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Rozmowa
z Januszem
Bojkowskim, Wójtem Gminy
strona 3

Janusz Bojkowski
Wójtem!
Wyniki drugiej tury
przedterminowych wyborów na Wójta
Gminy Postomino:
1. Janusz Bojkowski - 1544 g³osów
2. Andrzej Miecznikowski - 626 g³.
Szczegó³owe wyniki wyborów na
stronie 10.

Dla rolników
Unijne dotacje dla
rolników

strona 6

Do góry nogami
Zakrêcona wycieczka
do Szymbarka
strona 11

35 lat

„M³odoœæ
i energia
to potrzeby naszej Gminy”

Trzydzieœci piêæ lat
so³tysowania Jerzego
Brzozowskiego
strona 12

Spotkanie
Ich dawnych domów
ju¿ nie ma...
strona 15

Kwietny Bieg

wiêcej na str. 17

Europejska Gmina
Nasza gmina zosta³a laureatem
rankingu “Europejska Gmina Europejskie Miasto”, zorganizowanym
przez Gazetê Prawn¹. Ranking dotyczy
samorz¹dów na obszarze, których
osi¹gane siê najwiêksze sukcesy
w pozyskiwaniu œrodków unijnych.
Obejmuje projekty podpisane do koñca
2007 roku. Podstaw¹ oceny jest wartoœæ
przyznanych unijnych œrodków pomocowych oraz liczba zrealizowanych
projektów na tle liczby ludnoœci.
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Wieœci gminne...

Sesja Rady Gminy - œlubowanie Wójta
XVIII sesja gminnego
samorz¹du (16 czerwca 2008) mia³a
podnios³y charakter. Po raz pierwszy
na miejsce wójta zasiad³ Janusz
Bojkowski, wybrany niedawno,
w wyborach bezpoœrednich.
Uczestnicz¹cy w obradach Andrzej
Lewandowski, starosta s³awieñski
pogratulowa³ wygranej i ¿yczy³
owocnej wspó³pracy z samorz¹dem
powiatowym dla wspólnego dobra.

Wanda Galek, wdowa po
zmar³ym Zbigniewie powiedzia³a
„…¿yczê, by zaufanie jakim obdarzyli
Pana mieszkañcy nie by³o ciê¿arem,
ale by dodawa³o energii i wytrwa³oœæ
w walce o sukcesy Gminy i godne
¿ y c i e j e j m i e s z k a ñ c ó w, a b y
nadchodz¹ce lata by³y dla pana
i gminy pomyœlne w realizacji
za³o¿eñ programu wyborczego oraz
sympatii pracowników
i interesantów, wdziêcznoœci za
dobre gospodarowanie i wyboru na
nastêpn¹ kadencjê…”

Janusz Bojkowski nawi¹zuj¹c
do swojego zawo³ania wyborczego
„M³odoœæ i energia to potrzeby naszej
gminy” mówi³ o zadaniach
najbli¿szych dni i lat.
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¯yczenia i gratulacjê sk³adali
Roman Margielewski,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu,
Franciszek Kupracz - Wójt Gminy
Dar³owo, Wojciech Stefanowski –
Wójt Gminy S³awno, Wojciech
Ludwikowski (w imieniu burmistrza
miasta S³awno), dyrektorzy
postomiñskich szkó³, bankowcy,
Tadeusz Paw³owski (w imieniu
postomiñskich policjantów).
¯yczenia sk³adali równie¿ radni
i so³tysi.
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Nasze sprawy

Rozmowa z Januszem Bojkowskim
- Wójtem Gminy
Co sk³oni³o Pana do
kandydowania na stanowisko
Wójta?
W Urzêdzie Gminy Postomino
pracujê od ponad 5 lat. Bra³em udzia³
miêdzy innymi w przygotowaniu
i realizacji wielu gminnych inwestycji.
Koordynowa³em przygotowanie
strategii rozwoju gminy. Znam wiêc
dobrze mo¿liwoœci i kierunki jej
rozwoju. Postanowi³em kandydowaæ
na stanowisko Wójta Gminy, gdy¿
uzna³em, ¿e wiedza i doœwiadczenie,
jakie posiadam, pozwol¹ mi na
sprawn¹ pracê na tym stanowisku
i kontynuacjê jej rozwoju.
Co czuje m³ody cz³owiek po
wygranych wyborach z plejad¹
doœwiadczonych
samorz¹dowców?
Wybór na stanowisko Wójta to
dla mnie wielki zaszczyt. To, ¿e uda³o
mi siê pokonaæ wielu bardzo
doœwiadczonych samorz¹dowców
jest bardzo nobilituj¹ce. Zdajê sobie
jednoczeœnie sprawê z tego, ¿e ci¹¿y
teraz na mnie ogromna
odpowiedzialnoœæ. Praca na
stanowisku wójta gminy to bardzo
du¿e wyzwanie, które bêdzie
wymaga³o ode mnie du¿ego wysi³ku
i wielu poœwiêceñ. Jestem na to

gotowy. Do³o¿ê wszelkich starañ,
aby moje dzia³ania odpowiada³y
oczekiwaniom mieszkañców
i przyczyni³y siê do poprawy
warunków ¿ycia i wizerunku naszej
gminy.
Jakich mo¿na spodziewaæ siê
pierwszych decyzji po objêciu
stanowiska?
Pierwsze decyzje na pewno
bêd¹ dotyczy³y przygotowania gminy
do sezonu turystycznego. Ju¿
nied³ugo - 6 lipca 2008 r. odbêdzie siê
XVIII Miêdzynarodowy Bieg po
Pla¿y. Jest to najwiêksza impreza
sportowa, która odbywa siê na
terenie naszej gminy. Przygotowania
do biegu wymagaj¹ wiele wysi³ku
i pracy. Dodatkowo konieczne bêdzie
zweryfikowanie planu gminnych
inwestycji pod k¹tem ich zgodnoœci
z wymaganiami unijnymi
i przygotowanie siê do naborów
wniosków, które maj¹ siê rozpocz¹æ
w drugiej po³owie roku. Jest równie¿
wiele spraw bie¿¹cych, które
wymagaj¹ uwagi i podjêcia
odpowiednich kroków.

Wójt
Wójt, w cesarstwie niemieckim
od X w. zarzàdzajàcy miastem bàdê
innym terenem okreúlonym
w immunitecie. Sprawowaù funkcje
sàdownicze i policyjne.
W úredniowiecznej Polsce
urzædnik ksiàýæcy stojàcy na czele
miasta lokowanego na prawie
niemieckim. Wójt z prawem do
dziedziczenia tytuùu zostawaù z reguùy
zasadêcà. Tworzone byùy takýe
stanowiska landwójtów, którym
podlegaùy osady na okreúlonym
terytorium. Wójt przewodniczyù ùawie
miejskiej. W XIV-XVI w. funkcje wójta
peùniù urzædnik mianowany przez radæ
miejskà. W Królestwie Polskim od
1864 wójt staù na czele gminy wiejskiej.
Urzàd wójta utrzymano w Polsce
miædzywojennej, w PRL istniaù do
1950, kiedy jego kompetencje przejæùy
nowo utworzone Gminne Rady
Narodowe. 1990 przywrócono urzàd
wójta, wybieranego przez samorzàd
lokalny i reprezentujàcego rzàd na
terenie gminy.
Ÿród³o:
Wiem, darmowa encyklopedia

“

Obejmuj¹c urz¹d wójta
gminy Postomino, uroczyœcie
œlubujê, ¿e dochowam
wiernoœci prawu,
a powierzony mi urz¹d
sprawowaæ bêdê tylko dla
dobra publicznego
i pomyœlnoœci mieszkañców
gminy.
Tak mi dopomó¿ Bóg

”

- powiedzia³ Janusz Bojkowski
Szept Postomina
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Nasze sprawy

Dzieñ Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
Na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Dar³owie odby³a siê (29 maja br.)
uroczystoœæ z okazji Powiatowego
Dnia Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego. Na spotkanie przybyli
uczestnicy konkursu og³oszonego
przez Fundacjê „Dziedzictwo”
i Starostwo Powiatowe, jeszcze we
wrzeœniu 2006 roku, pn. „Powiat
S³awieñski w 1945 roku”. Na konkurs
wp³ynê³o 12 prac napisanych przez
Niemców, dawnych mieszkañców
ziemi s³awieñskiej i 7 prac
napisanych przez Polaków, którzy
osiedlili siê w powiecie nied³ugo po
wojnie.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹
informujemy, ¿e wœród nagrodzonych
znaleŸli siê: B³a¿ej Gibaszek ze
Wszedzenia, Mieczys³aw Krych
z Postomina, Czes³aw Plopa
z Nacmierza, Mieczys³aw Ratkowski
z Karsina, Kazimiera Preœ
z Dzier¿êcina, Kazimierz Omiotek

z Dar³owa, który w czasie II wojny
œwiatowej pracowa³ w okolicach
Postomina w gospodarstwach
niemieckich gospodarzy oraz
Stanis³aw Poprawski, kapelmistrz
naszej M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej,
od kilku lat zwi¹zany z nasz¹ gmin¹.
Nagrody wrêcza³ m.in. Jan Sroka
inicjator tego przedsiêwziêcia
i redaktor wydanej ksi¹¿ki.
Wrêczono nagrody Starosty za
szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie
twórczoœci artystycznej,

Aquapark w Jaros³awcu
W roku 2008 sanatorium
Panorama Morska w Jaros³awcu
wybudowa³o ogromny kompleks
basenów zewnêtrznych ze stali
nierdzewnej o powierzchni lustra
wody oko³o 1500 metrów
kwadratowych.
Aquapark oddalony jest od
morza o 350m. Baseny
z podgrzewan¹ wod¹ od maja do
wrzeœnia s¹ jedn¹ z wielu atrakcji
w s z y s t k i c h w c z a s o w i c z ó w,
wypoczywaj¹cych w Jaros³awcu
i okolicznych miejscowoœci
po³o¿onych nad Ba³tykiem.
wiêcej szczegó³ów na
www.sanatorium-panorama.pl
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upowszechniania kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego. Wœród
nagrodzonych znalaz³a siê
zas³u¿enie kapela ludowa
„Pieñkowianie”, która od 25 lat gra
i œpiewa na ludowo. W wiekowych
komnatach dar³owskiego zamku
rozbrzmiewa³y ludowe melodie,
wzbudzaj¹c zachwyt licznie przyby³ej
publicznoœci.
Nagrodzonym serdecznie
gratulujemy.
Sza

czerwiec 2008

Kalendarz
imprez lato
Bawmy siê

28 czerwiec

Ogólnopolskie Zawody w Biegu na Orientacjê JAR 2008
6 lipiec

XVIII Miêdzynarodowy
Bieg Po Pla¿y Jaros³awiec 2008

Miesiêcznik Gminy Postomino

2008
3 sierpieñ

Jaros³awiecki Wieczór Kabaretowy WZD£U¯ FAL
wyst¹pi¹ miêdzy innymi:
- Kevin Aiston
- Krzysztof Piasecki
- Waldemar Sierañski

