
Zaproszenie na 
70-lecie Szkoły Podstawowej 

w Ostrowcu

Społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu, dyrekcja oraz grono pedagogiczne zapraszają na obchody 
70-lecia Szkoły Podstawowej w Ostrowcu, które odbędą się 

21 października (piątek) br. 
W programie: 
msza święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Ostrowcu o godzinie 15:00, 
zwiedzanie szkoły, prezentacja wystaw i kronik, wspomnienia 
przy poczęstunku.                                                   Zapraszamy!

Malechowski
Kwartalnik

www.malechowo.pl

Egzemplarz bezpłatny   ISSN 1732-2987   NR 3/2016

        Malechowski Jarmark 
             Bożonarodzeniowy

Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski 
zaprasza na Malechowski Jarmark Bożonarodzeniowy, 

który odbędzie się w Sercu Wsi w Malechowie 

17 grudnia br. (sobota) o godzinie 11:00. 
   Będzie tu można spotkać prawdziwego Świętego Mikołaja i zrobić 
sobie z nim zdjęcie a także zakupić świąteczne i wyszukane ozdoby. 
   Sprzedaż choinek, bombek, rękodzieła, pysznego ciasta i świątecz-
nych przysmaków. 
   Stoiska z ozdobami i bożonarodzeniowymi przysmakami przygotu-
ją szkoły, placówki wsparcia dziennego, kluby seniora, sołectwa oraz 
lokalni artyści.  
   A w tle kolędy w wykonaniu Studium Wokalnego z Malechowa oraz 
Orkiestry z Malechowa.
  Zgłoszenia do udziału w Jarmarku w UG Malechowo - pokój 107, 
elektronicznie pod adresem: promocja@malechowo.pl, telefonicznie: 
94 31 40 574. Termin zgłoszeń: 02.12.2016 r.
Zapraszamy! Do zobaczenia w Sercu Wsi w Malechowie!

Dzieje się...

Wodociąg PaprotyPlac zabaw w Malechowie Kościół w Malechowie

Parking przy ośrodku w Kawnie

Więcej wewnątrz 
numeru

Dom wiejski w Gorzycy
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Z przyjemnością informujemy, 
że Gmina Malechowo uruchomiła 

swoją stronę na Facebooku. 

Oficjalny serwis Gminy 
Malechowo na Facebooku

  Pod linkiem www.fa-
cebook.com/gminama-
lechowo ruszył oficjal-
ny serwis facebookowy 
naszej gminy.   W 
serwisie publikowane 
są informacje z życia 
gminy oraz nadchodzą-
ce wydarzenia, czyli 
wszystko to, co dotyczy 

naszych mieszkańców 
i co dzieje się z my-
ślą o nich.  
 Zapraszamy do polubie-
nia strony, bo każdy, kto 
ją „zalajkuje”, będzie 
otrzymywał informacje 
o gminie z pierwszej 
ręki.            Klikamy!

Wnioski w sprawie usta-
lenia prawa do świadczeń 
rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 

od 01.11.2016 r. do 
31.10.2017 r. 

można składać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Malechowie 
w pokoju nr 1 od dnia 1 
września 2016 r. 

   W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2016/2017 złoży 
wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 30 września 
2016 r., ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 
30 listopada 2016 r.

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2016/2017 złoży 
wniosek wraz z dokumenta-
mi w okresie od dnia 1 paź-
dziernika 2016 do dnia 30 
listopada 2016 r., ustalenie 
prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 
31 grudnia 2016 r. 

Złóż wniosek o dożywianie twojego dziecka w szkole

Już niedługo turysta i miesz-
kaniec naszej gminy będzie 
mógł wykorzystać telefon 
do zaplanowania wypadu 
weekendowego. A to za 
sprawą mobilnej aplika-
cji turystycznej, która jest 
obecnie na etapie tworze-
nia i testowania. Docelowo 
będzie ona pełniła funkcję 
przewodnika turystycznego 
i nawigacji dla wszystkich 
typów szlaków.
Gmina Malechowo jest part-
nerem projektu pn. „Stwo-
rzenie aplikacji mobilnej 
łączącej funkcje przewod-
nika turystycznego i nawi-
gacji dla wszystkich typów 
szlaków turystycznych”, w 
którym udział bierze kilka-
naście gmin oraz kilka nad-
leśnictw, z Nadleśnictwem 

Trzebielino jako liderem.
Aplikacja oprócz funkcji na-
wigacyjnych i informacyj-
nych, powiadomi również o 
interesujących wydarzeniach 
i imprezach organizowanych 
na terenie swojego zasięgu. 
Będzie źródłem informacji 
o ciekawych miejscach do 
zobaczenia oraz miejscach 
użyteczności publicznej, 
pokaże np. trasę spływu 
kajakowego Lejkowo - Gra-
bowo, przystań kajakową w 
Grabowie oraz lokalizację 
najbliższego bankomatu.
Aplikacja bazować będzie 
na systemie Google Maps, 
a finał prac zaplanowano 
na koniec roku. Przed nami 
kampania promocyjna apli-
kacji oraz oczekiwanie na 
Państwa opinie.

Mobilna aplikacja dla turysty

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej w Malechowie 
informuje, że nadal 
można składać 
wnioski na doży-
wianie uczniów w 
szkołach w formie 
opłacenia ciepłego 
posiłku (obiadu). 

Dożywianie dzieci odby-
wa się w przedszkolach, 
szkołach oraz w gimna-
zjum w ramach wielolet-
niego programu wspie-
rania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakre-

dzibie GOPS lub na stro-
nie internetowej ośrodka).  

