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Witamy
Wa r t o z w i e d z a æ
ziemiê postomiñsk¹
strona 3-4

Woda dla Nosalina
D³ugo oczekiwane zadanie przesz³o
w stadium realizacyjne. - Sieã
wodociàgowa z rur PE ¨ 110,90 i 63 ma
dùugoúã 7.445 mb. wraz z podùàczeniem
47 gospodarstw domowych – mówi
Ryszard Kocbus, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego i Inwestycji
– Sieã zabezpieczona jest w 21
przepompowniach. Zadanie to
(1.357.800z³) realizowane jest
z œrodków w³asnych i po¿yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
- Roboty rozpoczêliœmy w miesi¹cu
lipcu br. – mówi Bogdan Szlawski, szef
Agencji Mienia Gminnego i Spraw
Publicznych – woda z hydroforni

w Pa³owie pop³ynie do Nosalina.
Przewidujemy, ¿e pod koniec miesi¹ca
listopada br. zakoñczymy realizacjê
zadania.

Wielka gala sportu z
udzia³em znakomitoœci lekkiej
atletyki i pi³ki no¿nej

strona 5

Do¿ynki
Zaproszenie na
do¿ynki 2008
strona 6

Wystawa
Obrazy piaskiem
malowane - wystawa prac
Wandy Janowicz.

„Specja³ pa³acowy”
i „Babka ceglana”
wœród najlepszych
Konkurs kulinarny w ramach II
Jarmarku Pomorskiego w Bytowie
(woj. pomorskie) zakoñczy³ siê
wspania³ym sukcesem gospodyñ ze
Z³akowa i Pieñkówka. „Specja³
pa³acowy” ze Z³akowa uzyska³ II,
a „Babka ceglana” z Pieñkówka III
miejsce w bardzo mocno obsadzonym
konkursie.
Janusz Bojkowski Wójt Gminy
pospieszy³ z gratulacjami (mamy
nadziejê, ¿e nie tylko), a sprawczynie
przesmacznych specja³ów
zapowiadaj¹ dalsze mi³e
niespodzianki na innych polach
integracji miejscowych œrodowisk.

Otwarcie stadionu

strona 9

Aquapark
Jaros³awieckie
baseny z podgrzewan¹
wod¹ s¹ otwarte.
strona 12

Polonusy

Rusinowo
przyjazne œrodowisku
W etapie powiatowym konkursu
„Przyjazne œrodowisku so³ectwo
w województwie zachodniopomorskim”
zwyciê¿y³o RUSINOWO, przed Pêkaninem
(gm. Malechowo) i Bukowem Morskim (gm.
Dar³owo).
wiêcej na stronie 2

W n u k o w i e
zes³añców odpoczywaj¹ na
ziemi ojców
strona 13

Strong Man
Fotoreporta¿ z
zawodów Jaros³awiecki
Mocarz
strona 20
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Wieœci gminne...

Co uradza gminna w³adza?
Na sesji odbytej 23 lipca br.
radni podjêli uchwa³y
w nastêpuj¹cych sprawach:
>> zmiany uchwa³y stwierdzaj¹cej
wygaœniêcie mandatu radnego
Adama Drapa³y (zrzek³ siê
mandatu w zwi¹zku
z powo³aniem na stanowisko
zastêpcy wójta gminy),
>> wyra¿enia zgody na nabycie
nieruchomoœci gruntowej
w obrêbie geodezyjnym Mazów
i Nosalin (stanowi¹ drogi
po³o¿one w ci¹gu gminnych dróg
publicznych),
>> wyra¿enia zgody na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowej
w miejscowoœci Wszêdzieñ na
rzecz jej wspó³w³aœciciela,
>> wyra¿enia zgody na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowej
w miejscowoœci Rusinowo na
rzecz jej u¿ytkowników
wieczystych,
>> przyznania pierwszeñstwa
w nabyciu nieruchomoœci
lokalowej oraz wyra¿enia zgody
na jej zbycie w miejscowoœci
Pieñkówko,
>> uchylenia uchwa³y dotycz¹cej
przyznania pierwszeñstwa
w nabyciu nieruchomoœci
lokalowej oraz wyra¿enia zgody

na jej zbycie w miejscowoœci
Jaros³awiec (dotychczasowy
najemca lokalu zmar³),
>> wyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego sprzedawanego
n a r z e c z n a j e m c y
w miejscowoœci Chudaczewko,
>> zmiany uchwa³y dotycz¹cej
powo³ania Zak³adu
Bud¿etowego (poszerzenie
dzia³alnoœci AMGiSP o dzia³ki
gruntu po³o¿one w miejscowoœci
Rusinowo wraz z infrastruktur¹
wodno-kanalizacyjn¹,
wybudowan¹ w ramach projektu
„Budowa sieci wodoci¹gowej
i kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœci Rusinowo” oraz
dzia³ki gruntu po³o¿onej
w miejscowoœci Pieñkowo, na
której zlokalizowana jest
przepompownia œcieków),
>> zmiany uchwa³ dotycz¹cych
przyst¹pienia gminy do
Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji
Turystycznej, do Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu
P O M E R A N I A , d o
Stowarzyszenia Produktów
Markowych Turystyki Wiejskiej –
do reprezentowania gminy

wyznaczono wójta Janusza
Bojkowskiego,
>> d e s y g n o w a n i a d o R a d y
Spo³ecznej Szpitala
Powiatowego w S³awnie Adama
Drapa³ê, zastêpcê wójta,
>> z a c i ¹ g n i ê c i a p o ¿ y c z k i
z WFOŒiGW na sfinansowanie
budowy sieci wodoci¹gowej
w miejscowoœci Nosalin
(w kwocie 1.000.000z³ –
po¿yczka zostanie sp³acona
w ci¹gu dwóch lat w ratach
kwartalnych po 125.000z³,
pocz¹wszy od 31 marca 2009r,
a sp³ata bêdzie realizowana
z dochodów w³asnych),
>> uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w obrêbie
ewidencyjnym Rusinowo, Bylica,
Nacmierz i Dzier¿êcin
z przeznaczeniem terenu pod
farmê elektrowni wiatrowych –
„skonfigurowany teren
po³¹czony z du¿¹ wietrznoœci¹
stwarza bardzo korzystne
warunki dla lokalizacji farm
elektrowni wiatrowych”.
Rada wys³ucha³a informacji
wójta z realizacji uchwa³ od 30
kwietnia do 27 czerwca br.

Kanalizacja w £¹cku
Rusinowo
W odpowiedzi na zapytanie Jadwigi Krakowskiej, Wójt
Gminy
Bojkowski stwierdzi³, ¿e dotychczasowe
najlepsze w powiecie projektyJanusz
dotycz¹ce realizacji tego zadania uleg³y
Podczas lipcowego
Forum Rolniczego
naszego powiatu
(uczestniczy³ w nim
Mieczys³aw Ratkowski
jako przedstawiciel
naszego samorz¹du)
podano oficjalne wyniki
etapu powiatowego
konkursu
"Przyjazne
œrodowisku so³ectwo
w o j e w ó d z t w a
zachodniopomorskiego".
Komisja konkursowa
najwy¿ej oceni³a so³ectwo
RUSINOWO - 75 pkt.,
przed Pêkaninem (gm.
Malechowo) 74
pkt.
i Bukowem Morskim (gm.
Dar³owo) 66 pkt. Tym
samym Rusinowo
zakwalifikowa³o siê do
fina³u wojewódzkiego
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konkursu. – Nasze
Rusinowo powoli nabiera
rumieñców – powiedzia³a
Marzena
Kurzyñska,
so³tys miejscowoœci –
kanalizacja i wodoci¹g to
na pewno wielka sprawa,
ale s¹ kolejne potrzeby ,jak
budowa chodników, remont
œwietlicy, modernizacja
cmentarza, oczyszczenie
zbiornika
przeciwpo¿arowego. A nagroda
uzyskana w tym konkursie
(5oo z³) zostanie na pewno
sensownie spo¿ytkowana.

dezaktualizacji. Musimy – powiedzia³ – procedurê wszczynaæ
od nowa. Bêdziemy w trybie przyspieszonym kompletowaæ i
sk³adaæ nowy wniosek o pozyskanie pieniêdzy unijnych. A
jak dobrze pójdzie, to w 2009 roku przyst¹pimy do realizacji
tego zadania.