XIII Ogólnopolski Bieg Samorz¹dowy „Bursztyn Jaros³awca”

XVIII Ogólnopolskie Biegi M³odzie¿owe „Powitanie
Lata”
Wystêp zespó³u Czarno Czarni

„Ogórkowy Turniej Pi³karski” zaproszonych druýyn - £¹cko
5 sierpieñ

Pla¿owe Budowanie Zamków z Piasku pla¿a centralna
13 lipiec

Zawody „STRONG MAN” Jaros³awiecki Mocarz 2008
Wybory Psa Wczasowego "Jaros³awiecki Champion"
17 lipiec

Piknik Internetowy sieciaki.pl
18 lipiec

9 sierpieñ

Festiwal Piosenki Wakacyjnej BURSZTYNEK 2008
Bursztynowy Festiwal - Bursztynowa Miss Polski
ETNOSFERA
9 - 10 sierpieñ

IX Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Racibora” po Ziemi
S³awieñskiej

XIII Ogólnopolskie Zawody P³ywackie Klif Jaros³awca
17 sierpieñ
19lipiec

Radio Zet, Polsat i Naj w Jaros³awcu
(wyst¹pi¹ m.in. Golec uOrkiestra oraz Goja i Kukiz)

III Otwarte Rodzinne Zawody Strzeleckie,
X Indywidualne Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta
16 sierpieñ

19-20 lipiec

Otwarty Turniej Pi³karskich szóstek dla koloni, obozów
i grup zorganizowanych „WAKACJE Z PI£K¥” Jaros³awiec

Wakacyjny Festiwal Tañca "Tañczyæ ka¿dy mo¿e"
23 sierpieñ

Zakoñczenie LATA w Strefie Dobrego Wypoczynku
22 lipiec

Pla¿owe Budowanie RzeŸby z Piasku pla¿a centralna

sierpieñ

III Bieg Œniadaniowy RUN-2008
26 lipiec

X Otwarte Zawody Wêdkarskie „ JAZGARZ” 2008
lipiec - sierpieñ

Cykliczne pokazy Ratownictwa Wodnego NIVEA
(co dwa tygodnie na pla¿y strze¿onej - nowe zejœcie)

ORGANIZATORZY:
Urz¹d Gminy Postomino
Referat Sportu, Kultury, Turystyki i Promocji
76-113 Postomino 30
tel.: (059) 846-44-66, (059) 846-44-67
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo
do zmian w kalendarzu imprez.

Szept Postomina
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Aktualnoœci

Unijne dotacje dla rolników
Unijne dotacje dla rolników
na inwestycje zwi¹zane
z podjêciem lub prowadzeniem
dzia³alnoœci nierolniczej
Od 5 czerwca br. Oddzia³y
Regionalne Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczn¹
przyjmowanie wniosków
o przyznanie pomocy w ramach
dzia³ania „Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej” PROW
2007 - 2013. Wniosek wraz
z niezbêdnymi za³¹cznikami nale¿y
z³o¿yæ osobiœcie lub przez
upowa¿nion¹ osobê bezpoœrednio
w siedzibie Oddzia³u Regionalnego
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce
realizacji projektu.
O przyznanie pomocy
finansowej w ramach tego dzia³ania
mo¿e ubiegaæ siê rolnik lub jego
domownik w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, lub ma³¿onek tego rolnika,
który ma miejsce zamieszkania
w miejscowoœci nale¿¹cej do gminy
wiejskiej; gminy miejsko-wiejskiej,
z wy³¹czeniem miast powy¿ej 5 tys.
mieszkañców; lub gminy miejskiej,
z wy³¹czeniem miejscowoœci
powy¿ej 5 tys. mieszkañców. Osoba
taka musi byæ m.in. ubezpieczona
w KRUS w pe³nym zakresie, przez co
najmniej ostatnich 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia
wniosku dla dzia³ania „Ró¿nicowanie
w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”

oraz spe³niaæ pozosta³e kryteria
dostêpu okreœlone w rozporz¹dzeniu
wykonawczym dla ww. dzia³ania
i w PROW 2007-2013. Wsparcie
przewidziane jest dla osób
podejmuj¹cych lub rozwijaj¹cych
dzia³alnoœæ nierolnicz¹ lub zwi¹zan¹
z rolnictwem w celu zapewnienia
dodatkowego, pozarolniczego Ÿród³a
dochodu. W ca³ym okresie realizacji
PROW 2007-2013 rolnik, domownik
lub ma³¿onek tego rolnika, mo¿e
otrzymaæ wsparcie w wysokoœci do
100 tys. z³. W ramach tej kwoty
wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ kilka
wniosków, ale nie wiêcej ni¿ jeden
wniosek rocznie, z wyj¹tkiem
sytuacji, gdy na podstawie uprzednio
z³o¿onego wniosku nie przyznano
pomocy. Przyznane dofinansowanie
mo¿e pokryæ rolnikowi do 50%
kosztów kwalifikowalnych, które
poniós³ na stworzenie
pozarolniczego Ÿród³a dochodu.
Rolnik mo¿e ubiegaæ siê
o refundacjê (zwrot) kosztów
kwalifikowalnych poniesionych na
budowê, przebudowê lub remont
po³¹czony z modernizacj¹
niemieszkalnych obiektów oraz na
nadbudowê, przebudowê lub remont
po³¹czony z modernizacj¹
istniej¹cych budynków
mieszkalnych, s³u¿¹cych do
realizacji danej operacji (projektu),
wraz z zakupem instalacji
technicznej. W ramach otrzymanej
pomocy mo¿na wykonaæ prace

Si³acze - strongman
Na skarpie jaros³awieckiego
klifu brzegowego (w centrum
Jaros³awca, parking za Punktem
Informacji Turystycznej) 13 lipca
2008 odbêd¹ siê IV zawody
STRONG MAN "Jaros³awiecki
Mocarz 2008". Pocz¹tek o godzinie
15:00.
W szeœciu konkurencjach,
takich jak: przeci¹ganie samochodu,
noszenie yorka na odleg³oœæ,
p r z e w r a c a n i e o p o n y, s p a c e r
farmera, uœcisk Herkulesa, waga
p³aczu, topory, bêd¹ walczyæ ze
sob¹: Libacki Lubomir, Kowalski
Gabriel, Peksa Grzegorz,
Szymerowski Micha³, Rzymkowski
Tomasz, Patyk Artur. Demonstracjê
si³owych wzmagañ, na równi z
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zwi¹zane z zagospodarowaniem
terenu, zakupem maszyn, urz¹dzeñ,
œrodków transportu z wy³¹czeniem
samochodów do przewozu mniej ni¿
8 osób, czy te¿ sprzêtu
komputerowego oraz
oprogramowania niezbêdnego do
prowadzenia dzia³alnoœci
nierolniczej.
Udzielona przez ARiMR
w ramach tego dzia³ania pomoc
finansowa musi byæ wykorzystana na
inwestycje zwi¹zane z podjêciem lub
prowadzeniem dzia³alnoœci
nierolniczej. Na liœcie dzia³alnoœci,
które mog¹ byæ dofinansowywane
jest ponad 380 pozycji. S¹ to m.in.
us³ugi dla gospodarstw rolnych lub
leœnictwa, us³ugi zwi¹zane ze
sportem, rekreacj¹ i wypoczynkiem,
w tym zwi¹zane z wynajmowaniem
pokoi w budynku mieszkalnym oraz
sprzeda¿¹ posi³ków domowych lub
œwiadczeniem innych us³ug
zwi¹zanych z pobytem turystów
w gospodarstwie rolnym, us³ugi
transportowe, komunalne,
wspieranie rzemios³a
i rêkodzielnictwa, rachunkowoœæ,
doradztwo czy us³ugi informatyczne.
Formularze wniosków oraz
dodatkowe informacje dostêpne s¹
na stronie www.arimr.gov.pl

Telefony
stra¿y gminnej

mê¿czyznami, prezentowaæ bêdzie
Aneta Florczyk - mistrzyni œwiata
STRONG WOMAN. Ponadto
organizatorzy przewiduj¹ konkursy
dla publicznoœci.

komendant:
(059) 846 44 69
+48 609 329 545

Zdzis³aw Ludwikowski

patrole:
+48 609 329 548
+48 609 329 549
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Aktualnoœci

List gratulacyjny

Mi³o poinformowaæ, ¿e przewodnicz¹c¹ Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych jest
Teresa Rysztak, nasza redakcyjna kole¿anka, a w imieniu wójta sprawy te na terenie gminy koordynuje
Miros³awa Lemtis.

Przedszkole
startuje
Stowarzyszenie „RAZEM” w Korlinie
informuje, ¿e zainteresowani rodzice mog¹
zg³aszaæ dzieci w wieku 3-5 lat do
przedszkola.
Zg³oszenia przyjmuje dyrektor Szko³y
Podstawowej. Informacje mo¿na uzyskaæ
pod telefonem korliñskiej szko³y (0-59) 81097-23 lub od prezesa stowarzyszenia
Mieczys³awa Ku³akowskiego – telefon 60499-55-41

Serdeczne podziêkowania
wszystkim mieszkañcom gminy,
którzy oddali na mnie swój g³os
w wyborach 25 maja i 8 czerwca 2008r.
z szacunkiem
Andrzej Miecznikowski

Szept Postomina
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Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka

Po wêdkarsku
Jak co roku wêdkarze
z lokalnego, gminnego ko³a „KARAŒ”
zorganizowali najwiêksz¹ imprezê
wêdkarsk¹ w gminie Postomino dla
dzieci i m³odzie¿y z okazji ich œwiêta
– Dnia Dziecka.
01 czerwca 2008 by³
wymarzonym dniem na
przeprowadzenie imprezy na ³onie
natury, wœród œpiewu ptaków
i zapachu œwie¿ego, naszego
powietrza.
Chêtnych do rywalizacji nie
brakowa³o, bo 62 m³odych wêdkarzy
i wêdkarek przyst¹pi³o do rywalizacji.
Po zakoñczeniu ³owienia komisja
zawodów wy³oni³a zwyciêzców
w dwóch grupach wiekowych
dziewcz¹t i ch³opców.