Do wniosku w zależności 
od posiadanych docho-
dów należy dołączyć:
- dokumenty potwierdza-
jące wysokość dochodów 
netto za miesiąc poprze-
dzający miesiąc złożenia 
wniosku (zaświadczenie 
od pracodawcy, decy-
zja lub odcinek od renty, 
decyzja lub odcinek od 
emerytury);
- zaświadczenie o posia-
daniu gospodarstwa rol-
nego z Urzędu Gminy, w 
której znajduje się gospo-

darstwo;
- w przypadku, gdy w ro-
dzinie są osoby niepełno-
sprawne lub długotrwale 
chore aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnospraw-
ności;
- osoby prowadzą-
ce działalność gospo-
darczą - zaświadcze-
nie lub oświadczenie  
o uzyskanym dochodzie, 
w zależności od rodzaju 
prowadzonej działalno-
ści.  
   Do dochodu nie wlicza 
się świadczenia wycho-
wawczego (500+). 

sie dożywiania” na lata 
2014-2020.
Pomoc w formie doży-
wiania dzieci w szkole 
przysługuje rodzinom, w 
których dochód netto w 
przeliczeniu na osobę w 
rodzinie nie przekracza 
kwoty 771,00 zł co sta-
nowi 150% sumy kwot 
kryterium dochodowe-
go na osobę w rodzinie, 

określonego w art. 8 ust. 
1 ustawy o pomocy spo-
łecznej.
W przypadku ubie-
gania się o pomoc w 
formie dożywiania 
dzieci w szkole należy  
w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie 
złożyć wniosek o pomoc  
(druki do pobrania w sie-

Terminy przyjmowania wniosków 
na świadczenia rodzinne

771,00 zł

GOPS
Malechowo
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  Dzieci przy pomocy wy-
chowawczyń przygotują 
spotkania z seniorami, na 
które mają już najróżniej-
sze pomysły.     
W planach są dyskoteki dla 
seniora i juniora, wspólna 
gimnastyka, warsztaty ku-
linarne i manualne, kon-
certy i wspólne śpiewanie, 
spotkania wspomnieniowe 
i nauka dawnych gier i za-
baw.      Dzieci w 
każdej świetlicy już  przy-
gotowują zaproszenia, oso-
biście odwiedzą w domach 
i zaproszą starszych miesz-
kańców ze swoich miej-
scowości na przygotowane 
dla nich wydarzenia.   

  Ideą tej inicjatywy jest 
zwrócenie uwagi najmłod-
szych mieszkańców  na to, 
że wokół nich żyją osoby 

starsze, często są ich sąsia-
dami, a bywa, że czasami 
są samotne i potrzebują 
pomocy.  Wspólne zaję-
cia zbliżą do siebie te dwie 
grupy i być może okaże się,  
że współpraca jest ciekawa 
dla starszych i młodszych. 
  Zarówno seniorzy jak i 
dzieci mają wiele energii 
i pomysłów do działania, a 
połączenie doświadczenia 
starszych i zapału dzieci 
może przynieść bardzo do-
bre efekty na przyszłość. 
Projekty tego typu będą 
odbywać się cyklicznie. 
  
Zapraszamy wszystkich 
seniorów do aktywnego 
uczestniczenia z zaję-
ciach zaplanowanych na 
Tydzień Seniora w gmi-
nie Malechowo. 

Tydzień seniora 
w placówkach 

wsparcia dziennego
Placówki wsparcia dziennego w gmi-
nie Malechowo ogłaszają w dniach 

od 10 do 22 października br. 

Tydzień Seniora.

           Międzynarodowy     
  Dzień Osób Starszych

W kalendarzu znajduje 
się kilka dat, które mogą 
stanowić okazję do świę-
towania dojrzałego wieku. 
1 października obchodzi-
liśmy ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne 
ONZ Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych 
(International Day of Ol-
der Persons), 14 listopada 
przypada zaś Światowy 
Dzień Seniora. 

Z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Osób Starszych 
wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski 
przygotował dla naszych 
seniorów niespodziankę. 
Specjalnie dla nich zagrali 
aktorzy Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego w Kosza-
linie. A był to wzruszający 
spektakl piosenek Agniesz-
ki Osieckiej - Cafe Sax. 
Początkowo przedstawienie 
miało się odbyć w Dworku 
Golikowo w Rzyszczewie, 
ze względu jednak na duży 
odzew ze strony mieszkań-
ców naszej gminy, podjęto 
decyzję o zmianie.
Malechowscy seniorzy go-
ścili w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym  w czwartek 
- 6 października br. Na po-
czątku radość ze spotkania i 
chęci wspólnego obcowania 
ze sztuką wyraził wójt Ra-
dosław Nowakowski. Zło-
żył on serdeczne życzenia 
seniorom, osobom pełnym 
energii, które przełamują 
stereotypy. Członkowie 
siedmiu Klubów Seniora 
z naszej gminy to osoby 
aktywne, kreatywne, któ-
re czerpią z życia pełnymi 
garściami. „Życzę zdrowia 
i okazji do kolejnych takich 

spotkań. Cieszę się, że są tu 
nie tylko członkowie klu-
bów seniora, ale też miesz-
kańcy z niemal wszystkich 
miejscowości naszej gmi-
ny” - zakończył Radosław 
Nowakowski.
Przedstawienie przenio-
sło publiczność do innego 
świata - świata bez komó-
rek, komputerów i pośpie-
chu. Cafe Sax to kawiarnia 
na Saskiej Kępie, w której 
Osiecka spędzała godziny 
na obserwacji ludzi. To 
wspomnienie minionych 
czasów, to poszukiwanie 
miłości i obcowania z dru-
gim człowiekiem. To po-
trzeba rozmowy wyrażona 
w pięknych utworach …. 
Spektakl był prawdziwą 
ucztą muzyczną, ze wspa-
niałą grą aktorską, pełną 
dowcipu. Sala wypełniona 
po brzegi niemal 200 oso-

bami, stała się świadkiem 
opowieści o ludzkich uczu-
ciach i namiętnościach. 
Niech żyje bal, Wielka 
Woda to tylko niektóre 
utwory, które zabrzmiały 
i bardzo podobały się pu-
bliczności. 
Na zakończenie podzięko-
wano aktorom owacją na 
stojąco.
Po spektaklu można było 
usłyszeć z ust seniorów 
pozytywne opinie: „Piękne 
przedstawienie. Dziękuje-
my za taki prezent i czeka-
my na więcej”. 
Wójt Gminy Malechowo 
składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom, 
które odpowiedziały na 
jego zaproszenie i uczest-
niczyły w tym święcie oraz 
partnerowi strategicznemu 
wydarzenia - firmie PGE 
Energia Odnawialna S.A.