Skrzy¿owanie w Kaninie
N a d a l b a r d z o
niebezpieczne
jest
skrzy¿owanie w Kaninie,
szczególnie w sezonie
letnim. – Niestety
w aktualnym planie
i n w e s t y c y j n y m
Wojewódzkiego Zarz¹du
Dróg nie umieszczono
zadania budowy ronda na
tym skrzy¿owaniu –
powiedzia³ Janusz
Bojkowski, Wójt Gminy
–Zdaniem policyjnych s³u¿b
drogowych skrzy¿owanie to
jest dobrze oznakowane.
Podczas sesyjnej dyskusji

zaproponowano znaczne
zwiêkszenie umieszczonych
tam znaków drogowych tak,
aby by³y widoczne z wiêkszej
odleg³oœci
oraz
w y e l i m i n o w a n i e
znajduj¹cych siê plansz
r e k l a m o w y c h ,
rozpraszaj¹cych uwagê
k i e r o w c ó w. O s t a t n i o
w³aœciciel drogi dokona³
p e w n y c h
p r a c
modernizacyjnych
skrzy¿owania. Przyznaæ
trzeba, ¿e wiele w tej sytuacji
zale¿y od rozwagi
i roztropnoœci kierowców.
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Nasza gmina

Drogi Wczasowiczu
... je¿eli zdecydowa³eœ siê na
przyjazd do Gminy Postomino i trafi³a
w Twoje rêce nasza gazeta to –
w imieniu nie tylko w³asnym – chcê Ci
powiedzieæ, jak bardzo jesteœ dla nas
wa¿ny. Czekamy na Twój przyjazd,
poniewa¿ niesie on ruch, atrakcje,
radoœæ, s³oñce. To doœæ powodów, by
podkreœliæ, ¿e czekamy na Ciebie
Turysto i cieszymy siê, kiedy
wyje¿d¿asz zadowolony i obiecujesz
przyjazd za rok.
Nie wiem, w jakim miejscu
przebywasz, ale zawsze ka¿dy i tak
trafia do Jaros³awca. Wszak to nasza
gminna pere³ka. Rozejrzyj siê – ile
piêknych miejsc zachêca Ciê do
odpoczynku. Ile ludzi uœmiecha siê do
Ciebie: proszê wejdŸ, tak pysznej ryby
nie zjesz nigdzie, a „Kuchnie œwiata” –
po co jeŸdziæ do Tunezji – tu poznasz
te klimaty. A lody – tradycyjne,
a warzywa œwie¿e, a gofry chrupi¹ce,
a ceny – no có¿, zbli¿one (choæ jednak
ni¿sze) do usteckich. Latarnia
zachêca, by spojrzeæ hen za
horyzont, ale trzeba zatrzymaæ wzrok
na „Panoramie”, bo tam wodne cuda
stanowi¹ konkurencjê dla Ba³tyku.
Pla¿a u nas piêkna, ale trochê dalej
ni¿ w centrum (kierunek – Rusinowo),
tu natomiast tradycyjna ma³a przystañ
rybacka i jest szansa na zakup
œwie¿ej rybki z kutra.
Je¿eli ju¿ bêdziesz œlicznie
opalony, najedzony i troszkê
znudzony – ruszaj na wycieczkê po
naszej piêknej gminie, bo warto j¹
poznaæ. Bli¿sze informacje
o Jaros³awcu i okolicach uzyskaæ
mo¿esz w Punkcie Informacji

Kanin

Turystycznej, znajduj¹cej siê na ulicy
Nadmorskiej, tu¿ przy parkingu.
Wybór trasy te¿ pozostawiamy do
w³asnej decyzji. My tylko
proponujemy: do Rusinowa – tu
piêkny koœció³ neoromañski, punkt
widokowy oraz mnóstwo
gospodarstw agroturystycznych,
czekaj¹cych na goœci. Now¹ drog¹
jedziemy (uwaga na pobocze) do
Naæmierza. Witaj¹ nas
bociany, budynki szachulcowe i
Strefa Dobrego Wypoczynku.
Cisza i dobre powietrze
stanowi¹ wielki plus dla
wypoczywaj¹cych tu rodzin.
Z Naæmierza mo¿emy

skierowaæ siê na Wszêdzieñ (typowa
ulicówka), który wkrótce byæ mo¿e
stanie siê wiosk¹ tematyczn¹
zwi¹zan¹ ze s³onecznikami.
D o j e ¿ d ¿ a m y d o d o œ æ
niebezpiecznego skrzy¿owania
i jedziemy prosto na S³awno – tu wieœ
Kanin, niby zwyk³a, ale te¿ kilka
budynków szachulcowych, a przede
wszystkim piêkny budynek wiejskiej

Królewo

Stadion Postomino
œwietlicy zbudowany z pozyskanych
funduszy.
Polecam Pañstwu zjazd
z g³ównej drogi na Kaninem, tu¿ przed
lasem, jedna droga, czêœciowo
wy³o¿ona p³ytami, ale warto, bo:
·
wje¿d¿amy w piêkne, bukowe
i mieszane lasy (pe³ne grzybów
jesieni¹),
·
trafiamy do malutkiej wioski
Chudaczewko, gdzie jest ferma strusi,
stadnina koni, hodowla psów, chleb
pieczony domowym sposobem,
·
jest tu te¿ oœrodek SPA „Eden”,
w którym mo¿na wypocz¹æ i co nieco
polepszyæ swój wizerunek.

Szept Postomina
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Dalej przejedziemy przez most nad
rzek¹ Wieprz¹ – malownicze zakole.
Przeje¿d¿amy przez wioski
Wilkowice, Staniewice (zabytkowy
koœció³), mo¿emy tu zboczyæ do
malutkiego Nosalina (stadnina koni,
agroturystyka) lub pojechaæ
w kierunku na Postomino. Znajduje
siê tu poczta, bank, oœrodek zdrowia,
koœció³, urz¹d gminy, zespó³ szkó³
i obecnie czeka na otwarcie stadion
sportowy, jakiego w okolicy nie
zobaczysz. Gdybyœ pojecha³
w kierunku Dar³owa, min¹³byœ
urokliwe wioseczki: Pieñkowo
(ponadstuletni pa³ac, tartak, sklepy
spo¿ywcze, koœció³ z gotyck¹ wie¿¹
z XV w.), Chudaczewo, Ronino,
Mas³owice (agroturystyka) i dalej
Karsino, które jest graniczn¹ wiosk¹
z gmin¹ Dar³owo. Gdybyœ jednak
pojecha³ z Postomina do Jaros³awca
przez Marszewo, mo¿esz zboczyæ
nad czyste Jezioro Marszewskie,
gdzie raki maj¹ swoje kryjówki
przybrze¿ne. Dalej jedziesz przez
Królewo – tu nowa wiejska œwietlica,
Korlino – z ciekaw¹ zabudow¹
i wje¿d¿asz do £¹cka. Piêkny
póŸnogotycki koœció³ z XVI w.
otoczony starymi lipami wart jest
bli¿szego poznania. W £¹cku otwarte
zosta³o w tym roku Centrum
Kszta³cenia, mo¿na wiêc skorzystaæ
z Internetu, ewentualnie wybraæ siê
nad jezioro Wicko, gdzie latem sporo
ludzi p³ywa i pla¿uje.
Do Jaros³awca ju¿ bliziutko,
lokaln¹ drog¹, bez poœpiechu mijamy
Jezierzany (te¿ ³adna wioska
wczasowa) i wracamy do punktu
startu.
Drogi Wczasowiczu / Droga
Wczasowiczko – je¿eli skorzystacie z
tych podpowiedzi to mi³o bêdzie
poznaæ Wasze odczucia. Je¿eli macie
inne pomys³y na spêdzenie czasu
w naszej gminie – to wspaniale.
Pamiêtajcie, ¿e dla nas zawsze
jesteœcie wa¿ni i zawsze na Was
czekamy.
Z ¿yczeniami mi³ego pobytu
w gminie Postomino.
W imieniu Redakcji
Teresa Rysztak
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Stra¿acy nie maj¹
wakacji
W naszej gminie dzia³a
kilkanaœcie jednostek OSP. Nale¿¹
do nich mê¿czyŸni, kobiety, m³odzie¿
a nawet dzieci. A pewnie wspiera te¿
niezliczone grono sympatyków,
którym imponuje czy to mundur, czy
te¿ dowody odwagi, czy te¿ wa¿noœæ
pe³nionej s³u¿by.
Stra¿aków podziwiamy szczególnie
podczas mundurowej parady, ale
zasadnicze ich zadanie to brutalna
walka z ¿ywio³em i ochrona ¿ycia
ludzkiego.

I w³aœnie ta ochrona ludzi,
czuwanie nad porz¹dkiem podczas
masowych imprez (jak chocia¿by
podczas sztandarowej imprezy
letniej – Miêdzynarodowym Biegu po
Pla¿y) oraz niesienie pomocy
w ró¿nych nadzwyczajnych
okolicznoœciach ¿ycia – wypadki,
powodzie, usuniêcie gniazd os
i szerszeni – to sprawia, ¿e stra¿acy
– mimo letniej kaniku³y – nie maj¹
urlopu. Szczególnie teraz w okresie
nasilonego ruchu turystycznego
i wzmo¿onych prac polowych.
Równie¿ pogoda - sucha i gor¹ca powoduje, ¿e lasy s¹ zagro¿one,
a mimo to widuje siê beztroskich
palaczy, którzy bez papierosa nie
mog¹ wytrzymaæ i ... o nieszczêœcie
nietrudno.
Na zdjêciu druhowie z OSP
Chudaczewo ruszaj¹ do akcji
usuniêcia gniazda os, które
zbudowa³y swój wielki kokon
w jednym z gara¿y w Pieñkowie.
Dziêkujemy.
T.R.