I grupa - dziewczêta 6 – 10 lat
1. Katarzyna SOBCZAK
2. Klaudia KWIATKOWSKA
3. Dominika DANKOWSKA
Wszystkie z Pieñkowa.
II grupa - dziewczêta 11 – 16 lat
1. Marzena SPILKOWSKA –
Pieñkowo
2. Ró¿a MASALSKA – S³upsk
3. Monika KASICA – Tyñ
1.
2.
3.

I grupa - ch³opcy 6 – 10 lat
Kacper LISEK – Staniewice
Wiktor MICHALSKI – Pieñkowo
Emil JAKUBIK – Rusinowo

1.
2.
3.

II grupa - ch³opcy 11 – 16 lat
Eryk SOBCZAK – Pieñkówko
Adam MIŒKIEWICZ – Pieñkowo
Krystian GEJO – Staniewice

W Roninie
S³onecznie, radoœnie,
rekreacyjnie, wszyscy byli
zwyciê¿cami licznych konkurencji
i otrzymali s³odkie nagrody. Nagrod¹
dla organizatorów, którymi byli Rada
So³ecka (Jaros³aw Skórzewski so³tys) - Rada So³ecka
w Mas³owicach (so³tys Jan
Ma³olepszy), Ko³o Gospodyñ
Wiejskich i Ochotnicza Stra¿
Po¿arna, by³y uœmiechniête
i rozradowane twarze uczestników
gier i zabaw. Organizatorzy dziêkuj¹
Bogdanowi Szlawskiemu
i Zdzis³awowi Sieradzkiemu oraz
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych za
wsparcie finansowe.

W Pieszczu
Rada So³ecka (so³tys Zenon Morka)
i Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich na boisku szkolnym
zorganizowali gry i zabawy dla dzieci z okazji ich œwiêta.
Sponsorami s³odkich
nagród byli kandydaci na
stanowisko wójta gminy
Postomino i firma
"Megawat".
Organizatorzy sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania
wszystkich sponsorom tej
wielce udanej imprezy.
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Zwyciêzcy do trzeciego miejsca
w ka¿dej grupie otrzymali puchary,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe
samodzielnie wybrane w postaci
sprzêtu wêdkarskiego lub
sportowego. W tych zawodach jak
zwykle przegranych nie by³o,
poniewa¿ wszyscy startuj¹cy
otrzymali nagrody. Ponadto otrzymali
tak¿e paczki ze s³odyczami, napoje
oraz s³odkie pieczywo. Impreza ta
odbywa siê co roku tylko i wy³¹cznie
dziêki otwartoœci serc naszych
darczyñców. Zawsze mogliœmy
i z pewnoœci¹ bêdziemy mogli liczyæ
na tych wspania³ych, dobrych
i bezinteresownych ludzi.
Janusz Baranowski
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Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka

W Z³akowie
1 czerwca odby³ siê Dzieñ
Dziecka i Dzieñ Matki. Przyby³o wielu
mieszkañców Z³akowa oraz
zaproszeni goœcie: Pani Marzanna
Ko³odziej z mam¹ Stanis³aw¹, Pani
Maria Lech-Szajner z dzieæmi, Pan
Bogdan Szlawski.
Impreza rozpoczê³a siê utworem
Wioletty Willas pt. „Dla Ciebie
Mamo”.
Najm³odsze
l a t o r o œ l e
przedstawi³y
efektown¹ czeœæ
artystyczn¹, po
której rozpoczê³y
siê konkursy:
b i e g m a m
z d z i e æ m i
w workach, rzut z rêcznika balonem
wype³nionym wod¹, bieg z jajkiem na
³y¿ce i przeci¹ganie liny przez
dru¿ynê kawalerów i dru¿ynê
¿onatych.

Nad przebiegiem konkursów
czuwa³o jury w sk³adzie czterech
tatusiów i honorowo Pan Bogdan
Szlawski. Emocje by³y ogromne,
a przy tym œmiechu co nie miara.
Z pozyskanych œrodków uda³o
siê równie¿ zakupiæ lody dla
wszystkich dzieci, napoje, s³odkoœci
oraz kie³baski na ognisko. Radoœæ
i zadowolenie dzieci oraz du¿a
frekwencja utwierdzi³y nas
w przekonaniu, ¿e warto
organizowaæ tego typu imprezy,
dlatego te¿ ju¿ teraz planujemy
wakacyjny rajd rowerowy na Zalesin,
który zakoñczymy ogniskiem.
A.K.

“Bociek, Bociek leci dalej ¿ywo dzieci”
Jak co roku w Szkole
Podstawowej w Postominie uczczony
zosta³ Dzieñ Dziecka. Powszechnie
wiadomo, ¿e z dzieæmi bez w¹tpienia
kojarz¹ siê bociany, dlatego te¿
z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Bociana i Dnia Dziecka w tym roku do
naszej szko³y „przyfrunê³y”
niezliczone iloœci ma³ych i wiêkszych
boæków. Na firankach i drzwiach
zaroi³o siê od ¿ab i bocianów. Na
œcianach zawis³y konkursowe plakaty
i prace plastyczne namalowane przez
wszystkie klasy. Na szkolnej scenie
„zadomowi³y siê” przeró¿ne modele
piskl¹t i doros³ych bocianów
wykonane przez uczniów. Pojawi³ siê
np. bocian zrobiony ze styropianu,
z waty, tektury. Dziêki dekoracjom
przygotowanym przez przyjaciela
szko³y p. Alinê Ko³odziej wszystkim
zrobi³o siê weso³o i wakacyjnie.
Szko³a Podstawowa na ten jeden
dzieñ zmieni³a siê w istne Bocianowo.
Uczniowie w bia³ych koszulkach
z czerwonymi dziobami na czapkach i
opaskach zasiedli wygodnie na
³aweczkach, by obejrzeæ
przedstawienie przygotowane pod
czujnym okiem p. Ewy KulczakLeœniewskiej przez klasê IIIa.
Poznaliœmy historiê bociana, który
niefortunnie zakocha³ siê w… ¿abie.
Nastêpnie p. Ma³gorzata
Milarska i p. El¿bieta P³oskiewicz
og³osi³y laureatów w poszczególnych
„bocianich” konkurencjach. Jury
mia³o bardzo trudne zadanie,
poniewa¿ wszystkie prace
zas³ugiwa³y na uwagê. Pierwsze
miejsce za plakat promuj¹cy ochronê
bociana bia³ego i obserwacje gniazda
bociana w kategorii klas I- III zajê³a
klasa III b, II m. kl. II b, a III m. kl. III a.
W kategorii klas IV- VI pierwsze
miejsce zajê³a kl. V a, II m. IV b, a III
m. kl. VI b. Oprócz plakatów ocenie
jury poddane zosta³y tak¿e prace
plastyczne tematycznie zwi¹zane
z bocianem i jego ochron¹.
W kategorii klas I- III zaszczytne I m.
przypad³o klasie III b, II m. I a, a III m.
Ib. Równie¿ klasy zerowe zdoby³y
uznanie jury.
Wszystkie klasy i ich
wychowawcy dostali dyplomy za
aktywny udzia³ i w³o¿ony trud
w organizacjê Dnia Bociana. Po
rozdaniu dyplomów odby³ siê konkurs
na temat bociana bia³ego i jego
ochrony. Wziêli w nim udzia³
przedstawiciele klas I-VI. Trzeba
przyznaæ, ¿e nasi uczniowie
posiadaj¹ niezwykle szerok¹ wiedzê

na temat bociana i niestraszne by³o
im ¿adne pytanie- nawet te bardzo
szczegó³owe, dotycz¹ce
wêdrowania, wystêpowania,
po¿ywienia, cech gatunku, budowy
gniazd, okresu wysiadywania jaj
i ochrony bociana bia³ego w Polsce.
Wszystkie pytania u³o¿y³a
nauczycielka przyrody p. Ma³gorzata
Milarska. Ka¿da klasa u³o¿y³a tak¿e
wiersz lub piosenkê o boæku. Po
potyczkach umys³owych przyszed³
czas na konkurencje sportowe.
Uczniowie stali na czas w pozycji
bociana, grali w grê „skacz¹ce ¿abki”
i „¿eruj¹ce boæki” .

Po d ko n i e c a p e l u p a n i e :
Miros³awa Socha i Mariola Bukowska
og³osi³y wyniki plebiscytu
zorganizowanego przez Samorz¹d
Uczniowski na najbardziej
sympatycznego ucznia i uczennicê
naszej szko³y. Wiêkszoœci¹ g³osów
docenieni zostali Dawid Ja¿d¿ewski
z kl. Va i Aleksandra Sobczak z kl.
IVb.
Ostatni¹, a jednoczeœnie
najbardziej oczekiwan¹ atrakcj¹ by³
pokaz i nauka tañca break dance.
Uczniowie z wielkim
z a i n t e r e s o w a n i e m
i zafascynowaniem podziwiali
wyczyny ch³opców z zespo³u (m.in.
salta, obroty na rêkach i g³owie).
Niektórzy mogli sami spróbowaæ
podstawowych, nie zawsze jednak,
jakby mog³o siê wydawaæ, prostych
kroków break dance.
Polskê mo¿na nazwaæ „bocianim
zag³êbiem”. Ostatni spis bocianów
z 2004 r. wykaza³, ¿e w naszym kraju
gniazduje ponad 50 tys. par tych
ptaków. Dla porównania we Francji
jest ich ok. 300, we W³oszech 30,
a w Danii kilkanaœcie lat temu swoje
gniazda zbudowa³o zaledwie 6 par.
Dbajmy wiêc o te ptaki, by dalej móc
wieœæ prym w iloœci bocianów
w Europie.
Ewelina Królikowska
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Wybory, wybory, wybory...