   Zwracam się z apelem o 
udzielenie pomocy mate-
rialnej rodzinie poszkodo-
wanej w wyniku pożaru, 
jaki miał miejsce w nie-
dzielę (9 października br.) 
w miejscowości Malecho-
wo. Spaleniu uległy zabu-
dowania gospodarcze wraz 
ze zbożem, ziemniakami i 
sianem.
   W związku z tym gorąco 
apeluję i proszę  wszyst-
kich, którzy mają taką 
możliwość, o pomoc po-
szkodowanym.
  Prosimy o dostarczanie 
zboża, ziemniaków, siana, 
które są niezbędne do wy-
karmienia zwierząt - krów, 
świń, kaczek, kur. 

Apel o pomoc 
dla pogorzelców

Kontakt z pogorzelcami 
- Lidią i Stanisławem 

Kaliszczak pod numerem 
94 31 84 254.

Za wszelkie wsparcie 
udzielone w każdej formie 
serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy Malechowo 
 Radosław Nowakowski

Życzenia z okazji Święta 
Edukacji Narodowej

      Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę podzięko-
wać nauczycielom z placówek naszej gminy za oddanie dla 
uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i 
wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.
      Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administra-
cji i obsługi oraz emerytom, życzę, pomyślności, zdrowia, 
radości z osiągnięć w pracy zawodowej i powodzenia w 
życiu osobistym. Dziękuję za wkład w nauczanie i wycho-
wanie młodego pokolenia Gminy Malechowo.

         Państwa praca jest nieoceniona.

Wójt Gminy Malechowo
Radosław Nowakowski
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Dosłownie w przeddzień 
zamknięcia trzeciego numeru 
Kwartalnika Malechowskie-
go dokonano odbioru Domu 
Wiejskiego w Gorzycy. 

Jeszcze rok temu w centrum wsi 
znajdował się mały, niepozorny 
budynek po niegdysiejszym 
OSP wraz z otaczającym go, 
niezagospodarowanym tere-
nem. Dziś wyłania się tu piękny 
i okazały obiekt wraz z zago-
spodarowanym już terenem. W 
skład tegoż obiektu wchodzi 
duża sala do zabaw i spotkań, 
toalety (z prysznicem i dla osób 
niepełnosprawnych) i dwie 

Dom Wiejski w Gorzycy

salki do prowadzenia różnego 
rodzaju zajęć. Jest również po-
mieszczenie do przygotowywa-

nia posiłków.
Ostatnim zaplanowanym eta-
pem jest montaż wyposażenia w 

każdym z pomieszczeń, m.in.: 
mebli, sprzętu komputerowego 
i nagłaśniającego. 
Lada dzień obiekt ten będzie 
gotowy do użytkowania. Są już 
plany organizacji zajęć dla dzie-
ci, młodzieży i seniorów.
Mamy nadzieję, że będzie to 
miejsce spotkań mieszkańców 
i centrum kulturalne wsi. In-
westycja zrealizowana została 
dzięki darowiźnie (500 tys. zł) 
przekazanej przez firmę Gorzy-
ca Wind Invest Sp. z o.o. Ofi-
cjalne otwarcie świetlicy plano-
wane jest w listopadzie. 

Zakończono prace remonto-
we kościoła w Malechowie. 

Po kilku miesiącach dach świątyni 
zyskał nowe oblicze, starą, sfaty-
gowaną dachówkę wymieniono 
na nową. Wzmocniono więźbę po-
przez wymianę części belek oraz 
impregnację. Odnowiono także 
sufit wewnątrz budynku i w od-
powiedni sposób zabezpieczono 
jego stare, zabytkowe fragmenty. 
Ostatni etap prac polegał także na 
zdemontowaniu podbitki, która 
odsłoniła istniejące od wieków 
malowidła. Wymieniono podłogę 
na poddaszu, a także zainstalowa-

no nową instalację odgromową.
Budżet tegorocznych prac za-
mknął się w kwocie 255 tysięcy 
zł.
Przypomnieć należy, że zeszłym 
roku zakończono pierwszą fazę 
remontu, polegającą na wzmoc-
nieniu fundamentów oraz pozszy-
waniu i zabezpieczeniu ścian (245 
tys. zł).
Dzięki przeprowadzonym dzia-
łaniom, malechowski kościół 
został odnowiony i odpowiednio 
zabezpieczony. Inwestycja, którą 
sfinansowała firma Gorzyca Wind 
Invest Sp. z o.o., zamknęła się w 
kwocie 500 tys. zł. 

Kościół w Malechowie. Prace odebrane.

Latem tego roku w Papro-
tach rozpoczęto budowę 
nowego wodociągu o 
długości około 
3 km, który pozwoli 
na przyłączenie Paprot 
i Święcianowa do hydro-
forni w Malechowie. 