Wielka Gala Sportu
Na
12 wrzeœnia
br.
przewidziano uroczyste
przekazanie do u¿ytku
postomiñskiego stadionu
sportowego im. Zbigniewa Galka.
W programie dnia m. in. zawody
lekkoatletyczne dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych z udzia³em
znakomitoœci
krajowego
i œwiatowego sportu wyczynowego
– Barbary Madejczyk, Kamili
Skolimowskiej, Szymona
Zió³kowskiego, czyli „Wczoraj
w Pekinie, dzisiaj w Postominie”.
Odbêdzie siê mecz pi³ki
no¿nej (2 x 40 min.) OR£Y
GÓRSKIEGO
kontra „Gmina
P o s t o m i n o
i Przyjaciele”.
Zapowiada siê
pasjonuj¹ce
widowisko. Trwa
intensywny nabór
d o d r u ¿ y n y
gospodarzy bowiem
w O R £ A C H
zapowiedzieli swój
udzia³ m.in.
Z y g m u n t
Kalinowski, Les³aw
Æmikiewicz, Stefan

Rajd rowerowy
„Zdrowy wypoczynek na
rowerze” bêdzie przyœwieca³ IX
Rowerowemu Rajdowi „Racibora” po
Ziemi S³awieñskiej, który odbêdzie
siê 9-10 sierpnia 2008r.
Sobota 9.08.2008r. trasa ok. 60km
wyjazd godz. 9:00
Niedziela 10.08.2008r. trasa 30km
wyjazd godz. 10:00

Zapisy i weryfikacja zawodników
odbêd¹ siê w wiacie rowerowej w
okolicach latarni morskiej w
Jaros³awcu. Wpisowe wynosi 5 z³ od
uczestnika. Liczne atrakcje czekaj¹
na rowerzystów w gospodarstwach
agroturystycznych w Drozdowie
p o w i a t u
s³awieñskiego stanu
klêski ¿ywio³owej.
Powo³ywane straty w rolnictwie
spowodowane d³ugotrwa³¹ susz¹ nie
daj¹ sie okreœliæ jako katastrofa
naturalna, bezpoœrednio rzutuj¹ca na
stan bezpieczeñstwa spo³ecznoœci
lokalnej”.
Producenci rolni z powodu suszy,
która spowodowa³a szkody
w uprawach, mog¹ ubiegaæ siê

NIE dla klêski ¿ywio³owej!
Starosta s³awieñski zwróci³ siê do
wojewody zachodniopomorskiego
w tej sprawie i otrzyma³ odpowiedŸ,
„¿e przytoczone w piœmie argumenty
nie daj¹ podstaw do skorzystania
z rozstrzygniêæ o stanie klêski
¿ywio³owej, a tym samym dalszego
wnioskowania do prezesa Rady
Ministrów o wprowadzenie na terenie

Majewski, Jerzy Kraska, Janusz
Kupcewicz, Miros³aw
Okoñski,
Miros³aw Bulzacki, Marek Kusto,
Kazimierz Kmiecik, Zdzis³aw Kapka,
W³odzimierz Cio³ek, Jan Furtok, Jan
Domarski, Grzegorz Lato, Andrzej
Szarmach.
Zapowiada siê wspania³y dzieñ dla
mi³oœników królowej sportu i jeszcze
wspanialszy dla koneserów pi³ki
no¿nej, dla tych co na boisku odwa¿¹
siê broniæ honoru i dobrego imienia
GMINY, jak i dla tych zgromadzonych
na stadionowych trybunach.
Szczegó³owy program
w nastêpnym numerze „Szeptu”.

i Cisowie, zwiedzanie obiektów
sakralnych w Barzowicach i Cisowie,
farmy wiatrowej Barzowice. Przejazd
szlakiem rowerowym Dar³ówko –
Wicie – Jaros³awiec. Turystycznokrajoznawczy przejazd poligonem
Wicko. Konkursy zbioru szyszek,
konkurs na bukiet z kwiatów leœnych,
przydro¿nych, polnych, na wiersz z
u¿yciem s³owa „wystartuj bracie
drogi”, zawody rowerowe, losowanie
upominków, konkurs rzutu lotk¹.
Dwa posi³ki w plenerze – Wicie i
£¹cko. Okolicznoœciowe czapeczki
i znaczki rajdowe czekaj¹ na ciebie.
Wiêcej szczegó³ów w regulaminie.
Do spotkania na trasie.
o kredyty niskoprocentowe na
wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych. Natomiast
komisje ds. szacowania strat w
gospodarstwach rolnych, powo³ane
p r z e z
w o j e w o d ê
zachodniopomorskiego, dokonuj¹ na
wniosek rolników szacunku strat
celem uruchomienia preferencyjnej
linii kredytowej po uzyskaniu
stosownej zgody ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

Szept Postomina
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Czytelnicy pisz¹

RELIGIA czy ETYKA W SZKOLE?
Od red.
W nawi¹zaniu do tekstu pod tym
samym nag³ówkiem, drukowanym w
SZ.P. nr 218/kwiecieñ na s. 7,
publikujemy drug¹ czêœæ wa¿kiego
tematu u progu nowego roku
szkolnego 2008/2009. Autorka jest
absolwentk¹ Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej w S³upsku z tytu³em
zawodowym filozofa i magistra
pedagogiki. Mieszka w Postominie i
spodziewa siê wraz z mê¿em
Piotrem córeczki. Po¿ytecznej
lektury!
MSob.
Jako osoba wyznaniowo
neutralna, nie przeciwstawiam religii
etyce i odwrotnie, bo oba przedmioty
w edukacji szkolnej maj¹
niezaprzeczalnie ten sam cel:
nauczanie szacunku dla pe³nego
cz³owieczeñstwa, odró¿niaj¹cego
dobro od z³a, m¹droœæ od g³upoty,
stosownoœæ od niestosownoœci.
W XXI w. nie wolno jednak unikaæ
wszechstronnej edukacji, bo jej brak
to furtka dla tych „nawiedzonych",
którzy chcieliby rz¹dziæ
niewykszta³conym narodem, a do

tego nie wolno nam ju¿ dopuœciæ.
Zbyt wiele by³o w historii naszego
kraju naruszeñ praw tego typu.
Niedawno otrzyma³am pismo
z MEN, podpisane przez naczelnika
jednego z wydzia³ów, dziêkuj¹ce mi
za moje opinie o potrzebie nauczania
etyki i filozofii w szko³ach
publicznych. Pan naczelnik
stwierdza, ¿e religia (okreœlonego
wyznania) i etyka s¹ organizowane
w szkole na ¿yczenie rodziców,
zgodnie z przepisami
rozporz¹dzenia Ministerstwa
Edukacji Narodowej z 14 kwietnia
1992 r. Ponadto, jak sam zaznacza,
„(...) wybór pomiêdzy religi¹ i etyk¹
nale¿y do delikatnej sfery wolnoœci
sumienia i wyznania. Etyka (...) ma
z za³o¿enia charakter zajêæ
wychowawczych z elementami
wiedzy filozoficznej na wy¿szych
etapach edukacyjnych." (Kopiê
pisma za³¹czam do wiad. red.). Poza
tym nie zapominajmy, i¿ wspomina³
ju¿ o tym Jan Pawe³ II, jak istotne w
¿yciu cz³owieka jest etyczne
wychowanie i gruntowna edukacja
moralna, sam bêd¹cy przez wiele lat
wyk³adowc¹ etyki i filozofii.

(cz. II)

Od roku 2009, co istotniejsze,
m³odzie¿ bêdzie mog³a wybraæ ju¿
filozofiê jako przedmiot maturalny
(patrz: znowelizowane
rozporz¹dzenie MEN z dn.
10.08.2001 r. w sprawie standardów
b ê d ¹ c y c h p o d s t a w ¹
przeprowadzenia sprawdzianów
i egzaminów oraz zob. w Internecie:
www.cke.edu.pl).
Œcie¿ki edukacyjne z filozofii
maj¹ byæ zast¹pione filozofi¹ jako
odrêbnym przedmiotem, jednak¿e ta
naukowa nowoczesnoœæ napotka
zapewne na opór wielowiekowej
mentalnoœci, ukszta³towanej
dogmatami, a-jak pisa³ Umberto Eco,
w³oski estetyk, semiotyk, pisarz
i publicysta - „(...) gdzie ma prym
dogmat, tam brak myœlenia." Dzisiaj
ka¿dy z nas ma prawo wyboru,
a dewiz¹ i orê¿em przeciw
Niewiedzy jest M¹droœæ, po któr¹
mo¿na bez problemu siêgaæ
i maksymalnie z niej czerpaæ. Mam
nadziejê, ¿e w tym przypadku
zwyciê¿¹ w³adze szkolne i rodzice,
kieruj¹cy siê g³ównie dobrem
wszystkich naszych dzieci.
Anna El¿bieta Wódczak

Gdyby m³odoœæ wiedzia³a…, Przegra³
walkê
Gdyby staroœæ mog³a.
Po ciê¿kiej chorobie odszed³ od
Lepiej byæ m³odym i zdrowszym
ni¿ starym i chorym, ale niestety czas
jednakowo okrutnie obchodzi siê
z nami wszystkimi i wszystkim nam
przybywa lat. Po dzieciñstwie
i m³odoœci przychodzi dojrza³oœæ,
a po niej staroœæ.
W przeciwieñstwie do dziecka,
które pocz¹tkowo nieporadne
z up³ywem czasu usamodzielnia siê,
cz³owiek starzej¹cy siê t¹
samodzielnoœæ traci i coraz bardziej
potrzebuje wsparcia i pomocy
innych, a z tym w praktyce ró¿nie
bywa.
Osobom samotnym opiekê
powinno zapewniæ pañstwo. Jeœli
jest rodzina, to poza sfer¹ materialn¹
(wypracowana emerytura lub renta)
wszystkie inne potrzeby powinna
zaspokoiæ rodzina, a oczywistym
jest, ¿e powinny to byæ dzieci.