Wyniki przedterminowych wyborów
na Wójta Gminy - I tura
W niedzielê 25 maja 2008
odby³y siê przedterminowe wybory
na Wójta Gminy Postomino. Do
g³osowania posz³o 50,53%
uprawnionych. Najwiêcej g³osów
u zyska ³ J a nus z B ojk ows k i,
zdobywaj¹c 1046 wa¿nych g³osów
(co stanowi 38,33% wszystkich
oddanych wa¿nych g³osów).
W zwi¹zku z czym za dwa tygodnie
odby³a siê druga tura wyborów.
Poni¿ej przedstawiamy
szczegó³owe dane:
L i c z b a w y b o r c ó w
uprawnionych do g³osowania - 5444
Liczba wyborców, którym
wydano karty do g³osowania - 2751
Liczba g³osów wa¿nych z kart
wa¿nych oddanych ³¹cznie na
wszystkich kandydatów - 2729
Na poszczególnych kandydatów

Obwód

Kandydat
Bojkowski Janusz

302

359

192

69

124

1046

Kruczkowski Andrzej

11

Lichacy Jaros³aw

283

16

6

32

13

84

2

119

8

26

Miecznikowski Andrzej

169

194

362

29

41

119

Sieradzki Zdzis³aw

51

552

206

45

58

25

385

Szlawski Bogdan

33

51

110

52

19

265

Liczba g³osów wa¿nych

849

858

395

312

315

2729

Liczba uprawnionych

1655

1706

729

692

662

5444

oddano nastêpuj¹c¹ liczbê
1. Bojkowski Janusz
2. Miecznikowski Andrzej
3. Sieradzki Zdzis³aw
4. Lichacy Jaros³aw
5. Szlawski Bogdan
6. Kruczkowski Andrzej

g³osów:
- 1046
- 552
- 385
- 362
- 265
- 119

Janusz Bojkowski Wójtem - II tura
Obwód

Kandydat

Razem

Nacmierz Postomino Staniewice Pieszcz Mas³owice
Bojkowski Janusz

429

477

Miecznikowski Andrzej

203

214

Liczba g³osów wa¿nych

632

691

Liczba osób, którym wydano karty
do g³osowania

640

699

Liczba uprawnionych

1657

1708

Druga tura wyborów przynios³a
jednoznaczne zwyciêstwo Janusza
Bojkowskiego. Zag³osowa³o na
niego 1544 wyborców (1046 w I
turze), a na kontrkandydata Andrzeja
Miecznikowskiego 626 wyborców
(552 w I turze). Wynika z tego, ¿e w II
turze zwyciêzca zyska³ 498 nowych
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Razem

Nacmierz Postomino Staniewice Pieszcz Mas³owice

284

188

166

40

42

127

626

324

230

293

2170

326

232

299

2196

730

692

662

5449

g³osów, przy 74 kontrkandydata.
Najwiêksze "zyski" zanotowane
zosta³y w obwodzie w Naæmierzu
(127 g³osów), w Pieszczu (119
g³osów), w Postominie (118 g³osów)
i w Staniewicach (92 g³osy).
Frekwencja w gminie wynios³a
40,28%.

1544

Miesiêcznik Gminy Postomino

czerwiec 2008

Sport, kultura, wypoczynek

Zakrêcona wycieczka do Szymbarka
To chyba najlepsze okreœlenie
wycieczki, na któr¹ wybrali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej
w Postominie- klasy IVa, IVb, Va i Vb
wraz z wychowawczyniami 29 maja
2008 r. Rano przed szko³¹ czeka³y
na nas dwa autokary. Podró¿ by³a
doœæ d³uga, ale to co zobaczyliœmy,
by³o warte czekania. Drogê umilali
n a m p r z e w o d n i c y, k t ó r z y
w niezwykle ciekawy i interesuj¹cy
sposób opowiadali
ciekawostki
o Kaszubach. Dziêki nim poznaliœmy
kaszubsk¹ kulturê, obyczaje
i tradycje. Z okien autobusów
podziwialiœmy kaszubskie jeziora,
lasy i doliny, a tak¿e znaki drogowe
napisane po kaszubsku. Po dwóch
godzinach jazdy z uœmiechami na
twarzach dotarliœmy do
upragnionego Szymbarka
i zaczêliœmy zwiedzanie Kaszub na
opak.
Nasz¹ wycieczkê zaczêliœmy od
poznania podstawowych
kaszubskich barw oraz kaszubskich
nut, które bardzo nam siê spodoba³y.
Niektórzy z nas nauczyli siê ich na
pamiêæ. Nastêpnie zobaczyliœmy na
w³asne oczy najd³u¿sz¹ deskê
œwiata, wpisan¹ do Ksiêgi Rekordów
Guinnesa. Jest to jeden kawa³ek
120-letniej daglezji o d³ugoœci… 36,
84m, wa¿¹cy… 1100 kg . Pomyœlcie
tylko, ile ³awek mo¿na by³oby
zbudowaæ z takiej deski. Aby pobiæ
rekord i przywieœæ tê baaaaaardzo
d³ug¹ deskê na miejsce, potrzeba
by³o… 16 osób. Transport trwa³ przez
34 dni. Drug¹ atrakcj¹ by³ stó³
noblisty im. Lecha Wa³êsy na oko³o
200 osób. Bez wiêkszych problemów
pomieœciliœmy siê wszyscy przy tak
wielkim stole. Nastêpnie przewodnik
zaprowadzi³ nas do Domu Sybirakaoryginalnej zagrody z Syberii, która
przypomina o tragedii, jak¹ prze¿yli
p o l s c y z e s ³ a ñ c y. D o m t e n
transportowany by³ do Polski przez 3
miesi¹ce. D³ugoœæ trasy wynios³a
8100 km (trasa:
Zapleskino Wiercholeñsk (jedna z najstarszych
miejscowoœci na Syberii, zbudowana
przez Kozaków) - Ust - Orbiski
(stolica Burjacji) - Irkuck - Taszjent Krasnojarsk - Nowysybirsk - Omsk Góry Uralu - Samara - Moskwa Miñsk - granica Polski). Nieopodal
Domu Sybiraka sta³ Poci¹g Donik¹d.
Stare, drewniane wagony
podczepione do lokomotywy parowej
wywozi³y Polaków na Sybir (krainy
zsy³ek i katorgi, miejsca kary dla

Polaków, maj¹cych zapomnieæ
o patriotyzmie). Z ¿ywej lekcji historii
dowiedzieliœmy siê, ¿e transport
polskich zes³añców na Sybir trwa³ od
1 do 3 miesiêcy. W jednym wagonie
znajdowa³o siê minimum 50 osób.
W ka¿dym wagonie by³o miejsce na
piec i otwór w pod³odze na
za³atwianie potrzeb fizjologicznych.
Z ogromnym zaciekawieniem
obejrzeliœmy wszystkie jego
zakamarki. Nastêpnie przewodnik
zaprowadzi³ nas do starego,
zrekonstruowanego bunkra tajnej
organizacji wojskowej Gryf
Pomorski. W¹skimi korytarzami
przedostaliœmy siê do sali
dydaktycznej, w której po zgaszeniu
œwiate³ zademonstrowano nam
realia wojny. Na w³asnej skórze
poczuliœmy i us³yszeliœmy odg³osy
wojny, wystrza³y, spadaj¹ce bomby,
jad¹ce czo³gi, wszystko jakby dzia³o
si ê n a p ra w d ê . D w u mi n u to w y
podziemny seans wywar³ na nas
ogromne wra¿enie. W niejednych
wzbudzi³ strach. Na szczêœcie po
chwili wyszliœmy na œwie¿e
powietrze i ³adna czwartkowa
pogoda przywróci³a nam dobre
humory. Z reszt¹ nic dziwnego.
Rozpoczêliœmy zwiedzanie
najwiêkszej i najbardziej
oczekiwanej przez wszystkich
atrakcji- Domu na g³owie, symbolu
naszych czasów- œwiata
sprzecznoœci i zagro¿eñ
(komunizmu i terroryzmu).
Wszystko w tym domu wygl¹da tak,

jakby ten dom faktycznie by³ kiedyœ
n o r m a l n y, a p ó Ÿ n i e j z o s t a ³
wywrócony w wyniku du¿ej wichury,
b¹dŸ z drobn¹ pomoc¹ uczestników
konkursu „Strong Men”. Drewniany
dom naturalnych rozmiarów zosta³
wybudowany do góry nogami. Jedn¹
stron¹ wbito go na metr w ziemiê,
z daleka wygl¹da jak przewrócona
makieta. Wchodzi siê do niego przez
du¿e okno i st¹pa po suficie. Dom
jest lekko pochylony w dwóch
p³aszczyznach, tak, ¿e wejœcie do
œrodka powoduje niezwyk³e
doznania – bardzo trudno utrzymaæ
równowagê. Na suficie (a raczej na
pod³odze) wisz¹ kredens i telewizor.
Znajdziemy w nim tak¿e toaletê z lat
70. Wszystko jakby ¿ywcem wyjête
z czasów PRL-u. W oknach wisz¹
doniczki z kwiatkami i firanki oczywiœcie wszystko do góry
nogami. Du¿¹ trudnoœæ sprawia³o
nam chodzenie po schodach
wewn¹trz domu, gdy¿ nie wiadomo
by³o czy schody prowadz¹ w górê,
czy w dó³, czy s¹ proste czy
powykrzywiane. Krótki pobyt w domu
powoduje nawet u doros³ych
zaburzenia zmys³u równowagi.
Z trudnoœci¹ stawialiœmy kolejne
kroki. Tego nie mo¿na opisaæ
s³owami, tam trzeba po prostu byæ i to
prze¿yæ na w³asnej skórze. Jednym
s³owem wszyscy œwietnie siê bawili
i p³akali ze œmiechu. Kolejn¹ atrakcj¹
by³ punkt widokowy, jakim jest szczyt
Wie¿ycy (329 n.p.m.). Na
wierzcho³ku najwy¿szego
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Jubileusz Jerzego
wzniesienia pasm morenowych
Wzgórz Szymbarskich,
jednoczeœnie najwy¿szym punkcie
ca³ego Ni¿u Polskiego, znajduje siê
platforma widokowa - Kaszubska
Wie¿a Widokowa im. Jana Paw³a II.
Najwy¿sze wzniesienie pojezierzy
polskich, miejsce kultu staro¿ytnych
S³owian, zwane jest Kaszubskim
Olimpem. Aby siê na niego wspi¹æ,
trzeba pokonaæ a¿… 184 stopnie.
Wiemy, bo liczyliœmy, faktycznie tyle
ich jest. Z góry roztacza siê piêkny
widok na okolice, które w tak piêkn¹
pogodê, jaka nam dopisa³a, warto
by³o zobaczyæ. Widok na przepiêkne
Jezioro Ostrzyckie, bêd¹ce czêœci¹
szlaku wodnego „Kó³ka
Raduñskiego”, niejednemu z nas
zapar³ dech w piersiach. Tego dnia
zobaczyliœmy równie¿ na w³asne
oczy, jak wytacza siê gliniane garnki.
W Muzeum Ceramiki w Chmielnie
cenn¹ wiedzê na ten temat
przedstawi³ nam p. Karol Necel.
W warsztacie Neclów czas jakby siê
zatrzyma³. Stare deski na pod³odze,
œciany gdzieniegdzie oblepione
glin¹, na drewnianych pó³kach schn¹
miski, kufle, kubki i dzbanki. To samo
ko³o garncarskie co przed laty, ten
sam ogromny piec do wypalania.
Neclowie niemal od czasu powstania
warsztatu stosuj¹ do zdobienia
siedem wzorów: tulipana ma³ego
i du¿ego, wianek kaszubski, ga³¹zkê
bzu, liliê, rybi¹ ³uskê, gwiazdê
kaszubsk¹.

