdowych z „Nasiennikiem”
Gryfice padł remis 5:5, a z III UKS-em
200 „5” Białogard odnieśli wysokie
zwycięstwo w stosunku 10:0. Po
trzech meczach rundy rewanżowej
nasz narybek plasuje się w dalszym
ciągu na czwartym miejscu tej klasy
rozgrywkowej.Podczas trwania ferii
pingpongiści „Czarnych”
przygotowujący się do dalszych
rozgrywek ligowych i do
najważniejszych wojewódzkich
turniejów klasyfikacyjnych, trenowali
codziennie od poniedziałku do

tamtejszą drużynę 3 : 1, a w meczu o
pierwsze miejsce pokonali 18
Koszalin 3 : 2. Tym awansowała do
finału wojewódzkiego na
pierwszym miejscu. Druga
drużyna z 18 Koszalin też
uzyskała awans.
Bardzo mało brakowało,
a i nasza druga drużyna
z Gimnazjum w Postominie
uzyskałaby awans do finału.
W pierwszym meczu
pokonali Gimnazjum z Gwdy
Wielkiej 3 : 2. W drugim
spotkaniu ulegli Gimnazjum
nr 1 w Białogardzie 2 : 3.
Mecz ten decydował
o awansie do finału wojewódzkiego.
W meczu o III miejsce pokonali
Gimnazjum w Sławoborzu 3 : 1.
Gratulujemy naszym drużynom
dobrego występu i awansu Szkole
Podstawowej do Finału
Wojewódzkiego oraz życzymy
udanego startu w zawodach
wojewódzkich.
Kazimierz Gąsiorowski
soboty, a we wtorki i czwartki nawet
dwa razy dziennie. Nasi najmłodsi
zawodnicy na turnieju w Sławnie
sprawdzili podczas ferii swoją formę
i jest ona zadowalająca. Wśród
chłopców ze szkół podstawowych
w zawodach tych zwyciężył Arek
Ciesielski wygrywając w finale 3:1
z Kubą Leśniewskim. Wśród
gimnazjalistów również nasi
zawodnicy rozstrzygali między sobą
kolejność czołowych miejsc. Wygrał
Karol Kozera przed Michałem
Piaseckim i Mariuszem
Fijałkowskim.
Andrzej Ugorski

Pieszcz na podium
Ogólnopolski Turniej Piłki
Siatkowej Pracowników Oświaty,
rozegrany w hali sportowej OSiR
w Sławnie, zakończył się
zwycięstwem drużyny z Grójca,
przed Pyrzycami, Pieszczem,
Darłowem, Sławnem i Kępicami.
Według organizatorów
najlepszym zawodnikiem w naszej
drużynie był Artur Struś. Serdecznie
gratulujemy
Sza
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Czytelnicy piszą

Łzy same cisną się spod powieki
Co się z tobą stało, moja szkoło?
W sześćdziesiątych i siedemdziesiątych latach XX wieku
w Polsce wybudowano wiele szkół, szczególnie na wsiach
albo na 1000-lecie Państwa Polskiego albo w modnym
wówczas czynie społecznym. Większość z nich została
zlikwidowana w następnym dwudziestoleciu.
Chcę ukazać los jednej z tych szkół. W 1955 roku
przyjechałam z Gór Świętokrzyskich do pracy w województwie
koszalińskim. W ręku trzymałam nakaz pracy. Skierowano
mnie i mojego męża do szkoły w Karsinie (12 km od Darłowa).
Była to szkoła pięcioklasowa z dwoma nauczycielami, dwiema
izbami lekcyjnymi, szatnią, małą kancelarią i korytarzem. Po
dwóch latach stopień organizacji szkoły został podniesiony do
siedmiu klas, a następnie do ośmiu. Ponieważ uczyliśmy
dzieci w trzech nietypowych budynkach, zapadła decyzja
Inspektoratu Oświaty w Sławnie o rozbudowie budynku
głównego w czynie społecznym. Kierownik szkoły - Edmund
Paszylk i rodzice podjęli to trudne zadanie w 1968 roku.
A jaka wielka to była trudność przytoczę kilka przykładów.
Kierownik szkoły musiał odbyć trzynaście wyjazdów do
Koszalina, Sławna, Gminnej Rady Narodowej w Naćmierzu po
zezwolenia na materiały budowlane, do gospodarzy po
podwody, żeby sprowadzić tylko 1500 sztuk cegieł na plac
budowy. Gospodarze z obwodu szkolnego (Sulemice,
Karsino. Dzierzęcin i Kanin) zwozili cegłę, żwir, piasek, wodę
i inne materiały budowlane swoimi traktorami i wozami
konnymi. Nikt im za to nie płacił. Belki i płyty na stropy
sprowadzane były z Drawska, a płytki lastryko z WarszawyOkęcie. Budowa trwała ponad trzy lata.
Nic dziwnego, że rodzicom znudziła się ta społeczna
praca, ale pocieszali się tym, że budują szkołę dla swoich
dzieci i wnuków. Zdarzyło się nawet, że gospodarze jednej
z wyżej wymienionych wsi uciekli w las, gdy usłyszeli „junaka"
kierownika szkoły, jadącego do nich po podwody w celu
przywiezienia piasku, to było przykre wydarzenie.
Powstał nowy pawilon: cztery izby lekcyjne, pracownia
prac technicznych, pokój nauczycielski, kancelaria dyrektora,
sanitariaty, biblioteka, magazynek i dwa korytarze. Spełniło
się marzenie nauczycieli, rodziców i dzieci, Szkoła otrzymała
bardzo dobre wyposażenie na owe czasy, prowadziła
dożywianie wszystkich dzieci (było ich ok. 120). Praca
pozalekcyjna wrzała przez dziesięciolecia. Już w 1955 roku
kierownik szkoły założył z dziećmi teatr lalek, z którym jeździli
do okolicznych wsi, dając rozrywkę. Wieczorami prowadził
teatr z młodzieżą pozaszkolną, oni również dawali swoje
występy w okolicznych wsiach. (Nie było telewizji na wsi.) Od
1955 roku przez lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte
intensywnie pracował dziecięcy zespół taneczny. Zawsze
braliśmy udział w Powiatowych Eliminacjach Zespołów
Tanecznych w Sławnie (na akordeonie grał kierownik,
Edmund), zdobywając czołowe miejsca. A w 1962 roku
zajęliśmy 1 miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach Wiejskich
Zespołów Tanecznych w Słupsku.
Prężna praca nauczycieli i dzieci pozwoliła uczniom
zajmować czołowe miejsca w olimpiadach przedmiotowych
i licznych konkursach. Dobrze działało harcerstwo. Dzięki
szkole radość gościła we wsi. Z pobliskich wycieczek, z boiska
sportowego dzieci wracały z piosenką
na ustach. W szkole dało się zauważyć prawie rodzinną
atmosferę. Nauczyciele przygotowywali występy artystyczne
na różne okazje.
W 1979 roku stopień organizacji Szkoły Podstawowej
w Karsinie obniżono do 6 klas, a od I września 1995 roku
podniesiono do 8 klas. I tak było przez dwa lata. Aż w 1997
roku Gminna Rada Narodowa w Postominie podjęła uchwalę
o obniżeniu stopnia organizacji do trzeciej klasy, a następnie
o całkowitej likwidacji szkoły w 2000 roku.
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Urząd Gminy wynajął budynek szkolny firmie
wikliniarskiej, która po trzech latach upadła. Przez rok była
szkoła stała pusta. Nowy wójt i radni postanowili w 2004 roku
sprzedać budynek na prywatne mieszkania. O szczegółach
niech powie wiersz:
Buki były niskim żywopłotem sadu,
Nikt nie zwracał na nie uwagi,
Korzystały z danej im wolności,
Wyrastały tworząc ścianę zieloności.
Te buki były świadkami dziejów szkoły,
Przyglądały się budowie pawilonu
A potem różom, które przy nich rosły.
Z otwartych okien dolatywał śpiew podniosły.
Gromadki dzieci przechodziły tędy,
W zimowe dni nucąc polskie kolędy.
W upalne lato siadały pod bukami,
By zainteresować drzewa swoimi rozmowami.
Te buki świadczyłyby o likwidacji szkoły,
O oporze rodziców, dzieci i nauczycieli.
Widziały wywóz książek, sprzętu i pomocy naukowych,
Pustą szkołę i śmiertelną ciszę,
To wzruszało każdą żywą duszę.
A wy, jabłonie, pamiętacie rok 2000, ten ostatni dzwonek,
Wówczas nie był nawet słoneczny dzionek.
Wtedy odszedł na wieki
Dyrektor szkoły, Edmund w wieczny świat daleki.
Łzy długo kapały z waszych liści,
Wiem, bo przeżyłam te ciężkie boleści.
Buki moje miłe,
Pamiętacie tych ludzi z firmy wikliniarskiej
Jak obcinali wam konary w złości
Na ognisko dla swojej przyjemności?
Firma również odeszła,
Zostawiając cię, szkoło w beznadziejności.
W tej porannej absolutnej ciszy
Zjawiał się codziennie gość niesamowity,
Ubrany w czarno-białe pióra,
Na długich, czerwonych nogach.
Przeglądał się w szybie szkoły,
Widział kompana w oknie,
Staczał z nim bój, waląc dziobem i skrzydłami
A następnie zwycięsko klekotał nad nami.
Reneto, ty rośniesz najbliżej
Pamiętasz, staruszko, znowu zjawili się ludzie,
Zwozili, burzyli, rozwalali i przegradzali
I wciąż nieporządek zostawiali.
Buki wysokie i z wami będzie koniec,
Kto spisze historię?
Od września 2000 roku już nie było roześmianych
dziecięcych twarzy. Wieś stała się cicha i smutna. Otoczenie
szkoły zmieniło się na niekorzyść. Dawniej kwitły róże i inne
kwiaty, teraz rosną chwasty i trawy. Pracownicy firmy wykopywali kwiaty, zabierając je na własność. Żal do dziś
ściska serca mieszkańców wsi. Budynek podzielono na sześć
mieszkań. Niektórzy lokatorzy wykupili mieszkania, niby
remontują, ale nie dbają o porządek na zewnątrz.
Ja niechętnie wchodzę do moich sąsiadów, gdyż widzę
nie ich mieszkania, tylko dawne klasy i szkolny korytarz ze
ścianą wytapetowaną dyplomami, a pod nimi wielki filokaktus
z czerwonymi kwiatami. Wtedy to już nie żal, ale ból ściska
moje serce i łzy cisną się spod powieki.
Stanisława Paszylk
Karsino
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Odszedł człowiek sportu
W czwartek nad ranem po
ciężkiej chorobie, w wieku 61 lat
odszedł Zbigniew Galek. Wójt gminy
Postomino znany był nie tylko jako
samorządowiec i parlamentarzysta,
ale również działacz i animator
sportu w regionie i całym kraju.
Zbigniew Gałek był
założycielem i prezesem (19721992) klubu sportowego Przełom
Postomino, pomysłodawcą wielu
znanych w całym kraju imprez
sportowych, jak m.in.
Międzynarodowy Bieg po Plaży
w Jarosławcu. Ogólnopolskie Biegi
Młodzieżowe „Powitanie Lata"
i „Powitania Zimy", Ogólnopolski
Bieg Samorządowy „Bursztyn
Jarosławca", Międzynarodowy
Turniej Szachowy „Jantar
Jarosławca" (latach 1980-1990),
Bieg Mikołajkowy, Noworoczny Bieg
Plażą Jarosławiec – Darłówek oraz
jednej z najbardziej znanych imprez
pływackich w naszym kraju rozgrywanych na otwartym morzu Ogólnopolskich Zawodów
Pływackich „Klif Jarosławca".