I dobrze, gdy tak siê dzieje.
le jest wówczas, gdy stary,
najczêœciej schorowany cz³owiek
zostawiany jest sam sobie, a dzieci –
czêsto kilkoro, przerzucaj¹ na siebie
wzajemnie obowi¹zek opieki nad
starym rodzicem, uwa¿aj¹c ¿e
powinna to zrobiæ za nie opieka
spo³eczna. I tu pope³niaj¹ b³¹d, bo
najprawdopodobniej w ten sam
sposób post¹pi¹ wobec nich ich
dzieci, gdy to oni siê zestarzej¹,
poniewa¿ wzory zachowañ wynosi
siê z rodzinnego domu. Pamiêtajmy
tak¿e i o tym, ¿e stosunek do dzieci i
do ludzi starszych jest miar¹ naszej
kultur. S³owa te kierujê pod rozwagê
wszystkim (jeszcze) m³odym.
A.S.K.

nas Miros³aw Gertig, trener sekcji
karate UKS "Wie¿a", nasz
wspó³pracownik. Rodzinie zmar³ego
serdeczne wyrazy wspó³czucia.
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Rozrywka

Festyn

Parafialny
w Pa³owie
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkañców Gminy Postomino
na Festyn Parafialny, który odbêdzie siê
15 sierpnia 2008
w miejscowoœci Pa³owo o godzinie 14:00.
Zapraszaj¹:
Proboszcz Parafii Sycewice
oraz mieszkañcy Nosalina, Pa³ówka i Pa³owa.

Sierpniowe imprezy
2 sierpieñ

Wybory Psa Wczasowego "Jaros³awiecki Champion"
3 sierpieñ

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

9 - 10 sierpieñ

IX Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Racibora” po Ziemi
S³awieñskiej
16 sierpieñ

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

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

Zakoñczenie LATA w Strefie Dobrego Wypoczynku
5 sierpieñ

Pla¿owe Budowanie Zamków z Piasku pla¿a centralna
7 sierpieñ

Olimpijski Bieg Œniadaniowy 2008

ORGANIZATORZY:
Urz¹d Gminy Postomino
Referat Sportu, Kultury, Turystyki i Promocji
76-113 Postomino 30
tel.: (059) 846-44-66, (059) 846-44-67

9 sierpieñ

Festiwal Piosenki Wakacyjnej BURSZTYNEK 2008
Bursztynowy Festiwal - Bursztynowa Miss Polski

8
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Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo
do zmian w kalendarzu imprez.
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Kultura

Wystawa obrazów Wandy Janowicz
Farby miesza z piaskiem morskim
jaros³awieckich pla¿, laureatka nagrody
I stopnia XV Konkursu Sztuki Ludowej,
Rêkodzie³a i
Plastyki Amatorskiej
Pomorze 2006 organizowanego przez
Muzeum Pomorza Œrodkowego
w S³upsku.

Jaros³awiec
ul. Ró¿ana 9
1 lipca – 15 wrzeœnia 2oo8
godz. 11:00 – 20:00
Szept Postomina
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¯niwa, ¿niwa, ¿niwa...

Ramowy cennik us³ug rolniczych
i transportowych Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Postominie, obowi¹zuj¹cy od 1 lipca 2008.

Powy¿sze ceny s¹ cenami netto, do których
doliczany bêdzie podatek VAT w wysokoœci 7%.
Kierownicy baz mog¹ stosowaæ narzuty i upusty od cen
niniejszego cennika do 20%
Zasady stosowania narzutów i upustów przy kombajnowaniu:
- wp³ata na us³ugê do 15 lipca 2008r.
- 250z³/h
- wp³ata na us³ugê do 31 lipca 2008r.
- 260z³/h
- wp³ata na us³ugê po 1 sierpnia 2008r. - 270z³/h
- za us³ugê z siekaczem dop³ata
- 30z³/h
- przy pracy kombajnu pow. 7 godzin dziennie minus 10%
ceny
- koszenie wyki, peluszki plus 10% ceny

10 Szept Postomina
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Aktualnoœci

Od wrzeœnia 2008r. rozpoczyna dzia³alnoœæ

Przedszkole
w Korlinie
Zg³oszenia dzieci w wieku 3-5 lat
przyjmowane s¹
w Szkole Podstawowej w Korlinie
Informacja o przedszkolu:
Szko³a Podstawowa w Korlinie
Stowarzyszenie "RAZEM" w Korlinie

I komu to
przeszkadza³o!?!
Wprowadzenie
segregacji nieczystoœci
sta³ych to znaczne
usprawnienie dotycz¹ce
ochrony naszego
œrodowiska naturalnego.
Nie wszyscy jednak
nad¹¿aj¹ z tym wszystkim,
co przynosi wspólny
po¿ytek. Niedawno
zanotowaliœmy (na zdjêciu)
pi¹ty ju¿ w tym roku
przypadek podpalenia
pojemników, tym razem w

Pieñkowie, opodal sklepu
„Gminnej Spó³dzielni”.
Bardzo ciê¿ko zdefiniowaæ
takie postêpowanie
i znaleŸæ dla niego
uzasadnienie. Ordynarny,
chamski postêpek
cz³owieka wyraŸnie
odbiegaj¹cego od
prawid³owych norm
p o s t ê p o w a n i a . Ta k i m
zachowaniom nie mo¿emy
pob³a¿aæ i przechodziæ
mimo nich.

- tel. (059) 810 97 23
- tel. (0) 604 995 541

Przed ¿niwami
Lipcowe Forum
Rolnicze powiatu
s³awieñskiego
w
Malechowie nie przynios³o
spodziewanych efektów ,
co do ustalenia cen skupu
zbó¿ z tegorocznych
zbiorów. Uczestnicz¹cy w
spotkaniu Mieczys³aw
Ratkowski, przedstawiciel
naszego samorz¹du,
przedstawi³ radnym relacjê
z
przebiegu obrad. W
spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele firm
obs³uguj¹cych rolnictwo i
pracuj¹cych na jego rzecz.
Z relacji wynika, ¿e nie
nale¿y spodziewaæ siê
wysokich cen skupu,
poniewa¿ notowane s¹
rewelacyjne zbiory np. w
Niemczech,Czechach czy
na Wêgrzech. Sytuacja na
rynku europejskim bêdzie
rzutowa³a na nasze ceny
skupu. Wp³ynê³o
wiele
wniosków w sprawie
oszacowania szkód w
tegorocznych zbiorach

(135 z naszej gminy).
Wielu rolników deklaruje
ubieganie siê o przyznanie
preferencyjnych kredytów –
8 sierpnia br. mija termin ich
sk³adania. Albin Badower,
prezes PZZ Stois³aw,
powiedzia³ m.in.¿e Europa
jest zasypana zbo¿em, ¿e
nie bêdzie prowadzi³
szybkiego skupu z uwagi na
posiadane zapasy
magazynowe, a ponadto
firma jest ju¿ spó³k¹ i w
zwi¹zku z tym zmieni³y siê
oczekiwania w stosunku do
jej prezesa. W tym miejscu
dopowiadamy, ¿e w ka¿dej
spó³ce najwa¿niejszy jest
wynik ekonomiczny.
Ceny skupu bêd¹ znane na
pocz¹tku sierpnia br.
Stois³aw skupi oko³o 5O tys.
ton
wszystkich zbó¿.
Elewator w
Dar³owie
bêdzie pracowa³ na dwie
zmiany. Centrala Nasienna
skupi max. 7 ton , a
Agromor te¿ przewiduje
skup w takiej iloœci.