Dzięki temu mieszkańcom 
tych miejscowości dostar-
czona będzie lepsza jako-
ściowo woda z ujęcia w Ma-
lechowie. 
Rozwiązanie to pozwoli 
również na likwidację starej, 
wysłużonej i energochłonnej 
hydroforni oraz studni w Pa-
protach, z których woda była 
coraz gorszej jakości, często 
na granicy dopuszczalnych 

parametrów.. 
W najbliższym czasie wy-
mieniona zostanie pompa 
wraz z rozbudową stacji w 
Malechowie, co pozwoli 
na zasilenie większej ilości 
mieszkańców. 
Budowa ww. sieci realizowa-
na jest zgodnie z przyjętym 
wcześniej planem moderni-
zacji sieci wodociągowych w 
naszej gminie, który zakłada 
pozostawienie jedynie pięciu 
nowoczesnych hydroforni 
zasilających całą gminę. 
Obecnie na naszym terenie 
funkcjonuje 16 hydroforni, w 
znacznej części wysłużonych 
i energochłonnych, oraz sieć 
wodociągowa, która powsta-
ła nawet 50 - 60 lat temu.

Wodociąg w Paprotach
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Trwa budowa parkingu przy 
Ośrodku Zdrowia w Kawnie 
wraz z wjazdem na ten teren. 
Jest to reakcja na prośby pacjen-
tów dotyczące poprawy kom-
fortu, i bezpieczeństwa pod-
czas wjazdu, i w szczególności 
wyjazdu z terenu ośrodka. Na 
terenie przyległym do Ośrodka 
Zdrowia powstaje utwardzony 
parking, wyłożony polbrukiem. 
W związku z modernizacją pla-
cu, przyjęcia pacjentów odby-
wają się w tych samych godzi-
nach w ośrodku w Malechowie.
   Numer kontaktowy do ośrod-
ka zdrowia w Malechowie: 

94 31 84 209.

Nowe place zabaw

Od września w naszej gminie 
dzieci mogą korzystać z ko-
lejnych nowoczesnych placów 
zabaw. 

Nowe i kolorowe urządzenia 
zabawowe zamontowano m.in. 

na placu zabaw przy Gimna-
zjum w Malechowie, z którego 
codziennie korzystają przed-
szkolaki. Miejsce to stało się ich 
ulubionym, co wcale nie dziwi. 
Dziś jest to bezpieczny teren z 
funkcjonalnymi urządzeniami. 

Kolejny, podobny powstał w 
Kusicach.
Tam, w miejsce starego i do-
tkniętego zębem czasu placu, 
zamontowano nowoczesną wa-
rownię ze zjeżdżalnią, huśtawki 
i bujaki. W najbliższym czasie 

nowe elementy placu zabaw po-
jawią się także w Sulechowie.
Dzięki nowym placom, spędza-
nie tam czasu  jest bez wątpie-
nia przyjemnością zarówno dla 
dzieci, jak i dla ich opiekunów. 

Plac zabaw przy przedszkolu w Malechowie Plac zabaw w Kusicach

Modernizacja ośrodka zdrowia w Ostrowcu

W ostatnich miesiącach 
realizowana jest moderni-
zacja Ośrodka Zdrowia w 
Ostrowcu. 

Budynek, który ma zostać 
oddany do użytku do końca 

roku, przechodzi gruntowny 
remont.
Wymieniono już okna, za-
montowano drzwi, położono 
tynki wymieniono instalacje. 
Obecnie podwieszane są sufi-
ty oraz malowane ściany.

Na koniec zamontowane zo-
staną meble oraz niezbędne 
sprzęty. 
Podjazd wyłożony został po-
lbrukiem, uzupełniono chod-
nik oraz wybudowano podjazd 
dla osób niepełnosprawnych.

Ostatnim etapem będzie do-
posażenie gabinetów i po-
mieszczeń. 
Jeśli pójdzie wszystko zgod-
nie z planem, efekt ostateczny 
przedstawimy w grudniowym 
wydaniu Kwartalnika. 

Nowy parking przy ośrodku w Kawnie



Podziękowania dla mieszkańców
    Sołtys Sołectwa Malechówko - Stanisław Chruszcz  i 
Radny Gminy Malechowo - Wiesław Rosiński składają 
serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców 
Malechówka zaangażowanych w przygotowania wioski 
na Wielki Festyn „Pożegnanie Lata z Norbim”.

Sołtys Sołectwa Malechówko 
- Stanisław Chruszcz

Radny Gminy Malechowo 
- Wiesław Rosiński
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Nie było Dożynek, było Poże-
gnanie Lata... Tegoroczne Do-
żynki w Gminie Malechowo, 
które są kluczową imprezą w 
kalendarzu imprez, nie odbyły 
się ze względu na trudną sytu-
ację rolników i słabe zbiory. Tak 
słabe zbiory miały miejsce rów-
no 20 lat temu. Władze Gminy, 
po konsultacjach zdecydowały 
jednak o zorganizowaniu festy-
nu na pożegnanie wakacji, który 
odbył się 3 września br. w Ma-
lechówku.
Imprezę rozpoczęto turnie-
jem sołectw - tzw. Potyczkami 
Sołeckimi, w których wzięło 
udział sześć drużyn z: Borkowa, 
Karwic, Malechówka, Ostrow-
ca, Pękanina i Święcianowa.  W 
trakcie odprawy kapitanów, sce-
ną zawładnęła grupa dziewcząt 
tańczących zumbę pod prze-
wodnictwem Joanny Michno. 
To był prawdziwy energetycz-
ny zastrzyk i wstęp do tego, co 
miało miejsce później.
Potyczki rozpoczęto od kon-
kurencji sołeckich takich jak: 
wyścig z ziemniakami męż-
czyzn, bieg w kaloszach ko-
biet, minieuro 2016, wyścig w 
workach całych drużyn oraz 
rzut balonem. Wszystkie sołec-
twa spisały się na medal, ale 
bezkonkurencyjne okazało się 
Malechówko (114 pkt.), które 
wywalczyło tytuł mistrza Po-
tyczek Sołeckich 2016 i czek 
o wartości 500 zł. Zgodnie z 
tradycją to Malechówko będzie 
gospodarzem turnieju sołectw w 
przyszłym roku. Drugie miejsce 
i trzystuzłotowy czek przypadły 
sołectwu Borkowo z 109 punk-
tami, trzecie miejsce na podium 
zajęło sołectwo Pękanino (107 
pkt. i czek o wartości 200 zł).
Podczas turnieju rozegrano kon-
kurencje dla radnych i sołtysów. 
Radni walczyli o Puchar Wójta 
Gminy Malechowo w rzucie 
kaloszem do śmietnika. Najlep-
szą celnością wykazał się radny 
okręgu Święcianowo i Żegoci-
no - Paweł Zając. W konkuren-
cji dla sołtysów - rzucie hula 
hopem na ruchomy palik (w 
formie członka rady sołeckiej) 
najlepszy był Piotr Zając - soł-
tys Żegocina.
Program artystyczny „Wielkie-