Zawody te rok w rok gromadziły na
starcie setki sportowców z całej
Polski.
Z inicjatywy Zbigniewa Galka 80
procent sołectw gminy objętych

z o s t a ł o
g m i n n y m
współzawodnictwem sportoworekreacyjnym. W 20 sołectwach
gminy Postomino powstały boiska
sportowe, wybudowano też dwie
sale sportowe. Wiosną br. oddany
zostanie stadion sportowy
z sześciotorową bieżnią tartanową
i trybunami na ok. 1000 miejsc.
Za swoją działalność na rzecz
popularyzacji biegania w ubiegłym
roku Zbigniew Galek został
wyróżniony tytułem „Mecenasa
Biegów", przyznawanym przez
kapitułę Maratonów Polskich
(popularne Filipidesy),
a Międzynarodowy Bieg po Plaży
otrzymał certyfikat „Złoty Bieg 2007".
Zmarły był posiadaczem złotej
odznaki LZS, honorowych odznak
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
oraz brązowej odznaki za zasługi dla
sportu.
N i e s t e t y, w s i l e w i e k u
w organizmie Zbigniewa Galka
pojawił się śmiertelny wróg nowotwór. Po rocznych zmaganiach
walkę z nim przegrał.

Ostatnie pożegnanie
Samorząd Gminy Gizałki
w imieniu własnym oraz
m i e s z k a ń c ó w g m i n y, w y r a ż a
głębokie współczucie i żal w związku
z utratą długoletniego lidera Gminy
Postomino – Wójta Zbigniewa Galka.
Odejście tego wspaniałego,
wyjątkowego człowieka stanowi
wielką stratę dla całej społeczności
Gminy Postomino, jak również dla
naszej gminy. Wszyscy ceniliśmy
sobie wyjątkową osobowość Wójta
Zbigniewa Galka i taką pozostawimy
w naszej pamięci. Łączymy się
w żalu i bólu ze społecznością Gminy
Postomino, a szczególnie z Rodziną
zmarłego.
Niezrozumiałą dla nas wszystkich
jest śmierć Naszego Wójta. Przez swoje
ogromne zaangażowanie wniósł wielki
wkład w życie Naszej Szkoły
w przyszłości pozostaną ślady jego życia:
myśli, chwile, uczucia, działania. One
zawsze będą nam o Nim przypominać.
Najbliższym członkom Rodziny
i wszystkim, z którymi był zaprzyjaźniony,
składamy szczere słowa współczucia. W
imieniu pracowników i emerytów Szkoły
Podstawowej w Staniewicach
Bogumiła Roman-Struś

W imieniu swoim oraz
mieszkańcow Gminy Stawiguda
pragnę złożyć moje najszczersze
wyrazy wspołczucia z powodu straty
tak wspaniałego człowieka jakim był
Wójt Zbigniew Galek. Jego śmierć
dotknęła nas wszystkich boleśnie.
Odszedł człowiek o wszelkich
zaletach umysłu i charakteru. Był nie
tylko mądrym, ale przede wszystkim
szlachetnym i prawym człowiekiem.
Jego wiedza, zdolności
i doświadczenie służyły przez wiele
lat Gminie Postomino, a cechy Jego
osobowości stwarzały
niepowtarzalną atmosferę pracy.
Niełatwo będzie Go zastąpić.
Łączymy się w bolu z Rodziną
zmarłego.
Składam szczere wyrazy
współczucia dla najbliższych ŚP
Zbigniewa Galka. Bardzo nas
zasmuciła śmierć Naszego Wójta.
W imieniu nauczycieli, uczniów,
pracowników administracji i obsługi
dyrektor Zespołu Szkół w Postominie
Halina Wenda

Jesteśmy wstrząśnięci
otrzymaną dzisiaj wiadomością
o śmierci Pana Zbigniewa Galka Wójta Gminy Postomino.
Pragniemy Wszystkim
Pracownikom Urzędu Gminy oraz
całej Społeczności Gminy
Postomino przekazać
najserdeczniejsze wyrazy
współczucia w tych trudnych
chwilach. Wasz ból jest także
naszym bólem. Brakuje nam słów,
aby wyrazić żal i ubolewanie nad
tym, co się stało.
Łączymy się wraz z wszystkimi
Radnymi Gminy, Pracownikami
Urzędu Gminy oraz całą
Społecznością Gminy
Wierzchosławice w żałobie, mając
nadzieję, że czas ukoi cierpienie
i smutek.
Składamy wyrazy żalu, smutku
i głębokiego współczucia.
Z ogromnym smutkiem i żalem
żegnamy Wieloletniego Wójta Gminy
Postomino Zbigniewa Galka.
Dyrekcja oraz pracownicy Agencji
Mienia Gminnego i Spraw
Publicznych w Postominie
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Ferie zimowe 2008