Bardzo podoba³a nam siê
wycieczka nie dlatego, ¿e nie by³o
lekcji, ale ze wzglêdu na to, gdzie
byliœmy i co zobaczyliœmy. Po udanej
wyprawie zosta³y nam zdjêcia
i wspomnienia. Ten dzieñ d³ugo
bêdziemy pamiêtaæ, a wszystkim,
którzy jeszcze nie byli w Szymbarku
mówimy – „JedŸcie, bo warto”.
Mo¿na tam mi³o i po¿ytecznie
spêdziæ czas, podziwiaj¹c
jednoczeœnie polskie krajobrazy.
Niech powiedzenie „Cudze
chwalicie, swego nie znacie” sk³oni
Was do wyprawy w to jak¿e szalone
miejsce. Zabawa w domu na g³owie
gwarantowana. My tam byliœmy,
mo¿e czas teraz na Was.
Ewelina Królikowska
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35 lat so³tysowania
Jerzego Brzozowskiego
Swego czasu da³em
siê namówiæ do
rozpoczêcia so³tysowania
w moim Karsinie, a by³o to
35 lat temu — powiada
Jerzy Brzozowski
i dodaje, ¿e wcale tego
nie ¿a³ujê, ludzie tutaj
zgodni, gospodarni
i uczciwi. By³ jednak taki
czas, kiedy to wyczuwa³o
siê, ¿e nasza niedu¿a
miejscowoœæ zaczyna
wyraŸnie "odpuszczaæ".
Trochê ludzi wyjecha³o,
szukaj¹c swojej
przysz³oœci w innych warunkach.
Zmniejszaj¹ca siê iloœæ dzieci,
uczestni cz¹cych w zajêciach
szkolnych, by³a przyczyn¹ podjêcia
dramatycznej decyzji przez
gminnych w³odarzy. Szko³a przesta³a
istnieæ. A przecie¿ budowaliœmy j¹
w typowym czynie spo³ecznym.
Dzisiaj trochê nie do pomyœlenia.
Ca³a wieœ bra³a czynny udzia³,
w budowie. Na rzecz budowy
œwiadczyliœmy swoj¹ robociznê,
us³ugi transportowe,
a przedsiêwziêciem kierowa³,
nieod¿a³owany Edmund Paszylk,
który tu¿ po jej likwidacji odszed³ na
wieczn¹ wartê.
Gdy rozmawialiœmy z Jerzym
Brzozowskim w dniach jego
jubileuszu 30-lecia so³tysowania to
marzy³o mu siê, aby nadszed³ taki
dzieñ, kiedy mo¿na bêdzie wsi¹œæ
i wysi¹œæ z autobusu na przyzwoicie
wygl¹daj¹cym przystanku
i przespacerowaæ do domu po
estetycznym chodniku. W³aœnie to
marzenie jubilata spe³ni³o siê. Dwa
nowe przystanki autobusowe
i chodniki (zadanie to bêdzie
kontynuowane w br).
Po likwidacji szko³y
i koniecznoœci dojazdu naszych

dzieci do szko³y w innych
miejscowoœciach - powiada mój
rozmówca - pojawi³ siê, i to bardzo
wyraziœcie, problem bezpieczeñstwa
naszych pociech wsiada j¹cych
i wysiadaj¹cych na drodze
wojewódzkiej o znacznym natê¿eniu
ruchu. Mamy to ju¿ za sob¹. Ale przed
nami nowe. Musimy przeprowadziæ
remont kapitalny naszej œwietlicy,
a musi to byæ obiekt z pracowni¹
komputerow¹ z dostêpem do
Internetu, pe³nym zapleczem
socjalnym i sanitarnym. W zadaniach
inwestycyjnych Gminy przewidziano
te prace na 2009 rok.
Karsino wraca powoli do
normalnego rytmu, chocia¿
niedawno prze¿ywaliœmy chwile
grozy - kontynuuje mój rozmówca Jakiœ nieznany sprawca podpala³
nasze domostwa. Skrzykn¹³em
mieszkañców na zebranie rozpoczêliœmy nocne warty, aby
uchroniæ nasze domostwa
i przepêdziæ podpalacza. Uda³o siê,
po¿ary przesta³y niszczyæ nasz
dobytek.
A wracaj¹c do naszej szko³y, to
jest mi jej bardzo szkoda i bardzo
brak, bo przecie¿ by³a to placówka
maj¹ca status "Najlepszej szko³y
w powiecie". Przecie¿ nasza szko³a
szczyci³a siê du¿ym odsetkiem
absolwentów, którzy dostawali siê do
szkó³ œrednich w S³awnie i Dar³owie.
Przez wiele lat zespó³ taneczny,
prowadzony przez Stanis³awê
Paszylk, zbiera³ laury na konkursach
powiatowych, wojewódzkich czy
nawet krajowych Ale dajmy temu ju¿
spokój. Wa¿ne jest, ¿e przybywa
mieszkañców w naszym Karsinie.
Powa¿nie musimy, z w³adzami
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Jubileusz Jerzego
Gminy, rozwa¿yæ budowê boiska
sportowego oraz placu gier i zabaw
dla dzieci. Nasze zagrody s¹
odnawiane, niektórzy budujê sobie
nowe, dbamy wszyscy o to, co
mamy. Mi³o jest popatrzeæ na
zabudowania Anny Garlin, Jacka
Pacenko czy Marka Garlina,
Ju¿ jesieni¹ 1945 roku zosta³a
powo³ana Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
(Boles³aw Miko³ajczyk by³ pierwszym
komendantem). Dru¿yny stra¿ackie,
w tym m³odzie¿owe i kobiece dzielnie
sobie poczyna³y nie tylko w walce
z czerwonym kurem, ale równie¿
w zawodach sportowo-stra¿ackich,
nawet na krajowym poziomie. Od
1997 roku jednostka jest w³¹czona
do Krajowego Systemu RatowniczoG a œ n i c z e g o . Wy s o k i p o z i o m
wyszkolenia to podstawa
powodzenia w wykonywaniu
powierzonych zadañ stra¿ackich,
które s¹ realizowane pod
kierownictwem prezesa Stefana
Garlina i naczelnika Grzegorza
Kupery. Nasz jubilat by³ i jest
aktywnym druhem-stra¿akiem.
Takim ostatnio wykonywanym
zadaniem by³a budowa wiejskiej
kapliczki bez której jakoœ by³o
nieswojo - mówi Jubilat - Stary
wiekowy ju¿ obiekt musia³ byæ
rozebrany, bo by³ posadowiony w lini
przebiegu chodnika, a decyzja
o budowie nowej zapad³a na
zebraniu mieszkañców.
PojeŸdzi³em trochê po
najbli¿szej i dalszej okolicy,
porobi³em trochê fotek, poszuka³em
w Internecie. W taki sposób zrodzi³
siê projekt nowej. Wieœ z³o¿y³a siê na
ten szczytny cel. A wykonawcami
zadania byli Zbigniew Garlin i Piotr
Tomczyk. Spisali siê œwietnie.
W ocenie Jerzego w Karsinie
mieszkali i mieszkaj¹ ludzie zgodni,
zdolni do wykonywania wspólnych

prac dla dobra ogólnego.
Wspieraj¹cy siê wzajemnie
w ró¿nych potrzebach ¿yciowych.
Zaradni i dobrze zorganizowani,
potrafi¹cy w mig chwytaæ wszelkie
dobre inicjatywy i je realizowaæ.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e w postawie
mieszkañców jest cz¹stka
zaradnoœci jej so³tysa Jerzego
Brzozowskiego.
W V tomie publikacji "Historia
i Kultura Ziemi S³awieñskiej
"Zbigniew Mielczarski pisze
"...Karsino przy swojej wspó³czeœnie
skromnej infrastrukturze oraz
malej¹cej liczbie mieszkañców jest
dumnym
"przedmurzem" gminy
Postomino. Jego dzieje to przede
wszystkim dzieje zastêpów ludzi tu
pracuj¹cych i mieszkaj¹cych czasami ludzi z niewyobra¿alnie
wielk¹ charyzm¹, du¿ym dorobkiem
zawodowym i ogromnym presti¿em
w lokalnym œrodowisku. Warto ich
wymieniæ: ...ma³¿eñstwo Stanis³awa

i Edmund Paszylkowie (nauczyciele
i budowniczowie szko³y), Mieczys³aw
Ratkowski (komendant Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej), Jerzy Brzozowski
(aktywny wieloletni so³tys), Zdzis³aw
Ludwikowski
(organizator
Miêdzynarodowego Biegu po
Pla¿y)". (str 118).
Jerzy Brzozowski z ¿on¹
El¿biet¹ prowadz¹ gospodarstwo
rolne, ciesz¹c siê z czwórki wnucz¹t
(Przemek i Arek zamieszkuj¹
w Dar³owie i muzykuj¹ podobnie jak
dziadek Jerzy, Martynka i Kinga
tañcz¹ w postomiñskim DYGu
i Ma¿oretkach M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej).
Nie da siê ukryæ, ¿e mia³ racjê
Z.Mielczarski pisz¹c, ¿e "Karsino niewielka wieœ, ale du¿a wielkoœci¹
swoich mieszkañców", wœród
których wiod¹c¹ rolê spe³nia od 35 lat
Jerzy Brzozowski w³aœnie.
S³awoj Zawada
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Biblioteczna lekcja
15 maja 2008r.
w Bibliotece Publicznej
w Postominie odby³a siê
lekcja biblioteczna podczas
której dzieci z drugiej klasy
Szko³y Podstawowej
w Postominie dowiadywa³y
siê jak zostaæ czytelnikiem
Biblioteki Publicznej. Na
zajêciach równie¿ pozna³y

zasady korzystania
z ksiêgozbioru oraz
dzia³alnoœæ biblioteki. M³odzi
czytelnicy chêtnie
uczestniczyli w zajêciach.
Lekcja przebiega³a w bardzo
mi³ej i przyjemnej atmosferze.
Renata Zielonka