Szept Postomina
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Baseny

Aquapark w Jaros³awcu

Zapraszamy siedem dni w tygodniu
wejœcie od ulicy
od 9.00 do 22.00
Ba³tyckiej 9 i Uzdrowiskowej 15
kasa czynna od 9.00 do 18.00
12 Szept Postomina
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Na ojczystej ziemi

Polonusy z Kazachstanu
i Ukrainy w Jaros³awcu
W Stanicy Harcerskiej ZHP
„Leœna Polana” w Jaros³awcu
przebywa³a 48-osobowa grupa
dzieci i m³odzie¿y polonijnej,
zamieszkuj¹cej w Kazachstanie
(A³ma Ata i Paw³odar) i na Ukrainie
(Moœciska i Odessa).
Zachwycali siê oni nie tylko
Jaros³awcem i najbli¿sz¹ okolic¹,
brali udzia³ we wszystkich
zaproponowanych imprezach
harcerskich, doskonalili jêzyk
ojczysty, nawi¹zywali nowe kontakty
i przyjaŸnie. Ich dziadkowie to Polacy
przesiedleni swego czasu w dalekie
kazachskie stepy. Wszyscy oni maj¹
polskie korzenie. Wszyscy znaleŸli
siê po raz pierwszy na polskiej ziemi.
Wiktor, lat 19, (Moœciska) jest
uczniem ostatniej klasy szko³y
œredniej. Andrzej, (lat 20) jest
studentem II roku Informatyki
w Kijowie. Ich rodzice pracuj¹

zawodowo, a w domu mówi siê po
polsku. Marzena i Julia maj¹ po 16
lat (Kazachstan), s¹ uczennicami X
klasy szko³y œredniej. Marzena
marzy o studiach medycznych
w Polsce, a Julia o studiach
muzycznych, te¿ w Polsce. W domu
Marzeny 80-letnia babcia rozmawia
z nimi tylko po polsku.
Olga, pe³ni¹ca obowi¹zki
opiekunki grupy kazachskiej
(Paw³odar), jest kolejny raz

w naszym kraju. Bywa³a wczeœniej
jako uczestniczka takich w³aœnie
obozów harcerskich. Mówi
znakomicie po polsku z lekkim
akcentem swojej nowej ojczyzny.
Kocham Polskê - powiada – polskich
ludzi. Pracujemy w Zwi¹zku
Polaków, organizujemy imprezy
wystêpy poznajemy historie, polskie
zwyczaje i obyczaje. Chcia³abym,
aby mój kontakt z Polsk¹ by³ coraz
czêstszy, a marzê o tym, aby kiedyœ,
w niedalekiej przysz³oœci, tutaj
w³aœnie ¿yæ i pracowaæ.

Szept Postomina
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Lista Sponsorów
XVIII Miêdzynarodowy Bieg po Pla¿y
Jaros³awiec 2008 r.
1.
Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Œrodowiska Sp. z o.o. Ekowodrol,
Koszalin
2.
Przedsiêbiorstwo „Laminopol” Sp. z o.o. S³upsk
3.
Kupieckie Centrum Handlowe w S³upsku „MANHATAN”
4.
Oœrodek Wczasowy „ARKA” – Jaros³awiec
5.
Oœrodek Wczasowy „RAFA” – Jaros³awiec
6.
ENERGA – Zak³ad Energetyczny S³upsk
7.
CURVER POLAND Sp. z o.o.
8.
Elite Cafe – Warszawa
9.
Zak³ad Poligraficzny „GRAWIPOL” w S³upsku
10. Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. – Browary Brok
11. Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji „WARTA” – Szczecin
12. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Specjalistycznego, W³odzimierz
Olszewski – S³awno
13. Przedsiêbiorstwo Us³ug Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o.
14. Park Wodny „JAN” Dar³ówko – POLDAN S³awno
15. Przedsiêbiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o.o. S³awno
16. Oœrodek Rehabilitacyjny „PANORAMA MORSKA” – Jaros³awiec
17. Sklep Sportowy „PUMA” – Pani Krystyna Grabowska – S³awno
18. Hurtownia Kosmetyczna „WEGA-BIS” – S³upsk
19. Starostwo Powiatowe – S³awno
20. NATA Gdañsk – oficjalny napój biegu
21. Redakcja „G³os Koszaliñski” – patron medialny
22. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe „AGROMOR” – S³awno
23. Bank Polski PKO – Oddzia³ S³awno
24. Bank Spó³dzielczy – Ustka
25. Zak³ad Uboju i Przetwórstwa Miêsnego Sendeccy – Bobrowiczki
26. Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki – Warszawa
27. Polski Komitet Olimpijski - Warszawa
28. Ministerstwo Sportu i Turystyki – Warszawa
29. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji – Warszawa
30. Urz¹d Marsza³kowski – Szczecin
31. Redakcja Tygodnika „Wspólnota” – Warszawa
32. Przedsiêbiorstwo Budowlane Ko³odziej – Górsko
33. Rolnicza Spó³dzielnia Handlowo-Us³ugowa. OW „Wicie”
34. Zespó³ Szkó³ – Jaros³awiec
35. Telewizja Polska Program-3 Szczecin, Oddzia³ Koszalin
36. Drogeria „LAGUNA” – S³awno
37. Ciastkarnia Cukiernia „TAJA” – Jaros³awiec
38. Oœrodek Wczasowy „ZA WYDM¥” – Jaros³awiec
39. Oœrodek Wczasowy „GRYFIA” – Jaros³awiec
40. Oœrodek Wczasowy „LATO” – Jaros³awiec
41. Oœrodek Wczasowy „RÓ¯A WIATRÓW” – Jaros³awiec
42. Oœrodek Wczasowy „SALWADOR” – Jaros³awiec
43. Oœrodek Wczasowy „Muszelka” – Jaros³awiec
44. Oœrodek Wczasowy „NA KLIFIE” – Jaros³awiec
45. Oœrodek Wczasowy „SOLAR” – Jaros³awiec
46. Oœrodek Wczasowy „LUTNIK” – Jaros³awiec
47. Zak³ad Instalatorstwa Elektrycznego – Regina, Stanis³aw Kowalscy
48. Zak³ad Instalatorstwa Sanitarnego – Gawêda – Ronino
49. Placówka Stra¿y Granicznej – Ustka
50. Przedsiêbiorstwo „Bogart” – S³upsk
51. Gospodarstwo Ogrodnicze Kwiatkowski – Jaros³awiec
52. Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” – Postomino
53. Pizzeria „SAMUR” – Jaros³awiec
54. Sklep „OWOCE-WARZYWA” KLAJA- Jaros³awiec
55. Zak³ad Piekarniczy – Wanda, Tadeusz Jakubowscy – S³awno
56. PHU Szczepañski – Postomino
57. Rozg³oœnia Radiowa – Radio Koszalin
58. Redakcja Tygodnia „Obserwator Lokalny”
59. Redakcja „Dziennik Ba³tycki”
60. So³tys So³ectwa Jaros³awiec – Piotr ¯uchowski
61. Bar Monika „BLUE-NOTE” – Jaros³awiec
62. Sklep Ogólnospo¿ywczy – Jadwiga, Janusz Sowiñscy - Postomino
63. Punkt Gastronomiczny Lody – Urszula S³awska – Dar³owo
64. Komenda Hufca S³awno, Obóz ”LEŒNA POLANA” – Jaros³awiec
65. Zak³ad Ogólnobudowlany Kowalski – Postomino
66. Kiosk Warzywny Witek – Postomino
67. Pracownia i Galeria Sztuki „Jart” – Jadwiga Czerwiñska – Postomino
68. Polskie Stowarzyszenie Biegów – Pi³a
69. Sklep Wielobran¿owy – Józef Wieczorkowski – Jaros³awiec
70. Komisariat Policji – Postomino
71. Jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arowej
72. Powiatowa Komenda Policji - S³awno

14 Szept Postomina

Bryza biega
W tym roku przypada 15 lat wspólnego biegania w
klubie biegacza „Bryza”. Impreza podsumowuj¹ca
dorobek odbêdzie siê na pocz¹tku paŸdziernika 2008r.
Tymczasem rozbieganie cz³onków klubu jest w pe³ni.
Zaliczaj¹ kolejne biegi i te do gminnego „Grand Prix
2008” i inne w ramach swoich mo¿liwoœci.
Startuj¹c w Maratonie Ekologicznym Grzesiu
Antosik zaj¹³ 25. miejsce z czasem 3.02.22 godz., a w
Maratonie Ziemii Puckiej 19. miejsce z czasem 3.07.44
godz. W pó³maratonie lipcowym w Okonku by³ 5. z
czasem 1.16.24 godz. W Rowach w biegu na 10 mil
Grzegorz zaj¹³ 7. miejsce, nabiegaj¹c 1.03.17 godz., a
Janusz Sowiñski by³ 77. z czasem 1.30.59 godz.
W Korzybiu w biegu wokó³ jeziora na dystansie 10
km biegacze z „Bryzy” przybiegali na miejscach: 8.
Grzegorz Antosik, 31. Grzegorz Bia³ek, 60. Zbigniew
Jakuszczonek, 73. Hubert Figurski, 90. Adam Cichy,
98. Maciej Tomaszewski, 105. Jacek Antosik, 122.
Janusz Sowiñski.
W biegu 10 mostów w S³awnie kolejnoœæ by³a
nastêpuj¹ca: 12. Grzegorz Antosik, 34. Grzegorz
Bia³ek, 72. Hubert Figurski, 75. Maciej Figurski. W biegu
„Eryka” w Dar³owie – 12 by³ Grzegorz Antosik, 45
Zbigniew Jakuszczonek.
Klasyfikacja po 7 biegach zaliczanych do
Gminnego Grand Prix klubu biegacza i mieszkañców
gminy przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Grzegorz Antosik
– 140 pkt.
– 121 pkt.
2. Zbigniew Jakuszczonek
3. Grzegorz Bia³ek
– 114 pkt.
4. Hubert Figurski
– 100 pkt.
5. Jacek Antosik
– 85 pkt.
6. Janusz Sowiñski
– 66 pkt.
7. Maciej Figurski
– 45 pkt.
8. Maciej Januszewski
– 32 pkt.
– 18 pkt.
9. Przemys³aw Jakubik
– 18 pkt.
Maciej Pominkiewicz
– 18 pkt.
Marcin Winiarski
10. Adam Cichy
– 16 pkt.
11. Maciej Tomaszewski
– 15 pkt.
12. Maciej Jakubik
– 13 pkt.
13. Ryszard Bryl
– 12 pkt.
– 11 pkt.
14. Artur Nab³otny