Wielki Festyn Pożegnanie       

go Festynu Pożegnanie Lata 
z Norbim” był bardzo bogaty. 
Na scenie wystąpiła Orkiestra 
z Malechowa, młody saksofo-
nista Michał Kowalczuk, dwie 
solistki ze Studium Wokalnego: 
Patrycja Godzieba - okrzyknięta 
mianem malechowskiej Adele 
oraz Klaudia Tomczyk, która 
urokliwie wykonała utwór Do-
mek z kart - Natalii Szroeder. 
Kolejne wejścia miały wyspor-
towane i naładowane energią 
dziewczyny, które porwały pu-
bliczność do wspólnego tańca 
zumby. Hitem okazał się występ 
czwórki chłopców z ekipy Le-
gend Street, którzy hipnotyzo-
wali swoimi umiejętnościami 
w tańcu break dance. Rozstrzy-
gnięto Konkurs zorganizowany 
przez firmę Ekosan o nazwie 
„Pokaz mody ekologicznej” 
oraz Konkurs na Najpiękniejsze 
Stoisko Sołeckie. 
Komisja w składzie: Renata 
Bilińska - Sołtysa Borkowa, Jo-
lanta Kieres - Przewodnicząca 
Rady Gminy Malechowo i Piotr 
Chylarecki - Dyrektor Gimna-
zjum w Malechowie, zdecydo-
wała, że niekwestionowanym 
zwycięzcą jest Sołectwo Przy-
stawy. Zwycięzcy otrzymali 
czek o wartości 500 zł. Drugie 
miejsce przypadło gospoda-
rzom - Sołectwu Malechówko, 
do którego powędrował czek o 
wartości 300 zł. Trzecie miejsce 
ex aequo zajęły sołectwa: Ostro-
wiec oraz Karwice, otrzymując 
nagrodę o wartości 200 zł.
Punktem kulminacyjnym impre-

zy był występ Norbiego, który 
bardzo spodobał się publiczno-
ści, były bisy, dowcipy i dużo 
pozytywnej energii. Nawet krót-
kotrwały deszcz nie popsuł za-
bawy. Po tym jak scenę opuścił 
długo oklaskiwany Norbi, wójt 
Radosław Nowakowski podzię-
kował za wspaniałą frekwen-
cję i dobrą zabawę. Następnie 
przedstawiciele Sołectwa Ma-
lechówko rozlosowali nagrody 
główne w loterii fantowej, w 
tym piękny rower.
Na koniec przyszedł czas na za-
bawę do białego rana pod gołym 

niebem. Do tańca przygrywał 
zespół Duo z Koszalina.
Sołectwa, jak co roku, stanęły 
na wysokości zadania i przy-
gotowały przepiękne stoiska 
wystawiennicze ze smacznymi 
daniami. Dla dzieci zapewniono 
nieodpłatne atrakcje w formie 
dmuchanego zamka i zjeżdżal-
ni oraz malowanie twarzy. „To 
było bardzo udane pożegnanie 
lata w gminie Malechowo a nasz 
festyn był „wielki” dosłownie i 
w przenośni” - powiedział Ra-
dosław Nowakowski. 

Norbi na scenie

Energetyczna zumba



    Z pewnością Festyn w Malechówku nie byłby „wielki”, gdyby nie pomoc i wsparcie sponsorów oraz darczyńców, którym należą się 
szczególne podziękowania. 
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowania „Wielkiego Festynu Pożegnanie Lata z Norbim” w Malechówku. 
  Dziękuję mieszkańcom Sołectwa Malechówko, sołtysowi Stanisławowi Chruszcz i radnemu Wiesławowi Rosińskiemu, strażakom OSP 
Malechowo oraz wszystkim sołectwom, które wzięły udział w Potyczkach Sołeckich oraz przygotowały  oryginalne stoiska sołeckie.
  Ogromne podziękowania kieruję w stronę sponsorów i darczyńców, partnerów Gminy Malechowo, na których zawsze możemy liczyć.  

Podziękowania dla sponsorów

1. Partner strategiczny wyda-
rzenia: PGE Energia Odna-
wialna S.A.
2. Jens Farm Sp. z o. o.
3. Winergy Sp. z o.o.
4. Buglo Sp. z o.o.
5. Gospodarstwo Rybackie 
Kazimierz Kazimierski
6. Zakład Produkcyjno - Usłu-
gowo - Handlowy Bernacki 
Edward
7. Materka Grzegorz
8. Grudzeń Las Sp. z o.o.
9. Daria Podpirko – Zdyr
10. Gospodarstwo Rolne Kar-

wice Sp. z o.o.
11. Agro-Wap - Agnieszka 
Staniszewska
12. Fol-Pak Sp. z o.o. - Jerzy 
Kęsik
13. Zakład Usługowo - Han-
dlowy Mirosław Owięcki
14. Gospodarstwo Drobiarskie 
- Jacek Bieliński
15. Przedsiębiorstwo Drogowe 
Drobet – Tadeusz Broś
16. Bank Spółdzielczy w Sław-
nie – Oddział w Malechowie
17. Przedsiębiorstwo Agroma 
Sp. z o.o. Koszalin