Wystawa w Jaros³awcu
WANDA JANOWICZ to kolejna
s³upska artystka prezentowana przez
Muzeum Pomorza Œrodkowego
w cyklu wystaw traktuj¹cych o sztuce
nieprofesjonalnej. Autorka urodzi³a
siê w Bystrzycy K³odzkiej, ale ca³y
okres jej m³odoœci zwi¹zany by³
z morzem. Wy³¹czona z czynnego
¿ycia zawodowego po za³o¿eniu
rodziny, czas dorastania córek
natchn¹³ pasj¹. To wówczas coraz
bardziej wyrazistych kszta³tów
zaczê³a nabieraæ potrzeba twórczej
kreacji w³asnej rzeczywistoœci,
wyra¿ana od dawna poprzez
rysowanie, malowanie, haftowanie,
gobeliny. Najbli¿sze sta³o siê
malarstwo. W martwych naturach,
pejza¿ach, poetyckich wizjach
architektonicznych dostrzec mo¿na
du¿e uwra¿liwienie Autorki na kolor.
Deformacje barwne akcentowane
jaskraw¹ palet¹, obecnoœci¹ niemal
na ka¿dym p³ótnie fioletu pog³êbiaj¹
i wydobywaj¹ nastrój tworzonych
wizji, wyzwalaj¹ z przymusu
rzeczywistoœci. Chropowatoœæ
powierzchni prac uzyskana poprzez
niejednolite nak³adanie farb
zmieszanych z piaskiem nadmorskim
podkreœla wra¿enie g³êbi
prezentowanych przestrzeni. Autorka
od 20 lat jest mieszkank¹ S³upska

i jak pisze: to têsknota za Ustk¹
i morzem pozwoli³a mi wrzuciæ piasek
morski do kolorowych farbek.
Jednak¿e, co niejednokrotnie
zaznacza, to m¹¿ i córki stanowi¹
podstawê w jej pracy twórczej. Od
2001 roku zwi¹zana z Klubem
Plastyka Amatora im. Stefana
Morawskiego w S³upsku. Uczestniczy
w konkursach, plenerach. Jej prace
prezentowane by³y na wystawach
zbiorowych w Polsce i za granic¹.
W 2006 roku, debiutuj¹c w Konkursie
Sztuki Ludowej, Rêkodzie³a i Plastyki
Amatorskiej Pomorza
organizowanym przez Dzia³
Etnograficzny MPŒ, Wanda Janowicz
zosta³a laureatk¹ nagrody I stopnia.
To ju¿ druga indywidualna ekspozycja
t w ó r c z o œ c i P a n i Wa n d y.
Prezentujemy Pañstwu prace
malarskie, bêd¹ce przyk³adem
obecnego ju¿ od wielu lat na arenie
sztuki nieprofesjonalnej zjawiska
profesjonalizacji œrodowiska
amatorów, którzy, jak te¿ okreœla
swoj¹ twórczoœæ Autorka, w wyniku
w³asnego samokszta³cenia i wnikliwej
obserwacji rzeczywistoœci
wykszta³cili sobie tylko w³aœciwy
model wizji œwiata, przeistaczaj¹c go
w oryginalny styl plastycznej
wypowiedzi.

M
Muzeum Pomorza Œrodkowego
w S³upsku

Wanda Janowicz
malarstwo
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Nie ka¿dy mo¿e
byæ morsem
Przedrukowujemy fragmenty art.
„Zimno, które leczy” z dwutygodnika
ZBLI¯ENIA nr 9 (37) z 2 maja 2008.
Jest to wywiad red. nacz. z Teres¹
Œwiebod¹, kierowniczk¹ Zak³adu
Przyrodniczego „Uzdrowiska Ustka”:
- (…) leczenie z zastosowaniem
niskich temperatur to krioterapia; jest
zabiegiem leczniczym, polegaj¹cym
na stosowaniu zimna miejscowo lub
ogólnoustrojowo. Wskazaniem do
tego rodzaju zabiegów jest dzia³anie
przeciwbólowe, przeciwobrzêkowe,
przekrwienie i zmniejszenie napiêcia
miêœni.
Jakie s¹ wskazania do
stosowania krioterapii?
- Najczêœciej tego typu zabiegi
wskazane s¹ w chorobach
zwyrodnieniowych stawów
krêgos³upa i stawów obwodowych,
w schorzeniach o pod³o¿u
reumatycznym, w zmianach
zwyrodnieniowych z odczynami
zapalnymi w pozastawowych
czêœciach ruchu (…), w chorobach
koœci (…), w chorobach uk³adu
nerwowego. Krioterapia przynosi te¿
dobre efekty w leczeniu schorzeñ
dermatologicznych, takich jak tr¹dzik,
oparzenia (…)
A jakie s¹ przeciwwskazania
do stosowania krioterapii?
- S¹ to ciê¿kie choroby serca
i uk³adu kr¹¿enia, choroby p³uc,
choroby nowotworowe, choroby
nerek i pêcherza moczowego oraz
niedokrwistoœæ. O wskazaniu lub
przeciwwskazaniu do stosowania
krioterapii zawsze decyduje lekarz.
Rozmawia³a:
Leokadia Lubiniecka
Streœci³: MSob.
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Na wspomnieniach fali

Spotkanie po latach

Przyjechali tutaj jeszcze w 1945
roku z okolic Wielunia, Czêstochowy
i z poznañskiego. Przyjechali "za
chlebem", tak jak wielu innych.
Chcieli znaleŸæ swoje miejsce
na ziemi. Pierwotnie
skierowali swoje krok do
Jaros³awca, nad polski Ba³tyk.
To ich jednak zbytnio nie
poci¹gnê³o. Byli synami
i córkami ludzi pracuj¹cych na
roli. Pragnêli pracowaæ, jak ich
matki i ojcowie. I tak rodzina
Durów, Badurów, Stasiaków
i Heliaszów znalaz³a miejsce
w zabudowaniach po³o¿onych
w ustronnym miejscu miêdzy
Wszêdzieniem a Kaninem,
w Che³mnie S³awieñskim,
póŸniej nazwanym Koloniê
Kanin.
Ze wzgórza mieli
wspania³y widok na najbli¿sz¹
okolicê.
W dniach 24-25 maja br.
wyznaczyli sobie spotkanie po
latach: czyli "Spotkanie Pokoleñ"
w gospodarstwie agroturystycznym
Doroty i Janusza DURÓW
w Naæmierzu, którzy dopiero pod
koniec iat 80., jako ostatni, opuœcili
domostwo na kolonii. Zjechali
w liczbie prawie 50 osób do
"Bocianiego gniazda" z ró¿nych
stron kraju i œwiata, by spojrzeæ sobie
w bliska w oczy, uœcisn¹æ d³oñ,
powspominaæ te pionierskie czasy.
A ¿yli prawie jak w jednej wielkiej
rodzinie. Wspólne uroczystoœci,

wzajemnie trzymali swoje dzieci do
chrztu, wspomagali siê w dobrych
i z³ych chwilach, w pracach rolnych.
Nigdy nie dali siê skolektywizowaæ,

przyjechali przecie¿ pracowaæ na
swoim. Wielkim utrudnieniem
w wykonywa niu
wszelkich prac
d o m o w y c h
i gospodarskich by³ brak
elektrycznoœci. Czynili
starania w tej sprawie,
nawet napisali proœbê
do Gomu³ki, która do
dziœ nie otrzyma³a
odpowiedzi. Zabiegali
o to u ówczesnych
w³odarzy, u pos³ów,
którzy nie tak daleko
zamieszkiwali; wszystko
bezskutecznie.

Przyjechali na to spotkanie,
zainicjowane przez Dorotê i Janusza
Durów; z Czêstochowy, Krakowa,
£azisk, z lubelskiego i s³awieñskiego
powiatu ... z Chicago. Przyby³ nestor
spotkania, Czes³aw Dura (teraz
z lubelskiego). Przyjecha³a Teresa
£ukaszewska z synem Mariuszem
z Chicago, dok¹d wyjecha³a
z piêknego Jas³a w 1990 roku.
Teresa (z d. Dura) chwali sobie
pobyt w piêknym Jaœle. Dobrze siê
¿yje i pracuje w dalekim Chicago, ale
najmilej wspomina pobyt w³aœnie
tutaj, têskni czasem za tym
miejscem. Chwali sobie pobyt za
Oceanem, - Polonia jest bardzo
przyjazna - powiada - wzajemnie siê
wspomagamy, mamy swój koœció³,
czêsto siê spotykamy, snujemy
wspólne plany.
W
spotkaniu uczestniczy³a
Stanis³awa Paszylk i Maria Matuszak
- nauczycielki z karsiñskiej szko³y, do
której uczestniczy³y dzieciaki
z kaniñskiej kolonii. Obie strony
bardzo mile wspominaj¹ szkolne
czasy. Uczestniczy³ równie¿
Zdzis³aw Ludwikowski
z ma³¿onk¹, który swego czasu
pracujac w skolektywizowanej
f o r m i e r o l n i c z e g o
gospodarowania, wspomaga³
prywatnie tych indywidualnych
z kaniñskiej kolonii. Mariusz
£ukaszewski, który wyjecha³ do
Chicago tu¿ po zdaniu egzaminu
maturalnego, od 13 lat nie widzia³
Ba³tyku. Teraz mia³ po temu
wspania³¹ okazjê.
By³o to pierwsze spotkanie,
a wszystko wskazuje na to, ¿e
nastêpne sa, kwesti¹
najbli¿szego czasu.
Sza
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“Bryza” - klub biegacza
Z grodziska we Wrzeœnicy 24
maja nast¹pi³ start XII Biegu
Œwiêców na dystansie 10km.
W gronie 105 biegaczy z klubu
biegacza „Bryza” by³o piêciu. Na 11
miejscu liniê mety min¹³ Grzegorz
Antosik. W dalszej kolejnoœci liniê
mety mijali: Grzegorz Bia³ek, Hubert
Figurski, Zbigniew Jakuszczonek,
Jacek Antosik.
Oœmiu postomiñskich biegaczy
z „Bryzy” wystartowa³o 1 czerwca
w XVI Biegu Papieskim na 15km
spod Figurki Matki Boskiej Królowej
Œwiata w Domacanie. Z nieba la³ siê
¿ar, temperatura przy asfalcie
przekracza³a 40 stopni Celsjusza,
nie odstraszy³o to jednak 138

zawodników. Na 12 miejscu
zameldowa³ siê Grzegorz Antosik,
52. by³ Grzegorz Bia³ek, 56. Hubert
Figurski, 68. Zbigniew
Jakuszczonek, 77. Maciej Figurski,
91. Jacek Antosik, 112. Janusz
Sowiñski, 119. Jakubik Maciej.