Na wakacjach
we Wszêdzieniu
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Zawody wêdkarskie „JAZGARZ – 2008”
Wiatr od wschodu ryba chodu
Od strony organizacyjnej
wszystko zabezpieczone jak
najprawid³owiej, sekretariat,
sêdziowie, pogoda, stanowiska
przygotowane wzd³u¿ kana³u
przymorskiego jeziora Wicko, Jego
uczestnicy z pe³nym rynsztunkiem.
Obecne wyposa¿enie wêdkarza
to nie takie sprzed lat, gdzie
wystarczy³o wêdzisko z kija
leszczyny, haczyka sp³awika z korka,
to ró¿ne teleskopowe kije, podbieraki,
zanêty, wœród których ró¿nokolorowe
robaki, kukurydza, sery, wszystko
uzale¿nione od zasobnoœci
wêdkarza. 32 wêdkarzy zg³osi³o siê
wczesnym rankiem 27 lipca 2008 na X
Zawody Wêdkarskie Sp³awikowe
„JAZGARZ 2008”. Losowanie
rozstawi³o wzd³u¿ kana³u

uczestników, którzy na sygna³
sêdziego, daj¹cy czas na zanêcanie
gdzie, zewsz¹d i ow¹d, do wody
zaczê³y byæ wysypywane karmy w
kilogramach pod ró¿n¹ postaci¹.
Punktualnie o godzinie 7 sêdzia
g³ówny zawodów - Andrzej
Sobolewski - da³ pocz¹tek zawodom.
Sêdziowie sektorowie Andrzej Lisek,
Zbigniew Sobczak, Józef Rybak
wmieszani w t³um zawodników
bacznie nas³uchiwali odg³osu
wêdkowania. Ale tego dnia ich wiele
nie by³o. Wschodz¹ce s³oñce, chmara
komarów i b¹ków dawa³a siê we
znaki. Mija pierwsza godzina, a tu nic
nawet nie obgryza robaka, sp³awiki
stoj¹ na bacznoœci. Za kolejne pó³
godziny pierwszy okrzyk na
stanowisku Joanny Cichej, która
wyci¹ga pierwsz¹ rybê zawodów
(p³otkê oœmiodekow¹). Jak siê póŸniej
okaza³o najwiêksz¹ rybê zawodów.
Za kolejne 15 minut, kolejna p³otka o
po³owê mniejsza z³apana przez
Bo¿enê Czerwiñsk¹ ze S³awna,
w³aœcicielkê sklepu wêdkarskiego.
Trzeci okrzyk radoœci, za kolejne 23
minuty, wykona³ Janusz Baranowski –
prezes Ko³a Wêdkarskiego „KARAŒ”
w Postominie, ³owi¹c kolejn¹ p³otkê o

podobnej wadze do drugiej. I te trzy
z³owione p³otki o ³¹cznej wadze
0,16kg by³y rybami zawodów.
Niekoronowan¹ królow¹ X Zawodów
Wêdkarskich „Jazgarz 2008” zosta³a
Joanna Cicha, otrzymuj¹c puchary
wójta za pierwsze miejsce „open” i dla
najlepszego zawodnika Gminy
Postomino, które wrêczy³ Adam
Drapa³a - zastêpca wójta.
Drugie miejsce zajê³a Bo¿ena
Czerwiñska, a trzecie Janusz
Baranowski. Nowy stojak specjalnie
zrobiony przez sêdziego g³ównego i
nowa waga na du¿¹ rybê nie przyda³y
siê w tych zawodach.
Najstarszym zawodnikiem by³
W³adys³aw Dziwura z Zamoœcia, a
najm³odszym Krzysztof Ludwicki z

Pieñkowa. Losowanie upominków
wœród wszystkich uczestników po
czêœci wynagrodzi³o trudy zawodów.
Grillowa kie³baska i „z³ocisty napój z
chmielu” pokrzepi³y uczestników.
Sêdzi¹, sekretarzem by³ Kazimierz
Cichy. Uczestnicy zawodów byli a¿ z
17 miejscowoœci. „Jazgarza”, ryby
zawodów z rodziny okoniowatych,
nikt nie z³apa³. Wed³ug kalendarza
wêdkarskiego tego dnia brania
powinny byæ umiarkowane. W
rozmowie z wêdkarzami z-ca Adam
Drapa³a przytoczy³ powiedzenie
„Wiatr od wschodu ryba chodu”, tego
dnia to siê sprawdzi³o. Podziêkowanie
nale¿¹ siê prezesowi Ko³a „Karaœ”
Januszowi Baranowskiemu za pe³ne
zaanga¿owanie organizacyjne.
Zdzis³aw Ludwikowski

Strong Man
Jaros³awiecki Mocarz
Takiego t³umu wielbicieli si³owego
sportu dawno w Jaros³awcu nie
widziano, skarpa jaros³awieckiego klifu
i przyleg³e tereny parkingu za Punktem
Informacji Turystycznej pêka³y w
szwach.
W szeœciu konkurencjach takich
jak: przeci¹ganie samochodu,
n o s z e n i e Yo r k a n a o d l e g ³ o œ æ ,
przewracanie opony, spacer farmera,
uœcisk Herkulesa, waga p³aczu,
zmaga³a siê szóstka przyby³ych
StrongManów, którzy zjechali do
Jaros³awca, aby rozegraæ IV Zawody
StrongMan „Jaros³awiecki Mocarz
2008”.
Poszczególne konkurencje si³aczy
by³y przeplatane konkursami dla
publicznoœci, do których nagrody
ufundowali Zak³ad Mechaniki
Pojazdowej Karol Siwek – Jeziorzany,
Firma Arkada i Zak³ad Budowy Domów
z Drewna Ewa, Andrzej Karwaccy
i Synowie w Jaros³awcu, firma Megawat
s.c. Andrzej, Kazimierz Ordon w
Marszewie, Zak³ad Ogólnobudowlany
Ryszard Kowalski – Postomino, O.W.
Marysieñka – Wojciech Gajewski w
Jaros³awcu, O.W. „Ró¿a Wiatrów”
Ryszard Król w Jaros³awcu, O.W. Rafa
Igor Kwiatkowski. Mimo si¹pi¹cego
deszczyku zawody przebiega³y
sprawnie, mokre uchwyty utrudnia³y
zadanie si³aczom. A ciê¿ary by³y
d o p r a w d y o g r o m n e ,
kilkusetkilogramowe, których zwyk³y
œmiertelnik nie ruszy³by z miejsca.
Magnesem tych zawodów by³a
mistrzyni œwiata Strong Woman – Aneta
Florczyk, która demonstrowa³a swoje
walory na równi z mê¿czyznami.
Wystêpuj¹c w konkurencjach dla
publicznoœci, mistrzyni przenosi³a
ciê¿ary na wiêksze odleg³oœci.
Z grona oœmiu dziewcz¹t, które
stanê³y do konkursu Miss Publicznoœci
wygra³a gimnazjalistka z Radomyœla.
So³tys Nosalina - Arkadiusz Siudek
wygra³ w przenoszeniu Yorka.
Bacznie zawodom przygl¹dali siê
wójt Janusz Bojkowski i jego zastêpca
Adam Drapa³a, podziwiaj¹c
poczynania atletów a przewodnicz¹cy
Rady Gminy Bogdan Niewiñski utrwala³
aparatem fotograficznym zawody dla
potomnych. Tegoroczne IV Zawody
Jaros³awiecki Mocarz 2008 wygra³
Micha³ Szylerowski, drugi by³ Robert
Kalinowski, trzeci Ireneusz Kuraœ,
czwarty Gabriel Kowalski, pi¹ty
Lubomir Libacki, szósty Tomasz
Rzymowski, otrzymuj¹c z r¹k wladz
gminy okolicznoœciowe puchary i
nagrody pieniê¿ne.
Zdzis³aw Ludwikowski
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Klif Jaros³awca
Aby zwyciê¿yæ w XIII
Ogólnopolskich Zawodach
P³ywackich Jaros³awiecki Klif 2008
trzeba by³o doskonale nurkowaæ pod
falami, mieæ niez³omny charakter i
mnóstwo si³. Tegoroczne zawody
p³ywackie na otwartym morzu
zakoñczy³y siê wielk¹
niespodziank¹. Murowana faworytka
Malwina Bukszowana nie odnios³a
zwyciêstwa. Musia³a uznac
wy¿szoœæ Krzysztofa Œcibiora z
„Soluksu” Lêbork. P³ywakom
przysz³o rywalizowaæ w
anormalnych warunkach. Przy
stanie morza 3-4 w skali Beauforta
nie powinno siê p³ywaæ. Ale wszyscy
uczestnicy byli pe³noletni i podpisali
zgodê na zmagania w takich
warunkach. Zazwyczaj p³ywacy w
Jaros³awieckim Klifie co roku
pokonuj¹ dystans 2 km. Ze wzglêdu
na wysok¹ falê musieli przep³yn¹æ o
po³owe mniej. Wygra³
niespodziewanie Krzysztof Œcibior z
czasem 18,51 min, który wyprzedzi³
faworytkê Malwinê Bukszowan¹
MTK Szczecin – 19,19 min. Trzecie
miejsce zaj¹³ Pawe³ Bucki –
Sosnowiec – 19,33 min (ratownik z
Jaros³awca), czwartym by³ Adrian
Styrzyñski-MOSiR Mielno, pi¹tym
Robert Sowa (ratownik z
Jaros³awca), szóstym Robert
Piaseczny-reprezentant „Or³a”
Elbl¹g. Na dziesi¹tej pozycji
przyp³ynê³a by³y mistrzyni Europy na
200 m stylem klasycznym Beata
Kamiñska AZS Gdañsk. W
rywalizacji udzia³ wziê³o 18
zawodnikólw z 23 zg³oszonych, w
tym 4 kobiety (5 niedopuszczono ze
wglêdu na zbyt m³ody wiek).
Najstarszym zawodnikiem z
zawodów by³ 59 letni Ryszard Trocki
z £odzi. Trzeci¹ zawodnicz¹ wœród
kobiet by³a Dagna Dyba³a z
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Mys³owic, a czwarta Patrycja
¯urawska z Warszawy (ratownicza z
Jaros³awca). Na siódmym miejscu w
klasyfikacji „Open” przyp³yn¹³ Jakub
£ysko z Sosnowca, a na 18. Bartosz
Janas z Bêdzina (jaros³awieccy
ratownicy). Najlepsi zawodnicy w
kategorii kobiet i mê¿czyzn
otrzymali nagrody pieniê¿ne
w wysokoœci 400, 300, 200z³
oraz puchary od Wójta
Janusza Bojkowskiego, jego
zastêpcy Adama Drapa³y i
przewodnicz¹cego Rady
G m i n y B o g d a n a
Niewiñskiego, prezesa
WOPR Koszalin, dyrektora
AMGiSP w Postominie
Bogdana Szlawskiego,
w ³ a œ c i c i e l a „ Ta w e r n y
Morskiej” w Jaros³awcu
Marka Czerwiñskiego.
Z a w o d n i c y, o b s ³ u g a
techniczna, sponsorzy, goœcie
zaproszeni zostali poczêstowani
wspania³ym bigosem, ¿urkiem,
kie³bask¹ z grilla i kufelkiem piwa
BROK przez w³aœcicieli „Tawerny
Morskiej” firmy „DEX”-Marka
Czerwiñskiego w Jaros³awcu przy
ulicy Spacerowej. Pozostali
sponsorzy to: Urz¹d Gminy
Postomino, Radio
Koszalin, MEGA-Sport
Marketing-Poznañ,
s k l e p y
ogónosporzywcze
pañstwa /Józefa
Wieczorkowskiego z
Jaros³awca i Jadwigi,
Janusza Sowiñskich z
Postomina, Zak³ad
Masarniczy Sendeccy
Bobrowicki, Piekarnia
Jakubowscy S³awno,
Klub Sportowy
„Manhattan” w
Katowicach, WOPR