I Międzyświetlicowy

W Chudaczewie

O r g a n i z a t o r e m
I Międzyświetlicowego Turnieju
Halowej Piłki Nożnej był Kazimierz
Gąsiorowski – wychowawca
świetlicy w Pieszczu. Wzięło w nim
udział ok. 80 dzieci z sześciu świetlic
opiekuńczo – wychowawczych
z naszej gminy (z Postomina,
Pieszcza, Staniewic, Królewa,
Korlina i Kanina). Zawody
przebiegały w sympatycznej
atmosferze i były okazją do integracji
dzieci z różnych środowisk.
Pozwoliły też ciekawie spędzić czas
wolny, którego uczniowie mają
w nadmiarze w okresie ferii. Dzieci
uczyły się bawić i walczyć
w kulturalny sposób. Kibice
dopingowali swoje drużyny. Humory
dopisywały.
Po pierwszym etapie zawodów
wyłonili się liderzy grup i rozegrano
mecze finałowe. Ostatecznie
I miejsce zajęła drużyna
z Postomina, II miejsce chłopcy
z Królewa, a III świetliczanie
z Pieszcza. Każda z sześciu drużyn
otrzymała w nagrodę dyplom oraz
piłkę, a najlepsza – puchar.
Fundatorem nagród, dyplomów oraz
podwieczorku był Urząd Gminy
w Postominie. Z funduszy gminy
pokryte zostały również wydatki
związane z dowozem dzieci na
turniej.
Krystyna Gąsiorowska

Ruch i gwar - początek
codziennych zajęć w świetlicy
wiejskiej w Chudaczewie. Każdego
dnia świetlicę odwiedzała ponad 40osobowa grupa dzieci i młodzieży,
która chętnie uczestniczyła
w zajęciach organizowanych
w ramach projektu pt.: „Ruch rzeźbi
ciało, a nauka umysł” realizowanego
w ramach konkursu „Pożyteczne

Przy piłce
W pierwszym tygodniu
zimowych ferii w hali sportowej
w Postominie Uczniowski Klub
Sportowy ,,Wieża'' zorganizował
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Prezesa UKS. System rozgrywek był
"każdy z każdym" bez rewanżów. Od
początku turnieju na czele tabeli
uplasowała się ekipa UKS Wieża II
wygrywając dość gładko z UKS I 61, Wrześnicą 9-2, Szkołą
w Postominie 13-3, a ulegając
jedynie po bardzo wyrównanym
i zaciętym meczu 2-3 drużynie ze
Sławna. Ostatecznie :
I miejsce - UKS ,,Wieża ''II
II Miejscu - UKS,, Wieża'' I
III Miejsce – Sława Sławno
IV Miejsce – Wrzos Wrześnica
V Miejsce – Szkoła Postomino
Wszystkie uczestniczące
drużyny otrzymały puchary i
okolicznościowe statuetki.
Marek Domżałowicz
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ferie 2008” Fundacji Wspomagania
Wsi.
Spotkania na świetlicy miały
charakter edukacyjny oraz
wypoczynkowo-sportowy. W ramach
zajęć edukacyjnych realizowaliśmy
dwa bloki tematycznematematyczny i humanistyczny
przeprowadzane w formie zabaw,
gier i konkursów. Zajęcia te
wspomagały uczniów klas V i VI
w przygotowywaniu się do
sprawdzianu na koniec szkoły
podstawowej. W ramach zajęć
wypoczynkowych organizowaliśmy
gry, zabawy, konkursy oraz liczne
malowanki i kolorowanki dla
najmłodszych, wyklejanki oraz
tworzenie różnorodnych wazoników i
figurek z masy solnej.
Uczestniczyliśmy również w pieszej
wycieczce do leśniczówki, gdzie
atrakcją była możliwość jazdy na
kucach z gospodarstwa pana
Grzegorza Bojkowskiego oraz
ognisko integracyjne. Dzieci
i młodzież uczestniczyła również

Przy świeczkowisku
W dwudniowych warsztatach
przybocznych gromad i drużyn
organizowanych przez Komendę
Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Sławnie bardzo aktywny
udział wzięły druhny Monika
Bartkowiak i Justyna Nadolska z 30
GZ z Postomina oraz Ewa Adamska i
Justyna Zarzycka z 47 DH
z Jarosławca.
Sza

w dwóch wyjazdach na halę
sportową, w trakcie których zarówno
one, jak i dorośli mogli „rozprostować
kości” w trakcie konkurencji
sportowych. Licznych uczestników
zgromadził również wyjazd do
Darłówka do Jednostki Wojskowej na
statyczny pokaz śmigłowców
ratowniczych oraz zwiedzanie Izby
Tradycji, znajdującej się w Klubie
Garnizonowym. W trakcie wycieczki
cała grupa miała możliwość
dokładnego obejrzenia helikoptera
ratunkowego, a nawet można było
zasiąść za sterami tej maszyny.
W Izbie Tradycji oglądaliśmy dawniej
używany sprzęt wojskowy, mundury
lotników i płetwonurków. Każdy mógł
przymierzyć hełm wojskowy, lotniczy
i nawigacyjny. Widzieliśmy również
działa bojowe oraz bomby z drugiej
wojny światowej.
Organizacja zimowych ferii
szkolnych zaangażowała wielu
rodziców, babcie i dziadków do
pomocy. Wielu z nich uczestniczyło
codziennie i we wszystkich zajęciach
feryjnych. Przez dwa tygodnie
w Chudaczewie panowało

poruszenie i emocje, a świetlica
w remizie OSP nabrała barwnego
i gwarnego charakteru.
Dziękujemy Fundacji Wspomagania
Wsi, która doceniła nasz pomysł oraz
sponsorom za wsparcie realizacji
zimowych ferii szkolnych.
Aleksandra Kurek
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Ferie zimowe 2008

Choinka w
Rusinowie i...
Mimo szalejącego wiatru, dzieci
w Rusinowie dopisały. Była super
zabawa, konkursy, np. na najlepiej
i bezpiecznie tańczącą parę - wygrali
Przemek i Ania, królem i królową
zostali Weronika i Kacper. Z dużą
niecierpliwością dzieci oczekiwały na
św. Mikołaja. Był, a nawet było ich
dwóch i paczek mnóstwo, a radości
jeszcze więcej.
Dziękujemy wszystkim, którzy się
z nami bawili i doceniali naszą pracę.
KGW i Rada Sołecka w Rusinowie

Popołudnie pełne radości bez nudy i złości.
Podczas zimowych ferii młodzi
(mali i duzi też) mieszkańcy
Pieńkowa i Pieńkówka mieli
możliwość uczestniczenia
w imprezie integracyjnej, podczas
której mogli się zabawić (ale bez
szaleństw) i bliżej poznać. Zajęcia
miały na celu zaktywizować lokalną
społeczność do udziału w zajęciach
sportowych, relaksowych, czyli
pokazać, jak można spędzić inaczej
aktywnie sobotnie popołudnie,
razem z rodziną.
Zakupione zostały nagrody oraz
napoje i słodycze. Mamy przyniosły
pyszne ciasta. Wśród aktywnie
biorących udział była radna Danuta
Kujawa oraz sołtys Anna Rój, a także
członkowie stowarzyszenia na rzecz
rozwoju aktywności Pieńkowo Pieńkówko „Razem lepiej". Zajęcia
przeprowadzone zostały w Szkole
Podstawowej w Postominie.
Proponowane zabawy były
nastawione na wzmocnienie
dobrych stron uczestników. Wszyscy
brali udział w tanecznym

poznawaniu świata, wspólnie
wyruszyli z wizytą do Gazetolandii,
uczyli się piosenek oraz przeżywali
emocje związane z pokonaniem
slalomu sprawnościowego. Odbyły
się również dwa konkursy
(dostosowane do wieku dzieci):
z profilaktyką za pan brat oraz
szansa na sukces, czyli śpiewać
każdy może.
Zabawy przeplatane były
tańcami korowodowymi,
wykorzystane zostały również
elementy bajkoterapii. Szczególne
zaangażowanie w realizacji zabaw
wykazali młodzi gimnazjaliści:
Natalia Rój, Paulina Ryng oraz
Przemek Przybylski, którzy
wcześniej opracowali scenariusz
spotkania. Spotkanie zakończone
zostało pląsem „Przyjacielska
kłótnia", ale rozstanie nastąpiło
w pełnej zgodzie i poczuciu więzi
sąsiedzkiej.
(ryt.)