18. Sklep Mart-Mati w Male-
chowie
19. Gorzyca Wind Invest Sp. 
z o.o.
20. WC Serwis
21. Bank BGŻ BNP Paribas w 
Sławnie
22. Agro-Invest – Anetta 
Wiącek
23. Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Specjalistycznego – 
Włodzimierz Olszewski
24. Ekosan Sp. z. o. o.
25. Irena Podpirko
26. Kazimierz Szewczuk

27. Restauracja Pod Dębem - 
Anna Siudek
28. AOS Sp. z o.o.
29. Agencja Ubezpieczeniowa 
– Maria Szkwarek
30. Przedsiębiorstwo Han-
dlowo – Usługowe Zbigniew 
Kaczmarek
31. Hydrogeobudowa Sp. z 
o.o. – Kazimierz Stukan
32. Fuga Sławno
33. Aquapark Panorama Mor-
ska w Jarosławcu
34. Park Wodny Jan w Dar-
łówku

Dziękuję firmom i osobom prywatnym, które chciały pozostać anonimowe. Bez Państwa ta impreza nie byłaby tak udana!
Wójt Gminy Malechowo
Radosław Nowakowski

Lista jest długa:
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Konkurencja dla sołtysów - Rzut hula hopem. Sołtys Malechówka - 
Stanisław Chruszcz.

Piękne stoiska sołeckie...

Konkurencja dla radnych - rzut kaloszem w wykonaniu Przewodni-
czącej Rady Gminy Jolanty Kieres 

Zwycięzcy konkursu na Najpiękniejsze Stoisko  - Sołectwo Przystawy

Lata z Norbim
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Cyrk w Ostrowcu? 
Dlaczego nie. 

W sierpniu zawitał tu 
cyrk „Katarzyna” ze swo-
im przedstawieniem arty-
stycznym. 
Publiczność dopisała - a 
wśród nich mieszkań-
cy Ostrowca, sąsiednich 
miejscowości, a nawet 
widzowie z sąsiedniej 
gminy Sławno. 
Zarówno dzieci jak i ich 
opiekunowie byli za-
chwyceni. 
W ponad dwugodzinnym 
show, można było podzi-
wiać sztuczki piesków, 
kotków, za kotarą poja-
wiła się małpka. Były 
też węże, która wywoła-

ły największy entuzjazm 
wśród najmłodszych i 
niebywale mądra papuga.
Nie mogło oczywiście 
zabraknąć magicznych 
sztuczek oraz zabaw dzie-
ci z artystą cyrkowym, a 
te wcale nie ustępowały 
zdolnościami artystycz-
nymi. 
Był popis żonglerki, 
unoszenie kilku krzeseł 
na brodzie i popisy gim-
nastyczne. W przerwie 
można było podziwiać 
urokliwe kuce oraz do-
świadczyć przejażdżki na 
nich. Na koniec były też 
występy cyrkowe odważ-
nych dzieci, które nagro-
dzone zostały gromkimi 
brawami.

Cyrkowe emocje

Publiczność była zachwy-
cona pokazem i już dziś 
czeka na powrót cyrku 
„Katarzyna” do Ostrow-
ca. Na słowa uznania 

zasługuje OSP Ostrowiec 
oraz sołtys Krzysztof Ja-
rotek, którzy służyli po-
mocą obsłudze cyrku. 
„Najważniejsze, że dzie-

ciom się podobało. To 
dla nich świetna atrakcja” 
- skwitował gospodarz 
wsi.

Gminny Spływ Kajakowy 
Rzeką Grabową to już 
tradycja. 

W tegorocznej edycji 
uczestniczyła w nim rekor-
dowa ilość kajakarzy - 50 
osób. Zainteresowanie tym 
wydarzeniem przerosło 
oczekiwania organizatorów, 
o czym świadczył fakt, że 
po ukazaniu się informacji 
o spływie na stronie www.
malechowo.pl i w Kwartal-
niku Malechowskim, lista 
zapełniła się w ciągu dwóch 
dni.
Ze względów bezpieczeń-
stwa spłynęło 25 kajaków. 
Zbiórka kajakarzy rozpo-
częła się przed południem 
na moście w Lejkowie. 
Tam wyposażone w kapoki 
i wiosła dwójki kajakarskie 
zaczęły swoją przygodę 
na rzece Grabowej. Były 
wśród nich osoby, które 
miały jakieś doświadczenia 
ze spływami, ale byli też 
laicy. Przyszedł czas na pa-
miątkowe zdjęcia przy do-
pingu bliskich i znajomych, 
a potem kajaki oddalały 
się stopniowo na wodzie, 
niknąc za drzewami i zaro-
ślami.

Gminny Spływ Kajakowy

Pierwszy odcinek rzeki 
Grabowej uczestnicy tych 
rekreacyjnych wrażeń na-
zwali trudnym, wyczyno-
wym. Sporo tam konarów 
poprzewracanych drzew, 
gałęzi i krzaków. Niejedno-
krotnie kajakarze zmuszeni 
byli decydować o wyjściu z 
kajaka i jego przeniesieniu 
albo o przepłynięciu pod ko-
narem. Dla niejednej osoby 
to był prawdziwy survival, 
nie ominął ich także deszcz. 
Rzeka na pierwszym odcin-
ku jest wymagająca, wartka 
i meandruje. Szczególnie 
trudne okazało się miejsce 
przed starym mostem w 
Święcianowie, gdzie zda-
rzyło się kilka wywrotek. 
Na szczęście uczestnicy 
spływu pomagali sobie, ci 