Koszalin, Redakcja „G³os
Koszaliñski” i „ G³os Pomorza”,
Zielona Budka - Ewa Stroiñska
Jaros³awiec, Armator „JAR-32”
Krzysztof Bugowski- Jaros³awiec.
Sêdzi¹ g³ównym by³ Grzegorz
Hofman z Sosnowca, nad ca³oœci¹

zawodów pieczo³owicie czuwali
Arkadiusz Jaroszewicz – szef
jaros³awieckicj ratowników oraz
Arkadiusz Michalak - kierownik
Referatu Sportu, Kultury, Turystyki i
Promocji. Ró¿nie siê mówi o
przes¹dnoœci „trzynastki”, w tych
zawodach siê to sprawdzi³o (warunki
pogodowe prze³o¿y³y siê na stan
morza) nawet palenie miote³ przez
szefa ratowników na wiele nie
pomog³o. Ci wszyscy, którzy
obserwowali start tegoroczny
jednym g³osem mówili, ¿e to ludzie
stali, z niez³omnym charakterem i
znakomit¹ kondycj¹. Radoœci na
twarzy nie ukrywa³a pani doktor
Katarzyna Maszczyk, która dopiero
po wyjœciu ostatniego zawodnika
powiedzia³a „Ilu wyp³ynê³o tylu
powróci³o. Jestem pe³na podziwu za
ich odwagê i mêstwo”. Za rok Neptun
bêdzie zapewne o wiele ³askawszy.
Zdzis³aw Ludwikowski
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Pi³karskie szóstki
Popularyzacja pi³ki no¿nej wœród
m³odzie¿y, sportowy i aktywny pobyt
na kolonii, obozie, przyœwieca³o
turniejowi pi³ki no¿nej „Wakacje z
pi³k¹”, który rozegrano w dniach 1920lipca 2008 na boisku Zespo³u Szkó³
w Jaros³awcu. W sobotê 19 lipca do
zawodów zg³osi³o siê siedem
zespo³ów z rocznika 1995 i m³odsi, w
tym dru¿yna „Wie¿a” Postomino,
która w drodze losowania trafi³a do
czteroosobowej grupy, w której na trzy
rozegrane mecze jeden zremisowa³a
2 : 2 z A C T I Ve m B y d g o s z c z ,
przegrywaj¹c kolejne dwa z
dru¿ynami WARPOL I 1:4 i BARK¥
Koloniœci 0:1
Bramki dla UKS Wie¿a strzelili Dawid
Ja¿d¿ewski (4) i £ukasz Mas³yk (1).
Przystêpuj¹c do turniejowych
rozgrywek, w dru¿ynie „Wie¿a” by³o
widaæ pewnoœæ siebie, mimo ³adnego
kompletu wykoñczenia akcji,
zauwa¿alna by³a nieskutecznoœæ
strza³owa.
Turniej tego rocznika wygra³a
dru¿yna Warpol 1, przed dru¿ynami
Ba³tyku, Barki, WARPOLu 2, Wie¿a
Postomino, ACTIV-em Bydgoszcz,
£odzi¹ Mundialowcy. Najlepszym
bramkarzem zosta³ Dominik Pêdzicki
z dru¿yny Ba³tyku, najlepszym
zawodnikiem zosta³ Sebastian Góra,
królem strzelców Kamil Olszyñski,
który strzeli³ 7 bramek. Najm³odszym
uczestnikiem by³ siedmioletni Adrian
Mozol z £odzi.
Dru¿yna „Wie¿y” wyst¹pi³a w
sk³adzie: £ukasz Mas³yk, Dawid
Ja¿d¿ewski, Kuba Kosmalski, Kacper
Dybiec, Pawe³ Dybiec, Bogdan
Andrik, Artur K³os.
W niedzielê 20 lipca 2008 r do turnieju
rocznika 1993 i 1994, zg³osi³o siê
osiem zespo³ów, wœród których by³a
dru¿yna z £¹cka – „Dzikie konie –
wœciek³e psy”
Mecze rozegrano w dwóch
grupach. £¹cko pewnie wygra³o swoj¹
grupê, wygrywaj¹c wszystkie trzy
mecze z dru¿ynami FC BÊZIN 9:0,
£odzi¹ MUNDIALOWCAN 6:0 i
dru¿yn¹ ZA WYDM¥ 5:2; ³¹cznie
strzelili 20 bramek, stracili tylko dwie.
W fina³owm meczu spotka³a siê ze
zwyciêzc¹ grupy B - dru¿yn¹
WARPOLU, gdzie po wyrównanym
meczu przegra³a 0:1. W porównaniu
do dru¿yny „Wie¿y”, która przyjecha³a
na turniej BUSem, dru¿yna £¹cka
przysz³a na piechotê, no i pokazali, kto
w gminie rozdaje karty. Dziwi fakt, ¿e
zabrak³o kogoœ z doros³ych