Serdeczne podziękowanie dla firmy Morpol S.A. w Duninowie za
wsparcie finansowe dla dzieci z gminy Postomino podczas ferii
zimowych składa Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności
Pieńkowo - Pieńkówko "Razem lepiej" w Pieńkowie.
Teresa Rysztak

Bajkoterapia w bilbiotece

...i w Pałowie
Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich w Pałowie przy wsparciu
finansowym szlachetnych
sponsorów (Stanisław Kowalski
i Alicja Kukowska) zosrganizowało
wspaniałą zabawę choinkową dla
najmłodszych mieszkańców wsi.
Były paczki pełne słodkości rozdane
przez św. Mikołaja, tańce przy
wspaniałej muzyce, gry, zabawy.
Radość i zadowolenie małowało się
na twarzyczkach tych, którym ten
wieczór poświęcono.
Dzieciaki z Pałowa składają
serdeczne podziękowania
sponsorom i organizatorom tej ze
wszech miar udanej zabawy.
A.K.

W dniach od 11-22.02.2008r.
na okres ferii zimowych
w Bibliotece Publicznej
w Postominie odbyło się mnóstwo
atrakcyjnych zajęć dla dzieci.
Organizatorem zajęć była Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
współorganizatorami:
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i
aktywności Pieńkowo- Pienkówko
„ Razem lepiej” w Pieńkowie oraz
Biblioteka Publiczna
w Postominie.
Zajęcia prowadzone były
przez Teresę Rysztak- prezesa
Stowarzyszenia, Lilę Stolarek
członka Stowarzyszenia oraz
Renatę Zielonka- dyrektora
Biblioteki Publicznej w Postominie.
Ponadto często towarzyszyli nam
rodzice dzieci.
Realizowany program obejmował:
s ł u c h a n i e b a j e k
relaksacyjnych, profilaktycznych
oraz psychoedukacyjnych,

zajęcia plastyczne połączone
z wyrażaniem emocji,
zabawy ruchowe, edukacyjne
Zajęcia te odbywały się od godziny
10:30 do 12:30. natomiast od godziny
13:30 odbywała się Akademia filmowa
– kino familijne.
Główne cele projektu zostały
osiągnięte. Dzieci spędziły atrakcyjnie
czas podczas ferii zimowych. Na
zakończenie uczestnicy otrzymali
certyfikaty uczestnictwa oraz został
zorganizowany wyjazd dla wszystkich
do teatru.
Renata Zielonka
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Kultura

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

1 marca jest obchodzony na
świecie jako Dzień Obrony Cywilnej.
Dla przeciętnego Polaka ochrona
własnego życia i bezpieczeństwa
poprzez udział w zorganizowanych
formach jest zazwyczaj zbędnym
zawracaniem głowy. Gdyby w ten
sposób myśleli np. Holendrzy, to
ofiary ostatniej powodzi, która
wystąpiła w tym kraju,
szacowalibyśmy w dziesiątkach
tysięcy.
W naszym wyobrażeniu , spaczonym
przez dziesięciolecia przymusowego
udziału OC, tkwi jej obraz jako
elementu struktury wojskowej. Nic
bardziej mylnego!
Obrona cywilna jest umiejscowiona
w administracji rządowej. Na
szczeblu wojewódzkim podlega
bezpośrednio wojewodzie, niżej
wójtom, burmistrzom i prezydentom.

Jest bezpiecznie
W ramach wspólnie od
września prowadzonego programu
„Bezpieczna szkoła” przez Straż
Gminną w Postominie i Szkołę
Podstawową w Korlinie, tym razem
doszło do spotkania dzieci ze
strażnikiem Pawłem Taraską. Na
potencjalnych wagarowiczów,
wandali i chuliganów padł blady
strach. Jak się okazuje na takich
„asiorów” są sposoby by nie
zachowywali się jakby cały świat
należał tylko do nich.
Funkcjonariusz Straży
szczególnie uczulał na
zrezygnowanie z obojętnego
zachowania pokrzywdzonych
i udawanego niedostrzegania
problemu. Życie pokazuje, że
chowanie głowy w piasek i nie
reagowanie na wszelką patologię
tylko rozzuchwala młodocianych
sprawców. Gość uspokajał, że
w naszej gminie zjawisko przemocy
na szczęście jest marginalne, choć
incydenty recydywy zachowania
wśród starszych są odnotowywane.
Mlecz
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Jednakże ze względów
merytorycznych kierownikami
poszczególnych komórek są bardzo
często żołnierze oddelegowani do tej
p r a c y p r z e z M O N . To r o d z i
przeświadczenie, że mamy do
czynienia z instytucją
zmilitaryzowaną. Województwo
Zachodniopomorskie nie należy do
obszarów szczególnego zagrożenia,
z wyjątkiem niektórych terenów ze
względu na położenie oraz porę
roku. Tak więc nie grożą nam na
szczęście duże zjawiska powodzi,
w miarę opanowana jest sytuacja
pożarowa. Na tym terenie,
w przeciwieństwie do wielu innych
województw, nie składuje się także
środków toksycznych używanych
w produkcji w niebezpiecznych
ilościach a jeśli już występują to są
należycie zabezpieczane i na
bieżąco monitorowane. Większym
zagrożeniem jest wzrastający
przewóz przez teren województw,
powiatów i gmin niebezpiecznych
ł a d u n k ó w. C o g o r s z a , w i e l e
prywatnych firm przewozowych
w ogóle tego nie zgłasza. Na razie nic

Szkolne potyczki
teatralne
W pięknie odremontowanej sali
wiejskiej w Łącku odbyły się XII
Szkolne Potyczki Teatralne.
Potyczki, to raczej przegląd niż
konkurs, choć po gromkich
oklaskach rodziców i zebranej
publiczności wyłania się skład
uczniów i repertuar do
reprezentowania placówki na
konkursie gminnym jaki tradycyjnie
się odbywa każdego roku w maju.
W tym roku rzęsiste brawa
otrzymało satyryczne
przedstawienie losów Śpiącej
królewny i stylizowane piosenki
z połowy ubiegłego wieku.
Mlecz

się jeszcze złego nie stało, ale realna
groźba istnieje. Wszystkie firmy
zatrudniające powyżej 50
pracowników mają obowiązek
zorganizowania na swoim terenie
formacji obrony cywilnej. Co
ciekawe, obowiązek ten doskonale
rozumują i realizują
przedsiębiorstwa z przewagą
kapitału zagranicznego, gdzie
szefami są obywatele państw Europy
Zachodniej. Po prostu tam
konieczność obrony ludzkiego życia
w chwili zagrożenia jest w pełni
rozumiane i akceptowane. Gorzej
z tym w firmach polskich. Właśnie ten
brak społecznej świadomości jest –
największym zagrożeniem. Dobrze
by było, gdyby z okazji
przypadającego właśnie święta
głębiej się nad tym zastanowiono.
Mirosław Jędrysiak

Gminni śmieciarze
Prawdziwą plagą naszej gminy
jest wyrzucanie śmieci do
przydrożnych rowów czy lasów mówi mł. str. Tomasz Rybak. - Jest
tam wszystko, począwszy od
wraków samochodowych, starych
opon, zużytych mebli poprzez
butelki, garnki, worki foliowe i odpady
budowlane. Straż Gminna prowadzi
kontrole porządkowe pod kątem
czystości na posesjach i wokół nich.
Sprawdza czy są zawarte umowy
z podmiotami uprawnionymi do
wywozu nieczystości stałych
i płynnych.