8 czerwca w Bytowie odby³ siê
bieg Gochów na dystansie 21km,
gdzie Grzegorz Antosik by³ pi¹ty.
Klasyfikacja po czterech biegach
zaliczanych do Biegowego Grand
Prix klubu biegacza „Bryza”

W harcerskim krêgu
W Stanicy Harcerskiej „Leœna
Polana” w Jaros³awcu odby³ siê
(30.05 – 1.06) zlot zuchów i harcerzy
s³awieñskiego Hufca Zwi¹zku

Harcerstwa Polskiego. Blisko 370
zuchów i harcerzy z 7 gromad
zuchowych i 17 dru¿yn
harcerskich oraz instruktorów
(kr¹g Seniora, Dar³owianie
i Sami Swoi) podsumowa³o
pracê minionego roku
harcerskiego. Dominowa³y

zajêcia sportowe, rekreacyjne,
piosenka, nocne gry terenowe.
Odby³y siê warsztaty przybocznych,
przygotowuj¹ce do pe³nienia funkcji
w dru¿ynach. W zlocie udzia³ wziê³y
zuchy i harcerze z Korlina,
Jaros³awca i Postomina. Justyna
Zarzycka z 47 DH „Iskry”
z Jaros³awca wyœpiewa³a II nagrodê
w kategorii solistek. Zlot odby³ siê
w ramach realizowanego przez
Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony
Pogranicza (komendant Ryszard
Sobczak) powiatowego projektu
upowszechnianie i rozwijania kultury
fizycznej.
Sza

i mieszkañców gminy
nastêpuj¹co:
1. Grzegorz Antosik
2. Grzegorz Bia³ek
3. Hubert Figurski
4. Zbigniew Jakuszczonek
5. Jacek Antosik
6. Janusz Sowiñski
7. Maciej Januszewski
8. Maciej Figurski
9. Przemys³aw Jakubik
10. Maciej Pomnikiewicz
11. Maciej Jakubik

wygl¹da
80pkt
76pkt
67 pkt
67 pkt
58 pkt
39 pkt
32 pkt
30 pkt
18 pkt
18 pkt
13 pkt

Kolejne biegi Grand-Prix:
- Bieg po pla¿y - Jaros³awiec
- Bieg wokó³ jeziora Korzybie
- Bieg Eryka w Dar³owie
Zdzis³aw Ludwikowski

Karatecy na fali
W ubieg³y weekend tj. 31.0501.06 odby³ siê ju¿ po raz IV
Miêdzynarodowy Turniej M³odzie¿y
Karate Kyokushin w Œwinoujœciu.
W zawodach bra³o udzia³ 28 klubów
z ca³ej Polski oraz 7 klubów
europejskich, w sumie blisko 400
uczestników. Sempai rywalizowali
w konkurencjach kata i kumite. Nasz
powiat jak zawsze reprezentowa³a
sekcja karate przy UKS “Wie¿a”
w Postominie pod kierownictwem
Miros³awa Gertig. Nasza 8-osobowa
ekipa ³¹cznie zdoby³a 7 medali.
Wyniki jakie osi¹gnêli nasi
zawodnicy:

Daria Gertig - 1 miejsce w kumite
kobiet +55kg, Agnieszka Cicha 2 miejsce w kumite kobiet - 55kg,
Hubert Stulgis-2 miejsce w kumite
junior m³odszy -70kg, Wiktoria
Demidok-1 miejsce w kata 8-9 lat,
Anna Jurewicz-3 miejsce w kata 8-9
lat, Agnieszka Olszowiec-2 miejsce
w kata 10-11lat, £ukasz Cichy 3 miejsce w kata 16-17 lat.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
Miros³aw Gertig
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Sportowy Turniej Miast i Gmin
Po raz siódmy na terenie Gminy,
a po raz czternasty na terenie kraju,
rozegrany zosta³ w œrodê 28 maja 2008r.
Sportowy Turniej Miast i Gmin.
Na terenie naszej Gminy do turnieju
w³¹czy³o siê 16 so³ectw, wœród których
zabrak³o: Nosalina, Staniewic, Mazowa,
Pa³ówka, Postomina, Górska, Królewa,
Rusinowa, Pieñkowa, Bylicy.
Najlepiej z so³ectw zapunktowa³y,
przejawiaj¹c najwiêksz¹ aktywnoœæ,
so³ectwa: Pieszcza, Wszêdzienia,
Chudaczewa, £¹cka, Pieñkówka,
Naæmierza, Wilkowic.
Zaanga¿owa³y siê zak³ady pracy
i oœrodki wczasowe gdzie sanatorium
„Panorama Morska” wyæwiczy³o a¿ 2316
pkt., w dalszej kolejnoœci by³y OW Rafa,
OW Barka. Wœród szkó³ najaktywniej
æwiczono w Pieszczu, Jaros³awcu
i Postominie.
Æwiczono te¿ w jednostkach OSP,
ko³ach Gospodyñ Wiejskich,
Uczniowskich Klubach Sportowych.
Klub rowerowy „Marysieñka” wybra³ siê

na poszukiwanie kwiatu paproci
i konwalii. Biegali ostro na treningach
biegacze „Bryzy”.
Iloœæ zdobytych punktów to 10705
w skali kraju, w grupie drugiej od 5 do 7,5
tysi¹ca mieszkañców, da³o nam ósme
miejsce podobnie jak rok temu,
natomiast w województwie
zachodniopomorskim zajeliœmy trzecie
miejsce. Celem turnieju by³a aktywizacja
ruchowa jak najwiêkszej liczby naszych
mieszkañców, szczególnie tych, którzy
dotychczas nie interesowali siê rekreacj¹
fizyczn¹, nie uprawiali sportu, nie æwiczyli
codziennie, a nawet nie wyje¿d¿ali na
weekendy i wycieczki.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa
w turnieju by³ udzia³ w jednej z wielu form
rekreacji fizycznej: grze, sporcie
indywidualnym lub zespo³owym,
turystyce lub innej aktywnoœci ruchowej –
nieprzerwalnie przez minimum 30 minut.
Wœród dyscyplin rekreacyjnosportowych najbardziej siê cieszy³y: gry
i zabawy zrêcznoœciowe

z wykorzystaniem roweru, pi³ki, skakanki,
zabawy i gry ruchowe, gimnastyka
ogólnorozwojowa, œcie¿ki zdrowia,
wspólne poranne spacery i bieganie,
indywidualne konkurencje
sprawnoœciowe w formie stacyjnej,
turnieje dru¿yn podwórkowych, rajdy
rowerowe z biegiem Wieprzy, na
cmentarz do Zalesina, œladami
Bogus³awa X, leœne wyprawy
w nieznane.
Gminny Komitet Organizacyjny
dziêkuje wszystkim mieszkañcom za
czynne i aktywne w³¹czenie siê do
turnieju poprzez ró¿ne inicjatywy
sportowo-rekreacyjne, s³u¿¹ce
poprzewie naszej aktywnoœci ruchowej.
Myœlimy, ¿e za rok wynik poprawimy
znacznie i zaanga¿uje siê pozosta³a
czêœæ naszego gminnego
spo³eczeñstwa. Naprawdê warto choæby
dziennie poœwieciæ jedynie 30 minut dla
poprawy zdrowia.
Zdzis³aw Ludwikowski

Kwietny bieg
We wczesnych godzinach
porannych (7:12-8:47) 10 czerwca 2008
roku ju¿ po raz trzeci, przez teren gminy
Postomino, przebiegli uczestnicy
sztafety dooko³a Polski „Kwietny Bieg”,
dla uczczenia 29. rocznicy pierwszej
pielgrzymki Jana Paw³a II do ojczyzny.
Trasa licz¹ca 15,7km przebiega³a:
Postomino (Wykroty) – Postomino –
Pieñkowo – Chudaczewo – Ronino –
Mas³owice – Kanin (skrzy¿owanie) –
Karsino – Sulimice.
Uczestników sztafety licznie przyby³ych
na start powitali sekretarz Urzêdu Gminy
– Marzanna Ko³odziej i Piotr O¿óg –
ksi¹dz miejscowej parafii, który nie
ukrywa³ radoœci z tak przyby³ej grupy
uczestników. Udzielaj¹c
b³ogos³awieñstwa na trasê, powiedzia³,
¿e s¹ ró¿ne formy czczenia tej rocznicy
poprzez duchow¹ i tê któr¹ zamierzacie
uczciæ biegiem sztafetowym.
Przy dŸwiêkach kapeli
Pieñkowianie ponad 30 osobowa grupa
ruszy³a na trasê. Grupê tworzyli biegacze
i Morsowie z klubu „Bryza” i Wiking” –
9 osób, biegacze klubu „Olszewski
i Synowie” ze S³awska – 11 osób,
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Postominie –
10 osób, cz³onkowie Rady Parafialnej
z Marszewa – 5 osób. Biegn¹cych
wspierali cykliœci ze stowarzyszenia
„Pieñkowo Razem” – 8 osób.
W Postominie grupê witaln¹ tworzyli
uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkó³
w Postominie z pani¹ dyrektor, tworz¹c
wspania³y szpaler od Urzêdu Gminy do
Stadionu Sportowego. W mijanych po

drodze miejscowoœciach do biegn¹cej
sztafety przy³¹czali siê nowi uczestnicy,
biegn¹c lub jad¹c rowerem.
Z w³adz samorz¹dowych obecni byli
i brali udzia³: so³tysowe Gra¿yna
Kosmalska, Anna Rój, so³tysi Jan
Ma³olepszy, Jaros³aw Skórzewski, radni:
Bogdan Bury, Danuta Kujawa, Janusz
Sowiñski.
Uczestniczyli równie¿ stra¿acy
z jednostek w Postominie i Mas³owicach.
Biegaczy eskortowa³ radiowóz stra¿y
gminnej. Wiêkszoœæ uczestników biegu
pokona³o ca³¹ trasê, melduj¹c siê
w Sulemicach, zmêczeni, ale
zadowoleni, bo biegli w szczytnym celu.
Najstarszym uczestnikiem by³a pani

Helena Malec z Pieñkowa.
W Sulemicach sztafetê powitali
przedstawicielka UG Dar³owo i ksi¹dz
proboszcz z Barzkowic – Miros³aw
Kosior. Po drodze w Karsinie uczestnicy
spotkali siê przy grillowym œniadanku.
Wysi³ki na trasie, naszemu
przewodnikowi – Janowi II w ho³dzie
sk³adamy.
Zdzis³aw Ludwikowski

Szept Postomina

17

Miesiêcznik Gminy Postomino

czerwiec 2008

Informacje
Wychowawca klasy
pi¹tej ZS w Pieszczu
wraz z uczniami

Og³oszenia
komunikaty

sk³adaj¹ serdeczne

WARSZTATY WITRA¯OWE
TECHNIK¥ TIFFANIEGO
>> pomys³ na niepowtarzalny prezent,
wystrój mieszkania
>> ciekawa zabawa i fajny pomys³
na spêdzanie wolnego czasu
Zainteresowanych proszê o kontakt:
Ma³gorzata Banasiak
Królewo
tel.: (059) 810 92 82
tel. kom.: 508 24 84 67