bardziej doświadczeni słu-
żyli pomocą.
Drugi odcinek za mostem 
w Święcianowie to nowe 
oblicze naszej rzeki, szero-
kie koryto i o wiele mniej 
przeszkód. Pozwoliło to 
odpocząć po pierwszym, 
trudnym etapie i napawać 
się pięknymi widokami. 
Pierwsi kajakarze dotarli do 
Grabowa po około dwóch i 
pół godziny. Powitani bra-
wami i okrzykami przez 
oczekujących na moście, 
zaproszeni zostali na sma-
kołyki z grilla i pyszne do-
mowe ciasto.
Cieszy to, że w integracyj-
nym, grillowym spotkaniu 
wzięli udział nie tylko ka-
jakarze. Razem spotkało się 
tu ponad 70 osób. Na niebie 

pojawiło się słońce, było 
gwarno i wesoło. Dopływa-
jące ekipy wymieniały się 
swoimi doświadczeniami i 
spostrzeżeniami przy pysz-
nym, domowym cieście, 
kawie i herbacie.
W spływie uczestniczył 
wójt naszej gminy - Rado-
sław Nowakowski, który 
płynął z wójtem gminy 
Sławno - Ryszardem Sta-
chowiakiem.  Przepłynięcie 
Grabowej pozwoliło im w 
praktyce sprawdzić jak wy-
gląda rzeka i jakie działania 
należy podjąć, aby stworzyć 
elementy infrastruktury ka-
jakowej. Przypomnijmy, że 
Gmina Malechowo podpi-
sała deklarację współpracy 
na rzecz stworzenia Szla-
ku kajakowego Wieprzy, 

Pokrzywnej, Studnicy i 
Grabowej, jako ponadre-
gionalnego produktu tury-
styki aktywnej. Partnerami 
projektu jest łącznie 11 
podmiotów, co z pewnością 
pozwoli na rozwój turystyki 
kajakowej w naszej gminie. 
Rzeka Grabowa ma poten-
cjał.  
Wójt Radosław Nowakow-
ski składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim uczest-
nikom spływu kajakowego 
oraz osobom przybyłym na 
integracyjne, grillowe spo-
tkanie na przystani kajako-
wej w Grabowie. Szczegól-
ne podziękowania dla osób 
zaangażowanych w przy-
gotowanie grilla i obsługę 
imprezy oraz tych, które 
upiekły smakowite ciasta. 

Finisz na przystani w Grabowie
Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski z go-
spodarzem Gminy Sławno - Ryszardem Stachowiakiem
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II Piknik Rodzinny nad 
Jeziorem w Ostrowcu 
zorganizowany przez 
Sołtysa Ostrowca - 
Krzysztofa Jarotek, 
Radę Sołecką, Radne 
Gminy Malechowo - 
Jolantę Kieres i Urszulę 
Senger oraz przede 
wszystkim przez stra-
żaków z OSP Ostrowiec 
był bardzo udany.

 „Niepewna” pogoda nie 
odstraszyła licznie przy-
byłych mieszkańców gmi-

ny i  powiatu.
Atrakcji było co niemiara 
i każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. 
Można było mile spędzić 
czas, pływając po ostro-
wieckim jeziorze rower-
kami, kajakami a nawet 
przepiękną łodzią wikin-
gów. 
Bogatą ofertę gastrono-
miczną zapewnili jak zwy-
kle strażacy z OSP Ostro-
wiec, serwując przybyłym 
gościom smakołyki z gril-
la oraz fantastycznego ke-

baba, będącego ich wizy-
tówką. Jak zwykle było 
pyszne, domowe ciasto, 
które znikało w mgnieniu 
oka, degustowane z kawą 
i herbatą.
Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fanto-
wa z nagrodą główną w 
postaci zestawu garnków. 
Dzieci większość czasu 
spędziły na nowoczesnym 
placu zabaw w kształcie 
statku, gdzie niejeden ma-
luch poczuł się jak praw-
dziwy kapitan za sterami.

Żaden festyn nie może 
obyć się bez zabawy ta-
necznej. Nie inaczej było 
także w Ostrowcu, na 
scenie wystąpił zespół 
„Stop”, który do późnych 
godzin wieczornych bawił 
przybyłych uczestników 
pikniku.
Impreza w Ostrowcu jak 
zwykle stała na wysokim 
poziomie, widok pięknego 
jeziora i urokliwie zago-
spodarowanego terenu z 
pewnością zaskoczył wie-
lu uczestników imprezy. 

Słowa uznania należą się 
dla Sołtysa Ostrowca, 
członków Rady Sołeckiej 
oraz dla pełnych zaanga-
żowania strażaków z OSP 
Ostrowiec, którzy dbają 
o Jezioro Ostrowieckie, 
a dzięki którym teren ten 
jest wizytówką wsi i gmi-
ny Malechowo.
Organizatorzy składają 
serdeczne podziękowa-
nia wszystkim osobom 
zaangażowanym w przy-
gotowanie imprezy oraz 
uczestnikom pikniku.

II Piknik Rodzinny nad Jeziorem w Ostrowcu

Choć wakacje dawno 
za nami, warto 
przypomnieć bardzo 
oryginalną imprezę, 
którą zorganizowało 
Sołectwo Niemica. 