Za nie wywiązywanie się z tego
obowiązku właściciele posesji są
pouczani, karani mandatami, a dla
tych, do których te argumenty nie
przemawiają są kierowane wnioski
do Sądu Grodzkiego.
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Zagrożenia...

Azbest
Realne zagrożenie dla Ciebie i twojej rodziny
Azbest to ogólna nazwa minerału
włóknistego występującego
w przyrodzie. Włókna azbestowe są
bardzo mocne i elastyczne, cechujące
się dużą odpornością na wysokie
temperatury, znikomym
przewodnictwem cieplnym oraz
odpornością na działanie czynników
chemicznych. Własności tego materiału
s p r a w i ł y, ż e a z b e s t b a r d z o
rozpowszechnił się w naszym
otoczeniu, znajdując zastosowanie przy
wytwarzaniu całej gamy wyrobów
przemysłowych.
Zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy azbest jest minerałem
o udowodnionym działaniu
kancerogennym (rakotwórczym) na
organizm ludzki. Chorobotwórcze
działanie azbestu jest wynikiem
wdychania włókien zawieszonych
w powietrzu.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia
z dnia 23 października 2003 roku
wykorzystywanie azbestu lub wyrobów
zawierających azbest dopuszcza się
w użytkowanych instalacjach lub
urządzeniach maksymalnie do 31
grudnia 2032r. Przy wykorzystywaniu
należy uwzględnić okres upływu
gwarancji producenta wyrobu oraz
wyniki przeprowadzonych kontroli
i oceny stanu wyrobów. Jeżeli pojawią
się wcześniej widoczne uszkodzenia
lub jeżeli zostanie stwierdzone
przekroczenie najwyższego
dopuszczalnego stężenia pyłów
zawierających azbest w środowisku
pracy – dalsze użytkowanie instalacji
lub urządzenia jest niedopuszczalne,
a wyroby zawierające azbest usuwa się
lub wymienia. Właściciel, zarządca lub
użytkownik pomieszczeń, w których był
lub jest wykorzystywany azbest, jest
obowiązany umieścić instrukcję
bezpiecznego postępowania oraz
pomieszczenia te oznakować.
Przed oczyszczeniem sporządza
się (na koszt właściciela, zarządcy lub
użytkownika instalacji lub urządzenia)
projekt techniczny usuwania lub
wymiany wyrobów zawierających
azbest wraz z harmonogramem prac,
który określa szczegółowe wymagania
techniczne w zakresie oczyszczania
pomieszczeń.
Właściciel, zarządca lub
użytkownik miejsc, w których jest lub był
wykorzystywany azbest lub wyroby
zawierające azbest, powinien poddać
je przeglądom, w celu stwierdzenia
obecności azbestu i oznakowania.
Właściciel, zarządca lub
użytkownik miejsc, w których jest lub był
wykorzystywany azbest lub wyroby
zawierające azbest dokonuje

inwentaryzacji i składa informacje
wojewodzie, a osoby fizyczne nie
będące przedsiębiorcami – wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Co roku od 31 stycznia informacja
podlega aktualizacji. Kto jeszcze nie
złożył w 2008 roku w/w informacji,
powinien to uczynić niezwłocznie.
Informację należy złożyć w pok. 11 lub
19 tut. Urzędu Gminy .
Jeśli stwierdzisz, że znajdujące się
w Tw o i m p o s i a d a n i u w y r o b y
zawierające azbest są uszkodzone,
popękane lub widoczna jest erozja ich
powierzchni – to nie masz czasu do
stracenia i powinieneś zlecić usunięcie
azbestu wyspecjalizowanej firmie!
Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone
wyroby zawierające azbest to pamiętaj,
że nie powinieneś tego robić samemu.
Usuwanie wyrobów zawierających
azbest należy zleć firmie posiadającej
uprawnienia i doświadczenie w pracy
z azbestem. Wszelkie prace związane
z usuwaniem azbestu muszą być
prowadzone w sposób zabezpieczający
otoczenie przed pyleniem.
Prace polegające na usuwaniu lub
naprawie (zabezpieczeniu) wyrobów
zawierających azbest mogą być
wykonywane wyłącznie przez
wykonawców posiadających
odpowiednie wyposażenie techniczne
do prowadzenia takich prac oraz
zatrudniających pracowników
przeszkolonych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
usuwaniu i wymianie materiałów
zawierających azbest. Wykonawcy
powinni posiadać zezwolenie na
prowadzenie działalności, w wyniku
której powstają odpady niebezpieczne.
Prace przy naprawie wyrobów
zawierających azbest lub mające na
celu ich usunięcie powinny być
poprzedzone zgłoszeniem tego faktu
właściwemu terenowemu organowi
nadzoru budowlanego.
Usuwanie wyrobów zawierających
azbest musi być prowadzone w taki
sposób, aby wyeliminować uwalnianie
azbestu lub co najmniej zminimalizować
pylenia w celu utrzymania
dopuszczalnych wartości stężeń
włókien azbestowych w powietrzu.
Można to osiągnąć poprzez:
nawilżaniem wyrobów
zawierających azbest wodą przed ich
usuwaniem i utrzymywaniem przez cały
czas pracy,
demontaż całych wyrobów bez
jakiegokolwiek uszkadzania – jeżeli
istnieją takie możliwości techniczne,
oddzielanie materiałów trwale
związanych z podłożem przy
zastosowaniu narzędzi ręcznych lub

wolnoobrotowych, wyposażonych
w miejscowe instalacje odciągające
powietrze.
Podkreślić należy, że wyroby
zawierające azbest nie stanowią
zagrożenia dla zdrowia ludzi, jeżeli
materiały te nie zostaną uszkodzone,
w wyniku czego stają się źródłem
wydzielania włókien azbestowych do
otoczenia.
Nie przeprowadza się prac
związanych z usuwaniem azbestu
jeżeli:
wyroby zawierające azbest są
w dobrym stanie technicznym,
eksploatacja wyrobów
zawierających azbest nie powodują
emisji włókien azbestowych do
otoczenia,
wyroby zawierające azbest są
używane w sposób nie stwarzający
możliwości uszkodzenia.
Usuwane odpady zawierające azbest
powinny być składowane na
składowiskach odpadów
niebezpiecznych lub na wydzielonych
częściach składowisk odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne.
Aby uniemożliwić emisję azbestu
do środowiska, należy odpady
odpowiednio opakować lub zestalić,
w trakcie przygotowania do transportu
utrzymywać w stanie wilgotnym.
Miejsce, w którym prowadzi się prace
polegające na naprawie lub usuwaniu
azbestu, należy odizolować od
otoczenia specjalnymi osłonami.
Powinny również znaleźć się tam tablice
ostrzegawcze o treści: "Uwaga!
Zagrożenie azbestem", "Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony".
Wszystkie zdemontowane wyroby
muszą być składowane
w opakowaniach zabezpieczonych
przed dostępem osób niepowołanych.
Po zakończeniu prac polegających na
usunięciu azbestu (o łącznej
powierzchni nie przekraczającej
500m2) ich wykonawca ma obowiązek
złożyć właścicielowi budynku pisemne
oświadczenie, że przeprowadził prace
z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych oraz oczyścił
cały teren z azbestu. Oświadczenie
takie należy przechowywać przez co
najmniej 5 lat.
Jolanta Michałowska
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Sport, rekreacja, wypoczynek