Podziêkowania
Rada So³ecka i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Z³akowie
Serdecznie dziêkuj¹ firmie “MORPOL” w Duninowie
i Panu Bogdanowi Szlawskiemu
za dofinansowanie imprezy
Z³akowskie obchody Dnia Matki i Dziecka

Zatrudnimy

podziêkowania dla firmy
AGRONICA z Pieszcza

Pragnê serdecznie i gor¹co podziêkowaæ
wszystkim osobom
trudz¹cym siê i bior¹cym udzia³
w ostatnim po¿egnaniu

œ.p. Tadeusza Dom¿a³owicz
syn Marek

za dofinansowanie
wycieczki szkolnej oraz
nagród ksi¹¿kowych na
zakoñczenie roku szkolnego

Wychowawca klasy pi¹tej ZS w Pieszczu wraz z uczniami
sk³adaj¹ serdeczne

podziêkowania dla firmy LAMINOPOL z Postomina
za dofinansowanie wycieczki szkolnej

W imieniu wszystkich obecnych
w miejscu zawodów, dzieci i rodziców oraz
wêdkarzy Zarz¹d Ko³a „KARAŒ”
w Postominie kieruje szczególne
podziêkowania na rêce Pañstwa D. i L.
HARATYK / GKRPA POSTOMINO /
P.KO£ODZIEJ / J i J SOWIÑSCY / ARS
MEDICA POSTOMINO / W. GAWÊDA /
RSP TYÑ / STACHOWICH STANIEWICE
/G. BARCZ / U. i A. JE¯EWSCY / M.
G¥BKA / A. PRUSKE / BS POSTOMINO /
Z. WITEK / G. KACZYÑSKA / K.A.A.S.
O R D O N O W I E / J . K U J AWA / J .
KOROBCZYC / P. SZYMAÑSKI / E. i A.
POTOCCY / MARKO / LAMINOPOL / K.
GRABOWSKA / SKLEP TYÑ / PUB TABU /
AGRONICA / A. TOMCZYK / J. ZOSIUK /
GS POSTOMINO / M.GÓRSKA/ M. i R.
NOWAK / R. KOWALSKI / E.HUTMAN.
Podziêkowania dla pañ, które
zajmowa³y siê stron¹ kuchenn¹ oraz dla
wêdkarzy z ko³a „KARAŒ” za pomoc w
organizacji i przeprowadzeniu zawodów.
Prezes ko³a „KARAŒ”
JANUSZ BARANOWSKI

Sprzedam
suporeks
Górsko 24
0-509-319-451
Rada So³ecka i Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w Roninie sk³ada
serdeczne podziêkowania
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz
sponsorom - p. Bogdanowi
Szlawskiemu i Zdzis³awowi
Sieradzkiemu za wsparcie
finansowe imprezy
zorganizowanej z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Dziecka

Harmonogram
Bardzo proszê o pomoc!

wywozu nieczystoœci
MIEJSCOWOŒCI

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEÑ

PONIEDZIA£EK:
Dzier¿êcin, Karsino, Kanin,
Mas³owice, Ronino,
Chudaczewo, Pieñkowo

2-16

7-21

4-18

WTOREK:
Pieñkówko, Tyñ,
Chudaczewko, Mazów,
Wilkowice Staniewice,
Nosalin, Pa³ówko, Pa³owo,
Pieszcz, K³oœnik

3-17

8-22

5-19

ŒRODA:
Postomino, Marszewo,
Górsko, Z³akowo, Królewo,
Korlino

4-18

9-23

6-20

5-19

10-24

7-21

CZWARTEK:
Jezierzany, Naæmierz, £¹cko,
Rusinowo, Bylica
PI¥TEK:
Wszêdzieñ, Jaros³awiec

Nazywam siê Marcin
Czajka, mam 26 lat i pochodzê z
Zawiercia. W maju 2006 roku
zosta³em bestialsko wepchniêty
pod poci¹g przez nieznanych
sprawców. Na skutek wypadku
amputowano mi lew¹ koñczynê
doln¹. Pomimo niepe³nosprawnoœci wci¹¿ mam
wyznaczone wa¿ne cele w ¿yciu
i potrafiê uparcie do nich d¹¿yæ.
Teraz najwa¿niejszym z nich jest
pozyskanie œrodków na protezê,
gdy¿ chcia³bym powróciæ do
pe³nego funkcjonowania w
spo³eczeñstwie. Uwielbiam
aktywny, sportowy tryb ¿ycia.
Dziêki protezie mia³bym szanse
wróciæ do uprawiania dyscyplin,
które wczeœniej trenowa³em,

m.in. tenisa i koszykówki; teraz
jest to niemo¿liwe. Moim
marzeniem jest tak¿e podjêcie
studiów informatycznych i pracy
zawodowej w tym kierunku, a
tym samym usamodzielnienie
siê i czêœciowe odci¹¿enie
rodziców od pe³nego
utrzymywania mnie. Zwracam
siê z gor¹c¹ proœb¹ do
wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy mogliby pomóc mi
uzbieraæ œrodki na protezê lewej
nogi, a tym samym przyczyniæ
siê do lepszego i bardziej
samodzielnego ¿ycia. Koszt
nowej protezy wynosi 25.000
PLN, co zdecydowanie
przerasta mo¿liwoœci finansowe
moje i rodziny.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i
Niepe³nosprawnych „Pomó¿ i Ty”
www.fundacjapomozity.sprint.pl
6-20

11-25

8-22

63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
(z dopiskiem: „Proteza dla Marcina Czajki”)
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Biegnijmy po zwyciêstwo

Czasopismo SZEPT mo¿na
znaleŸæ równie¿ w internecie pod
adresem:
www.postomino.pl/szept/

Wydawca:
Urz¹d Gminy w Postominie
Postomino 30
tel.: (059) 810 85 93
email: ug@postomino.pl

Redakcja:

Bieg po pla¿y 2008
Na g³ównym deptaku Jaros³awca
przy ulicy Nadmorskiej zlokalizowany
bêdzie start i meta XVIII
Miêdzynarodowego Biegu po Pla¿y
„Jaros³awiec 2008”, który rozegrany
zostanie 6 lipca 2008.

Start biegu poprzedzony bêdzie
minut¹ ciszy za zmar³ego Zbigniewa
Galka, Wójta Gminy, pomys³odawcy
przed osiemnastu laty tej najwiêkszej
imprezy biegowej na Pomorzu
Zachodnim.
Punktualnie od godziny 9:00 na
szeœciu trasach biegowych (500,
1000, 2000m) co 10 minut startowaæ
bêd¹ uczestnicy biegów
m³odzie¿owych.
Bieg samorz¹dowy „Bursztyn
Jaros³awca” zostanie rozegrany
o godzinie 10:15 na dystansie 2000m.
Trzy rodzaje nawierzchni: dukt leœny,
pla¿a i asfalt bêdzie mia³a trasa biegu
g³ównego, który prowadzi œcie¿k¹
przyrodnicz¹ z Jaros³awca do Wicia
i z powrotem. W biegu g³ównym
nagrodzeni zostan¹ zawodnicy,
którzy zajm¹ miejsca od 1 do 15,
zarówno w kategorii kobiet, jak
i mê¿czyzn. A¿ w 16 kategoriach
wiekowych nagrodzeni zostan¹
zawodnicy i zawodniczki zajmuj¹cy
trzy pierwsze miejsca. Aby
wystartowaæ w biegu g³ównym,
nale¿y mieæ ukoñczone 16 lat, wnieœæ
op³atê startow¹ 20z³ (zwolnieni z niej
s¹ mieszkañcy naszej gminy),

otrzymaæ numer startowy. Komitet
honorowy biegu z³o¿ony jest z w³adz
samorz¹dowych i sponsorów.
P r a c a m i k o m i t e t u
organizacyjnego kieruje Arkadiusz
Michalak. Sekretariat biegu bêdzie
czynny w godzinach 7:00-10:30
w dniu biegu (bêdzie te¿ mo¿liwoœæ
dokonania zapisów w sobotê 5 lipca).
Na mecie pierwszy zawodnik
spodziewany jest oko³o godziny
11:47, wrêczenie nagród za biegi
m³odzie¿owe godz 12:30, za bieg
g³ówny 14:00.
Od 15:00 bêd¹ bogate programy
artystyczne. Gwiazd¹ bêdzie zespó³
Czarno-Czarni. Goœciem honorowym
bêdzie trzykrotny uczestnik igrzysk
olimpijskich, mistrz œwiata w florecie –
Marian Sypniewski. Bêd¹ równie¿
goœcie z Ministerstwa Sportu, PZLA,
Urzêdu Marsza³kowskiego.
Patronat medialny sprawuj¹:
TVP Szczecin, Radio Koszalin, G³os
Koszaliñski i Wspólnota. Upominki do
pakietu biegowego funduj¹: EliteCafe, Curver, Lonza Nata, Rogal
Unibrew Polska, Laminopol,
Manhattan, Eko-Wodrol,
Agro&Ekoplan.
Tegoroczny medal bêdzie
z wizerunkiem zmar³ego Zbigniewa
Galka. Zatem drodzy mieszkañcy
warto stan¹æ na starcie osiemnastego
(pe³noletniego) Miêdzynarodowego
Biegu po Pla¿y, aby posiadaæ tê
wspania³¹ pami¹tkê w swej
kolekcji.
Zawodnikom i kibicom czas
umilaæ bêdzie kapela
Pieñkowianie. Zapraszamy
wszystkich, przepraszaj¹c za
utrudnienia w ruchu drogowym
w okresie przebiegu biegu.
Zdzis³aw Ludwikowski

Urz¹d Gminy w Postominie
Referat Sportu, Kultury,
Turystyki i Promocji
76-113 Postomino
tel.: (059) 846-44-42
email: sport@postomino.pl
admin@postomino.pl

Druk:
GRAWIPOL
ul. Poznañska 42
76-200 S³upsk

Redaguje zespó³:
- Kazimierz G¹siorowski
- Piotr Grzejszczak
- Zdzis³aw Ludwikowski
- Teresa Rysztak
- Marian Sobolewski
- Andrzej Ugorski
- S³awoj Zawada (red. nacz.)
- Ewelina Królikowska (korekta)
- Jerry (sk³ad komputerowy,
admin@postomino.pl)

Napisz artyku³:
Wszelkie materia³y, artyku³y
prosimy nadsy³aæ w formie
elektronicznej na adres e-mail:
admin@postomino.pl
Redakcja nie odpowiada za treœæ
og³oszeñ, zastrzega sobie prawo
do zmiany tytu³ów oraz
przeredagowañ nades³anych
materia³ów.
Egzemplarz bezp³atny
Nak³ad 1000 egz.
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Gminna galeria

Gminne zawody
sportowo-po¿arnicze £¹cko 2008
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