opiekunów, których jest tylu w £¹cku.
Ostateczne wyniki turnieju rocznika
93/94 to: pierwsze miejsce WARPOL,
drugie £¥CKO, trzecie RESTOR,
czwarte ZA WYDM¥, pi¹te BARKA,
szóste £ÓD MUNIDALOWY, siódme
Manhattan, ósme FC BÊDZIN.
Najlepszym bramkarzem zosta³ Kamil
Olszyñski – WARPOL, królem
strzelców zosta³ Marcin Winiarski –
£¹cko. Najlepszym rozgrywaj¹cym
okaza³ siê Kamil Sierka – ZA WYDM¥.
Wyró¿niono dwie graj¹ce
zawodniczki: NATALIÊ WILK z
RESTORA i Malwinê Gliszczyñsk¹ z
£odzi.
Dru¿yna £¹cka wyst¹pi³a w
sk³adzie: Dawid Gronkiewicz, Marcin i
£ukasz Winiarscy, Adam i Krystian
Wilgos, Marcin i Tomek Matlak,
Miko³aj Berliñski, £ukasz W³odarczyk,
Zachariasz Wrzesieñ, Adam Kondras.
Fundatorem nagród i pucharów
byli: za miejsca 1-3 Wójt Gminy
Postomino, które wrêczy³ z-ca wójta
Adam Drapa³a, a za miejsca 4-8
puchary i nagrody wrêczy³ fundator
Bogdan Szlawski (komplet 20 pi³ek) dyrektor Agencji Mienia Gminnego i
Spraw Publicznych.
Za miejsca 4-8 nagrody upominki
ufundowali równie¿: Lodziarnia
Marcin Klaja, Lodziarnia Jedyna, Bar
Puchatek, Jar 23 Krzysztof Bugowski.
Nagrody wyró¿nienia ufundowa³
równie¿ OW Barka Stefana
Kwiatkowskiego.
Turniejowi bacznie przygl¹da³ siê
kierownik Referatu Sportu, Kultury i
Turystyki Arkadiusz Michalak,
zajmuj¹cy siê pozyskiwaniem
przysz³oœciowo zawodników z
graj¹cych gminnnyych dru¿yn do
dru¿yny gminnej. Podziêkowania
nale¿¹ siê dyrekcji szko³y Annie Fikier
za udostêpnienie boiska, jak równie¿
pracownikom Heniowi i Kaziowi za
pomoc techniczn¹ przy obs³udze
turnieju oraz sêdziom Ruciñskiemu i
Cha³ubiñskiemu za sprawne
przeprowadzenie turnieju.
Zdzis³aw Ludwikowski

Ju¿ jest!
Uruchomiono punkt apteczny
przy Oœrodku Zdrowia w
Pieñkowie. Czynny codziennie w
godz. 9.00-18.00

Flesz
Przebojowe lato – Bijemy rekordy z
si³¹ muzyki zawita³o do Jaros³awca
(estrada przy Placu Ba³tyckim – 19
lipca br.). Wielotysiêczn¹ widowniê
bawi³a Goya, Pawe³ Kukiz, Piersi,
Golec uOrkiestra. Koncert i konkursy
prowadzili Agata M³ynarska,
Zygmunt Chajzer, Krzysztof Ibisz
(TV Polstat) oraz Rafa³ Bryndal,
Marek Starybrat i Jarek Budnik (radio
ZET).
Rada powiatu przeznaczy³a 570 tys.
z³. (z nadwy¿ki bud¿etowej za
ubieg³y rok) na remont mostu
drogowego Postomino – Marszewo.
Czekamy na rozpoczêcie prac.
W Królewie sp³onê³y zabudowania
gospodarskie (straty szacuje siê na
oko³o 3o tys. z³.) W akcji uda³ wziê³o 6
jednostek OSP z terenu naszej
gminy i 2 PSP ze S³awna.
W wakacyjnym turnieju pi³ki no¿nej
rozegranym na boisku w £¹cku
wygra³a dru¿yna ze S³awna przed
S³awskiem, £¹ckiem i Postominem.
Wieczór kabaretowy – Wzd³u¿ fal
(estrada przy Placu Ba³tyckim –
3.08.br.) zgromadzi³ liczn¹ widowniê,
a wyst¹pili; Kevin Aiston, Krzysztof
Piasecki, Waldemar Sierañski,
kabaret Snobów i Smile. Koncert
zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni.
Tegoroczny konkurs rzeŸbienia w
piasku zgromadzi³ na jaros³awieckiej
pla¿y rekordow¹ iloœæ uczestników
przepysznej zabawy i t³umy
podziwiaj¹cych artystyczne
piaskowe utalentowania. Syrenki,
¿ó³wie,rekiny, wieloryby to wytwory
dzieciêcych r¹k, z wody i piasku, czyli
cuda z piasku, jak okreœli³ to jeden z
widzów.
Turniej psa wczasowego przeszed³
najœmielsze oczekiwania, co do iloœci
startuj¹cych, jak i podziwiaj¹cych
urodê i uzdolnienia czworonogów.
Byliœmy œwiadkami demonstracji i
popisów w trzech kategoriach
konkursowych. Nie zawsze by³o
wiadomo, kto bardziej prze¿ywa
emocje - czy psy, czy te¿ ich
w³aœciciele. W wielkim finale
oklaskami widowni Czempionem
Jaros³awiec 2008 zosta³a AFERA
(Labradorka ) z Krakowa, przypisana
do swej w³aœcicielki Beaty.
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Informacje

NZOZ Panorama Morska

Og³oszenia

Jaros³awiec, tel. (094) 348-24-40

komunikaty

Gabinet lekarski

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
Pani Jadzi Czerwiñskiej serdeczne
podziêkowania od kapeli "Pieñkowianie" za
odnowienie bêbna i tablicy.

godziny przyjêæ
W dni robocze
8:00-20:00
Soboty, niedziele i œwiêta 9:00-14:00
oraz 17:00 - 20:00
Szpital Powiatowy w S³awnie
tel.: (059) 810-30-31
Pogotwie ratunkowe - 999

t
a
i
r
a
t
n
o
l
o
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Wolontariat

Trwa nabór ludzi dobrej woli do
pracy wolontarystycznej
w Gminnym Punkcie Poœrednictwa
Pracy, który rozpoczyna
dzia³alnoœæ przy Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.

Zapraszamy!
Krystyna Œlebioda

Zatrudnimy

Harmonogram
wywozu nieczystoœci
MIEJSCOWOŒCI

SIERPIEÑ

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

4-18

Œwiadczenia rodzinne

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

5-19

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

6-20

CZWARTEK:
Jezierzany, Naæmierz, £¹cko,
Rusinowo, Bylica
PI¥TEK:
Wszêdzieñ, Jaros³awiec
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7-21

8-22

Zbli¿a siê termin sk³adania wniosków
o œwiadczenia rodzinne na okres zasi³kowy
od 1 wrzeœnia 2008 r. do 31 sierpnia 2009r.
Wnioski wydawane s¹ w Urzêdzie
Gminy w Postominie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o zg³aszanie siê w Dziale œwiadczeñ
rodzinnych w pokoju nr 12 lub telefonicznie
(059) 846 44 47.
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Krzy¿ówka
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8

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

9

6
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Wydawca:
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Urz¹d Gminy w Postominie
Postomino 30
tel.: (059) 810 85 93
email: ug@postomino.pl

1

13
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18
14

Redakcja:
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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
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Druk:

24
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GRAWIPOL
ul. Poznañska 42
76-200 S³upsk

5

25

Redaguje zespó³:

26
11

14

Poziomo:

Pionowo:

1. mniejsza ni¿ wioska
4. wciela siê w ró¿ne role
10. odznaczenie
11. obowi¹zkowa w hot-dogu
12. biegaj¹cy przez p³otki
13. rozpoczyna rozgrywkê tenisow¹
15 rozpoczêcie procesu spalania
17. przy kurtce przeciwdeszczowej
19. stan pogody
20. zak³ad produkcji odlewanych
elementów metalowych
23. zmasowany atak
24. w pistoletowym magazynku
25. koñcz¹ je do¿ynki
26. g³adka powierzchnia lodu lub
szk³a

2. tkanka t³uszczowa, gromadz¹ca
siê wokó³ narz¹dów
wewnêtrznych œwini
3. najwa¿niejsza osoba w szkole
5. ponoszona za pope³nione
przestêpstwa
6. gotowy otwór wiertniczy
7. diagnoza
8. ... to zdrowie
9. przyw³aszczenie powierzonego
przez kogoœ maj¹tku, defraudacja
14. p³askie naczynie do sma¿enia
16. na pla¿y lub w gabinecie
lekarskim
18. nieprzydatna pozosta³oœæ
21. wynalazca dynamitu i fundator
najs³ynniejszej nagrody œwiata
22. chirurgiczny na trudno goj¹cej
siê ranie

- 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.

Krzy¿ówka!
Litery od 1 do 22 u³o¿one w dolnym prawym rogu utworz¹
rozwi¹zanie krzy¿ówki, które nale¿y wype³niaj¹c kupon, nades³aæ
na adres redakcji do koñca lipca. Czekaj¹ atrakcyjne nagrody.
------------------------------------Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z nr 6/2008 nagrody
wylosowali:
1. Marek Bujanowski - Pieszcz
2. Damian Szczepañski - Pa³owo
3. Marlena Urbañska - Pa³ówko
Gratulujemy. Nagrody do odebrania w Urzêdzie Gminy (pokój nr
25). Wp³ynê³o 35 prawid³owych rozwi¹zañ. Has³o brzmia³o:
“LATO TO WAKACJE I URLOPY”
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.............................................................................
(imiê, nazwisko, adres)
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Galeria

Jaros³awiecki Mocarz
w obiektywie Bogdana Niewiñskiego
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