UKS WIEŻA – 2007
Uczniowski Klub Sportowy
WIEŻA skończył cztery lata swojej
działalności, realizując cykliczne
zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ponadto
upowszechniał kulturę fizyczną
w środowisku wiejskim,
poszczególne sekcje brały udziały
w zawodach sportowych na szczeblu
gminnym, powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim.
W klubie działa 7 sekcji:
- szachowa
- piłki nożnej (dwie grupy)
- karate (Postomino, Jarosławiec)
- piłki siatkowej
- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej
- klub Biegacza „Bryza”
- klub Morsów „Wiking”
Harmonogram zajęć, jako cykl
szkoleniowy, prowadzony jest od
poniedziałku do piątku, natomiast
sobota i niedziela przeznaczone są
na organizację i udział w zawodach
sportowych. Miejscem działania jest
Zespół Szkół w Postominie. Klub nie
prowadzi działalności gospodarczej,
z instruktorami przeprowadzającymi
szkolenia, w poszczególnych
sekcjach sportowych, zawierane są
umowy cywilno-prawne.
Sekcja karate – zajęcia prowadzone
są w poniedziałki i środy w hali
sportowej w Postominie, a w czwartki
w szkole w Jarosławcu w godz. 1719. W Jarosławcu oprócz grupy
młodzieżowej powstała sekcja dla
kobiet z elementami sztuki
samoobrony. W Postominie sekcja
liczy 25 osób, a w Jarosławcu 20
młodzieży i 15 dorosłych.
Trenerem jest Mirosław Giertig.
Sekcja zdobyła 78 pkt do klasyfikacji
Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży.
Sekcja szachowa – zajęcia
prowadzone są w środy i piątki
w godz.16-18; sekcja liczy 18 osób,
trenerem jest Brunon Studziński.
Wa ż n y m u z u p e ł n i e n i e m j e s t
prowadzenie szkolenia w cyklu
I kroku szachowego wśród
najmłodszych uczniów klas „0” i klas
„I” – łącznie 34 dzieci.
Sekcja piłki nożnej – zajęcia
prowadzone są przez trenera
Macieja Pominkiewicza i Ryszarda
Bućko. W zajęciach udział bierze 60
zawodników. Treningi prowadzone
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są dla szkół podstawowych we wtorki
i piątki, a dla gimnazjum
w poniedziałki i środy. Obie sekcje
uczestniczą w rozgrywkach
młodzieżowej ligi piłki nożnej
w Sławnie.
Sekcja piłki siatkowej – zajęcia
prowadzi Krzysztof Ugorski. Treningi
odbywają się dwa razy w tygodniu
w wymiarze po 2 godz. Obecnie
w zajęciach udział bierze 27
zawodników w wieku powyżej 16 lat z
terenu naszej Gminy.
Amatorska Halowa Liga Piłki
Nożnej zapoczątkowała się
pierwszym turniejem w 2004r.,
w którym udział wzięło 8 zespołów.
Mecze ligowe rozgrywane są w piątki
w godzinach wieczornych po
6 spotkań z udziałem sędziów OZPN.
Zorganizowane zostały turnieje
halowe oldboyów, Turniej Konstytucji
3-go Maja, II Turniej Mikołajkowy.
Koordynatorem ligi i turniejów jest
Marek Domżałowicz.
Sekcja biegacza „Bryza” – zajęcia
prowadzone są poprzez treningi
biegowe, według konspektów
indywidualnych . W soboty i niedziele
wyjazdy na zawody. Grupa powstała
w 1993 roku, obecnie liczy 17
czynnych zawodników. W 2007 roku
zawodnicy uczestniczyli w 37
biegach na terenie całej Polski, gdzie
łącznie przebiegli 1680
km.
Grzegorz Antosik ustanowił cztery
rekordy gminy na 10, 15, 21, 42 km,
a aż ośmiu zawodników poprawiło
swoje rekordy życiowe. W 2007 roku
do klubu zapisało się 5 „nowych”.
Opiekunem jest Zdzisław
Ludwikowski.
Klub morsa „Wiking” – obecnie
liczy 26 osób, powstał 8 stycznia
2006r. z udziałem 6 członków. W tym
okresie odbyło się ponad 40 kąpieli
na różnych akwenach: morskich,
jeziornych, rzecznych.
Zorganizowano kąpiele w Mielnie,
Kołobrzegu, Ustce, Darłówku.
Przeprowadzono dwie ceremonie
chrztu morskiego. Kąpiele odbywają
się w każdą niedzielę od
października do kwietnia na plaży
w Jarosławcu o godzinie 13:00;
przedział wiekowy uczestników
kąpieli 12-68 lat. Regularnie kąpie się
trzyosobowa rodzina morsów –
państwa Cirogów z Nosalina.
W 2008 r. UKS „Wieża” obchodzić
będzie 5-lecie swego działania.
Zdzisław Ludwikowski

Halowa liga
Trwa druga runda Halowej
Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej
w Postominie. Rozgrywki piłkarskie
weszły w decydującą fazę. W meczu
na szczycie lider tabeli Przypał Ustka
podjął walkę z wiceliderem Tukan
Orka Szałowińscy. Mecz stał na
wysokim poziomie, a ostatecznie
zakończył się remisem 1:1. W tej
samej kolejce drużyna UG
Postomina dzielnie stawiała czoła
Leśnym Skrzatom Mazów . Mecz był
bardzo wyrównany, a bramki padały
na przemian, dopiero w ostatniej
minucie spotkania Skrzaty
przeprowadziły dwie kontry, po
których padły bramki, a mecz
zakończył się
zwycięstwem
Mazowa 8:6.
O tytuł najlepszego zawodnika
turnieju walczą Henryk Gólko
i Mateusz Tomas po 14 oraz
Przemysław Jakubik i Marcin
Oczujda po 13 strzelonych bramek.
Do zakończenia pozostały 4 kolejki
spotkań.
Marek Domżałowicz

Flesz
Grzegorz Antosik zajął czwarte
miejsce w rankingu sezonu
maratońskiego 2007 w naszym
powiecie. Gratulujemy!
-----W biegu przełajowym Szczecińska
Gubałówka na dystansie 8 km
Grzegorz Antosik zajął trzecie
miejsce, a w swojej kategorii
wiekowej był pierwszy.
Zdzisław Ludwikowski

Udany początek
Pierwszy tegoroczny start biegowy
(9 lutego 2008r) Grzegorza Antosika
należy uznać za udany. W bardzo
silnej stawce ponad 250
zawodników, którzy wystartowali
w Biegu Urodzinowym Gdynii na
dystansie 10 km, Grzegorz zajął 13.
miejsce uzyskując czas 34,38min,
a w swojej kategorii wiekowej zajął
pierwsze miejsce, za co uzyskał 2godzinny talon na kurs tańca.
Teraz nawet i parkiety będą Grzesia.
Zdzisław Ludwikowski
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Sport, rekreacja, wypoczynek

XI turniej
samorządowy
Lokalne problemy i ich
rozwiązywanie, integracja środowisk
samorządowych towarzyszyła
turniejowi podczas wspólnych
rozmów władz samorządowych
w przerwach pomiędzy meczami XI
Samorządowego Noworocznego
Halowego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta. Turniej zgromadził 6
drużyn, które w jednej grupie „każdy
z każdym” rozegrały 15 meczów.
Sędziowie pokazali 1 czerwoną
kartkę i podyktowali dwa rzuty karne.
Łącznie strzelono 120 bramek.
Zwyciężyli samorządowcy z Urzędu
Gminy Darłowo, którzy 4 mecze
wygrali i jeden zremisowali i po roku
przerwy Puchar Wójta odjechał do
Darłowa. Drugie miejsce przypadło
ubiegłorocznym zwycięzcom
drużynie z Urzędu Gminy
w Kobylnicy. Zaszczytne 3 miejsce
przypadło naszej drużynie, która dwa
mecze wygrała, dwa przegrała, jeden
zremisowała, strzeliła 8 bramek.
Strzelcami bramek dla naszej
drużyny byli Mariusz Olejniczak – 3,
Marek Domżałowicz – 2, Jacek

Morsy w Mielnie
Blisko 900 osób, z Afryki, Azji,
Eu ro p y i Ame ryki Pó ł n o cn e j ,
uczestników V Międzynarodowego
Zlotu Morsów – Mielno 2008,
w niedzielę 17 lutego 2008r,
punktualnie w południe, w atmosferze
przypominającej karnawał w RIO,
wbiegło do lodowatego Bałtyku.
Temperatura powietrza wynosiła
2 st.C i 3-stopnie morska woda.
Wcześniej jednak wszyscy uczestnicy
zlotu, fantastycznie przystrojeni,
przeszli barwnym korowodem ulicami
Mielna, wzbudzając niekłamany
podziw licznych obserwatorów
odzianych zimowo, bo w tym dniu
wiało mocno. Po kąpieli na morsów
czekał 500-litrowy kocioł grzanego
piwa, uwarzony przez czołowych
kucharzy polskich, a na zmarzniętą
i zmrożoną kąpielą publiczności –
żołnierska grochówka. Postolińska
grupa w Zlocie liczyła 36 osób.
Przemarsz postolińskich Morsów
uświetniała rozśpiewana kapela
„Pieńkowianie”. Na przedzie naszej
grupy godnie maszerował v-cewójt
Marian Bergiel, który jeszcze nie
Mors, ale całym sercem z Morsami.

P a c e n k o ( k a p i t a n ) , Wa c ł a w
Kosmalski i Konrad Wal po jednej
bramce. Pozostałymi zawodnikami
postomińskiej drużyny byli: Grzegorz
Kukowski, Paweł Michalak,
Eugeniusz Hutman, Krzysztof
Jurewicz, a bramki bronił Janusz
Sowiński.
IV miejsce przypadło drużynie
UM w Sławnie, piąte Starostwu
Powiatowemu w Słupsku, a szóste –
Starostwu w Sławnie. Królem
strzelców turnieju został Grzegorz
Szczepański w Kobylnicy, który

zdobył 8 bramek. Najlepszym
bramkarzem został Łukasz Zieliński
z UM Sławno. Zmaganiom
samorządowców przyglądał się gość
honorowy turnieju, były reprezentant
Polski, Mirosław Okoński. Podczas
otwarcia turnieju wójt Zbigniew Galek
Z uśmiechem maszerowała morsowa
ro d zi n a C i ró g ó w z N o sa l i n a .
Flagowym postolińskiej grupy był
kierownik Referatu Sportu, Kultury,
Turystyki Arkadiusz Michalak. Po raz
pierwszy wykąpała się Dorotka Dura

powiedział, iż zaproszony gość
turnieju jest najlepszą promocją piłki
nożnej wśród młodzieży i magnesem,
który przyciągnie ich do zespołu
zakładanego w gminie. W trakcie
turnieju przeprowadzono konkurs
piłkarski wśród kibiców i uczestników
imprezy, na który nagrody ufundowali:
Zakład Usług Leśnych Hutman
z Mazowa, drukarnia GRAWIPOL,
DOMPLAST CURVER – Słupsk.
Wpłynęło ponad 100 odpowiedzi na
pytanie konkursowe.
Gromkie oklaski otrzymały
szkolne zespoły DYG pod kierunkiem
Krystyny Gąsiorowskiej, które
uatrakcyjniały przerwy pomiędzy
meczami, przedstawiając układy
taneczno-muzyczne. Wśród władz
samorządowych na trybunach można
było zobaczyć liczną grupę
samorządowców Starostwa
Sławieńskiego ze starostą Andrzejem
Lewandowskim, burmistrza Sławna
Krzysztofa Frankensteina, vice
starostę słupskiego Bogdana Burego,
wójta gminy Kobylnica Leszka
Kulińskiego, vice wójta gminy
Darłowo Karolinę Nakielską oraz
władze naszej Gminy. Obsługę
prasową sprawował "Głos
Koszaliński", "Głos Pomorza",
Obserwator Lokalny, Dziennik
Bałtycki. Gość turnieju Mirosław
Okoński pozował do zdjęć z każdą
turniejową drużyną i udzielił
w y w i a d ó w, r o z d a ł d z i e s i ą t k i
autografów.
Za sponsoring dziękujemy
Ryszardowi Królowi, właścicielowi
Róży Wiatrów w Jarosławcu.
Zdzisław Ludwikowski

Współzawodnictwo
ruszyło
tym samym zostając kolejną gminną
morsinką. Aż 19 minut wytrzymali
w tej zimnej wodzie Arek Michalak i
Maciej Januszewski. Po raz 51
„wykąpał się” piszący te słowa.
Przygrywając na brzegu
„Pieńkowianie” bacznie się
przyglądali jak to się robi i na pewno
niedługo będą z nami. Imprezę
zakończył imponujący pokaz
ratownictwa morskiego z udziałem
śmigłowca Marynarki Wojennej
z Darłowa. Wspólna deklaracja na
koniec zlotowej kąpieli po powrocie do
Mielna za rok.

Rozegrano pierwszą
konkurencję Współzawodnictwa
Sołectw – 2008. W turnieju piłki
siatkowej zwyciężyła drużyna
z Postomina, przed Pieszczem,
Nosalinem, Jarosławcem,
Marszewem, Łąckiem, Pałowem,
Pieńkowem, Wszedzieniem,
Nacmierzem, Staniewiczami,
Mazowem, Złakowem i Karsinem.
Szerzej o turnieju w następnym
numerze Szeptu.
Zdzisław Ludwikowski
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Różnostki
Wszystkim bliskim, znajomym,
przyjaciołom i sąsiadom, którzy wzięli
udział w ostatniej drodze

Ogłoszenia
drobne

WOLONTARIAT
Trwa nabór ludzi dobrej woli do
pracy wolontarystycznej
w Gminnym Punkcie Pośrednictwa
P r a c y, k t ó r y r o z p o c z y n a
działalność przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zapraszamy!
Krystyna Ślebioda

ś.p. Marianny Stefanowskiej
serdeczne dziękują
córka, zięć, wnuki i prawnuki

Sk³adam serdeczne podziêkowanie
za pamiêæ Wójtowi Zbigniewowi
Galkowi
Walentyna Bia³ow¹s

Usługa transportowa
do 1,5T

Samochód IVECO
ze skrzynią 4,10x2,07m
Jezierzany, ul. Zbożowa 24
76-107 Jarosławiec
tel. 059-810-95-78, 606-930-564

Serdecznie dziękuję rodzicom uczniów
z klasy IV b Szkoły Podstawowej
w Postominie:
p. Ewie i Markowi Leśniewskim
p. Agnieszce i Wiesławowi Mańkowskim
p. Agnieszce Błaszczyk
p. Annie Schönwald
za wymalowanie i wysprzątanie sali
nr 6 podczas ferii zimowych.
wychowawczyni klasy
Ewelina Królikowska

Dziękujemy
za wspaniałą zabawę

Wyrób

Serdeczne podziękowania za
udaną imprezę choinkową którą
zorganizwali OSP i sołectwo Łącka dziękują Babcie z Łącka.

siatki, ogrodzeń metalowych
bramy rozsuwane - otwierane
balustrady - balkony
Rusinowo 4
0-500-812-949

Serdeczne podziękowanie dla
Straży i sołectwa z Łącka za
wspaniałą zabawę choinkową dziękują małe dzieci
z Wszędzienia.

Harmonogram

Pożegnanie zimy

wywozu nieczystości
MIEJSCOWOŚCI

MARZEC KWIECIEŃ

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

3-17

7-21

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

4-18

8-22

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

5-19

9-23

CZWARTEK:
Jezierzany, Naćmierz, Łącko,
Rusinowo, Bylica

6-20

10-24

PIĄTEK:
Wszędzień, Jarosławiec

7-21

11-25
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Pierwszy z tegorocznych rowerowych rajdów, na których
będziemy żegnać zimę, witając wiosnę, topiąc Marzannę,
odbędzie się 30 marca 2008r. Początek o godzinie 9:15 (przyjazd
i potwierdzenie udziału uczestników) - stare torowisko
w Postominie. W programie m.in. zwiedzanie barokowego
kościoła, spotkanie integracyjne z mieszkańcami Królewa,
rozmowa z policjantem, pobyt nad jeziorem Marszewskim,
topienie Marzanny, kąpiel morsów, wspólne rajdowo-morsowe
ognisko, konkursy i upominki. Wszystkich serdecznie
zapraszamy.
Zakończenie rajdu jest przewidywane na godzinę 15:00.
Maria Lech-Szajner
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Poziomo
1. sport z nokautem
3. członek szajki bandyckiej, gangu
5. kuna leśna
6. pat, gra nierostrzygnięta
8. wypływa z krateru wulkanu
9. wierzchnia szata liturgiczna
11. stała opłata urzędowa
12. pokoik bez okien, sypialnia, misza
13. może wyrosnąc czasami też na "dłoni"
16. masa serowa uzyskana z mleka
20. naczynie do atramentu
23. tarta o draskę
24. rodzaj dużego balkonu
25. zespół trzech instrumentalistów
26. przepływa przez Opole
28. wolne miejsce, przerwa
30. narzędzie włamywacza
32. trucizna żmiji
33. będą składane w święta
35. narkotyk z maku
36. mleczne, gospodarskie zwierzę
39. przebyta odległość mierzona w kilometrach
40. warstwa zaprawy na ścianie

Pionowo
1. okular na jedno oko
2. ośmieszający wady utwór literacki
3. do wycierania ołówka
4. pomost do rozładunku towarów
5. para szyn
7. zawiesisty płyn jako dodatek do potraw
10. toporek kuchenny
11. czeski samochód
13. samiec kozy
14. 4 mendle
15. pakt, porozumienie
17. jeden ze zmysłów
18. rano siada na trawie
19. lampart, ssak z rodziny kotów
21. naszyta na dziurę
22. wyspa o krztałcie pierścienia
27. stolica Włoch
29. zwód, wolta
31. niejedna w altasie
32. marka popularnych motocykli czeskich
33. mechaniczne rozdrabianie pokarmu w ustach
34. powierzchnia użytków rolnych
37. urodzinowy wypiek
38. "opierzony" lotnik

Napisz artykuł:
Wszelkie materiały, artykuły
prosimy nadsyłać w formie
elektronicznej na adres e-mail:
admin@postomino.pl
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń, zastrzega sobie prawo
do zmiany tytułów oraz
przeredagowań nadesłanych
materiałów.
Egzemplarz bezpłatny

Krzyżówka!
Numery od 1 do 41 ułożone w dolnym prawym rogu utworzą
rozwiązanie krzyżówki które należy, wypełniając kupon, nadesłać
na adres redakcji. Czekają atrkacyjne nagrody.
------------------------------------Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 1/2008 nagrody
wylosowali:
1. Ewelina Rapalska z Pieńkowa,
2. Jadwiga Pabisiak z Postomina,
3. Patrycja Bojanowska z Rusinowa.
Gratulujemy
Nagrody do odebrania w Urzędzie Gminy (pokój nr 25). Wpłynęło
26 prawidłowych rozwiązań. Hasło brzmiało “Płacz ulgą serca”.
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Ostatnia droga Zbigniewa
Drodzy Przyjaciele!
Pogrążeni w smutku spotykamy
się dziś, by wspólnie pożegnać
naszego Wójta, którego śmierć jest
dla nas wszystkich ogromnym

ciosem. Jest nam niezwykle ciężko
rozstać się z człowiekiem, którego
życie i działalność tak wiele wniosły
w naszą codzienność. Jesteśmy tu
przede wszystkim po to, by
wspólnotą naszych serc i myśli
zaświadczyć o tym, że pamięć o nim
nigdy nie zostanie zatarta, że jego
dzieło a także niezrównana

osobowość będą żyły w nas zawsze.
Każdy z nas pewnie w inny
sposób zapamięta naszego Wójta,
przyjaciela, kolegę. Żona i synowie
pamiętać Go będą z codziennego
życia, w którym wspólnie zmagali się
ze zwykłymi troskami i kłopotami.
Zapewne najciężej jest pogodzić się
ze stratą kogoś, kto stanowił
nierozerwalną część naszej
codzienności, kto był obecny zawsze
o każdej porze dnia i nocy. Do jego
obecności przyzwyczailiśmy się w
szczególny sposób - stała się ona dla
nas ważna, a jej nagły brak wywołuje
w nas poczucie fizycznej wręcz

straty - odczuwamy pustkę, którą
trudno jest czymkolwiek zapełnić.
Łączymy się w bólu z żoną, synami
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z ich rodzinami. Składamy Warn
serdeczne wyrazy współczucia,
choć wiemy, że żadne słowa nie
ukoją bólu , pustki i rozpaczy po
stracie kochanego męża, ojca i
dziadka. Pamiętając jednak, że nie
jesteście w nim osamotnieni i
wszyscy jak tu stoimy jesteśmy
całym sercem z Wami.
My jego przyjaciele, Rada
Gminy, pracownicy Urzędu Gminy,
będziemy przede wszystkim
wspominać go jako wspaniałego
pełnego pomysłów człowieka,
z którym spędziliśmy wiele
cudownych chwil, zarówno na
płaszczyźnie zawodowej,
społecznej czy też prywatnej.
Chyba nie przesadzę zbytnio jeśli
powiem, że dla wielu pracowników,
młodych mieszkańców gminy był
trochę jak ojciec. Troskliwy, uważny,
wrażliwy na problemy innych, ale
t a k ż e w y m a g a j ą c y i
bezkompromisowy w słusznych
sprawach.
Śmierć bliskiej osoby jest
zawsze ciosem. Dziś ten cios
przyjmujemy wszyscy razem,
jednakże ból jest wciąż dotkliwy. Dziś
zostaliśmy sami. Chyba każdy z nas
czuje się trochę osierocony,
pozbawiony jakiejś cząstki życia,
która wiązała się z tym wyjątkowym
człowiekiem. W naszej mocy leży
teraz zachowanie pamięci o nim. Nie
odszedł na zawsze - co najwyżej
odeszło jego ciało, jednakże myśl,
idea która mu przyświecała jest
nieśmiertelna. Naszym zadaniem
jest jej kontynuowanie i rozwijanie.
Dziękujemy Ci drogi Wójcie,
Przyjacielu że byłeś z nami.
Żegnamy Cię dzisiaj w wielkim
smutku, ale także z wiarą w sercu, że
dzieło Twoje nie przeminie, że
staniemy się jego godnymi
kontynuatorami i przyczynimy się do
jego rozwoju i upowszechnienia
wartości, które udało nam się przejąć
od Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje
zaangażowanie i współpracę. To
największy skarb, jaki od Ciebie
otrzymaliśmy.
Zachowamy go głęboko w naszych
sercach.
Spoczywaj w pokoju
Bogdan Niewiński
- fragment mowy pożegnalnej
Wszystkim ludziom dobrej woli,
co wzięli udział w przygotowywaniu i
przeprowadzeniu ceremonii
pożegnalnej nieodżałowanego
Zbigniewa Galka, składamy

serdeczne podziękowanie; druhomstrażakom, orkiestrze dętej,
samorządowcom z różnych
zakątków kraju, sportowcom
nauczycielom i uczniom, kolegom
i znajomym.
Serdeczne dzięki wszystkim
tym, co łączyli się z nami w bólu i
smutku, w ten deszczowy i wietrzny
dzień, na sławieńskim cmentarzu
komunalnym.
Rodzinie składamy serdeczne
słowa współczucia.
Pracownicy Urzędu Gminy
Niezliczone rzesze żegnały
Zbigniewa Galka na sławieńskim
cmentarzu komunalnym.
Rodzina, przyjaciele, koledzy,
znajomi, sąsiedzi, druhowiestrażacy i druhowie-harcerze,
w s p ó ł p r a c o w n i c y, d e l e g a c j e
samorządowców z powiatu
sławieńskiego, województwa
zachodniopomorskiego
i pomorskiego, samorządowcy

z Limanowej, Stawigudy, Gizałek
i Wierzchosławic. Niebiosa płakały.
Gdy opuszczano trumnę do grobu
odezwały się dzwony sławieńskiego
kościoła mariackiego, pochyliły się
dziesiątki sztandarów,
przyozdobionych żałobnym kirem,
oddając część i honor.
Przedstawiciel Limanowej, w swojej
mowie pożegnalnej, zapewnił, że
szalejący w górach halny robi to na
cześć Wielkiego Człowieka znad
morza.
Cześć Twojej pamięci Zbigniewie !