W lipcu br. odbyła się już 
2. edycja Festynu „Po-
wrót do PRL-u”. Jego 
organizatorzy: Sołtys 
Agata Zawadzka z So-
łectwem Niemica, Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Niemicy oraz radna 
Renata Jarotek dołoży-
li wszelkich starań, aby 
impreza się udała. I tak 
też było.
Ciekawa konwencja fe-
stynu i tematyka związa-
na z PRL-em pozwoliła 
uczestnikom przenieść 
się w czasie do odległych 
lat, wywołując sentyment 
u niejednej osoby. Były 
auta z tej epoki, dużo 

Powrót do PRL-u

lina Skaza 
- Sekretarz 
Gminy Ma-
l e c h o w o , 

Jolanta Kieres - Prze-
wodnicząca Rady Gmi-
ny, Jacek Chrustowicz 
- mieszkaniec Niemicy, 
nie miało łatwego zada-
nia. Był też przepiękny 
pokaz mody, zjawiskowe 
kreacje i dużo śmiechu. 

peerelowskich gadżetów 
oraz pyszna oranżada.
Organizatorzy przepro-
wadzili konkurs na Naj-
ładniejsze Auto PRL-u, 
a jury w składzie: Rado-
sław Nowakowski - Wójt 
Gminy Malechowo, Ha-

Pyszne dania kuchni pol-
skiej i smakowite ciasto 
to zasługa pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Niemicy, bez których z 
pewnością nie byłoby 
tak smacznie. Organiza-
torzy festynu przeprowa-
dzili konkursy związane 
z tematyką filmową, do-
tyczącą czasów PRL-u, 
była też loteria fanto-

wa z kosiarką żyłkową 
jako  nagrodą główną. 
Imprezę zakończyła za-
bawa do białego rana z 
zespołem muzycznym.
Organizatorzy II Festy-
nu „Powrót do PRL-u” 
składają serdeczne po-
dziękowania sponsorom 
i darczyńcom oraz oso-
bom zaangażowanym w 
przygotowanie imprezy.

Niezapomniane przeżycia na łódce Wikingów. Dzieci zauroczone były placem zabaw w kształcie statku.

Pokaz mody PRL

Konkurs aut
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Opieką podczas wakacji 
zostało objętych około 
300 dzieci. Wszystkie 
placówki realizowały 
atrakcyjne, zaplano-
wane z udziałem dzieci 
programy. 

Dzięki funduszom zgro-
madzonym na kierma-
szach świątecznych, we 
wszystkich świetlicach 
zorganizowano cykle 
warsztatów kulinarnych, 
które cieszyły się wiel-
kim zainteresowaniem.  

Po raz kolejny odbyły 
się wakacyjne warsztaty 
umuzykalniające. 
W ubiegłym roku dzieci 
trenowały z Dianą Sta-
niszewską, a tegoroczne 
wakacje upłynęły pod 
znakiem Breakdance i 
warsztatów wokalnych 
prowadzonych w Pę-
kaninie i Przystawach.  
Dzieci ze wszystkich 
placówek brały udział w 
codziennych zajęciach z 
różnych dziedzin, a do-
datkowo przygotowano 

dla nich wiele wakacyj-
nych atrakcji.
Po raz trzeci odbył się 
Piknik Rodzinny, tym 
razem w klimacie śre-
dniowiecza w osadzie 
średniowiecznej Woja 
Borka w Borkowie.  
Główną atrakcją pikniku 
był konkurs strojów śre-
dniowiecznych przygoto-
wanych przez dzieci pod-
czas zajęć w świetlicach 
(relacja wyżej). 
Okazało się, że inwencja 
dzieci jest nieskończo-

na, pokaz miał chwilami 
dramatyczny przebieg z 
udziałem kata.
Jednak największym  po-
wodzeniem cieszyły się 
wycieczki. 
Ponad 400 osób wzięło 
udział w 7 wyjazdach. 
 Odbyły się 2 wyjazdy do 
Parku Trampolin Jumpin 
w Bolesławicach koło 
Słupska, wyjazdy do kina 
i na kręgle, około 200 osób 
pojechało do Darłówka na 
wakacyjny rejs statkiem, 
dzieci były także w Sea 

Parku w Sarbsku, a na za-
kończenie wakacji wszy-
scy chętni mogli wziąć 
udział w całodziennym, 
rodzinnym wyjeździe do 
zoo w Gdańsku.
Zajęcia w placówkach 
wsparcia dziennego 
cieszyły się dużym po-
wodzeniem i wszystkie 
dzieci, które nie miały 
możliwości wyjechać na 
wypoczynek wakacyjny 
mogły ciekawie spędzić 
letnie miesiące w swoich 
miejscowościach.

dzIało SIę

Trzeci Gminny Piknik Rodzinny w gminie Malechowo
W tym sezonie odbył 
się już trzeci piknik 
rodzinny organizowany 
przez wójta Radosła-
wa Nowakowskiego 
i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
w tym roku w gościnnej 
średniowiecznej osadzie 
Woja Borka 
w Borkowie. 

Piknik jest imprezą 
otwartą, wobec czego 
uczestniczyły  w nim nie 
tylko rodziny podopiecz-
nych placówek wsparcia 
dziennego, ale także chęt-
ne dzieci z rodzicami.
Mimo niepewnej pogody 
frekwencja była wspa-
niała. Od godziny 10:00 
w najróżniejszych kon-
kurencjach brało udział 
około 300 osób, nikt się 
nie nudził, bo do wyboru 
było wiele średniowiecz-
nych i całkiem współcze-

Wakacje bez nudy w placówkach wsparcia dziennego

snych gier i zabaw: bieg 
na nartach, przeciąganie 
liny, bieg z kolczugą na 
czas, gra w kubę, krę-
ciołek, strzelanie z łuku i 
rzut oszczepem. Była też 
okazja do walki na mie-
cze, konkurs plastyczny 
i nauka robienia wielkich 
baniek, a także walka na 
wodne balony.

Zabawę rozpoczął pokaz 
strojów średniowiecznych 
przygotowanych przez 
dzieci z placówek wspar-
cia dziennego, wszyscy 
na czas pikniku przenie-
śli się do średniowiecza. 
Dzieci poznawały śre-
dniowieczne zwyczaje i 
warunki życia w tamtych 
czasach, dowiedziały  

się jak wtedy wyglądały 
domy mieszkalne, jak się 
odżywiano i co to są pod-
płomyki, poznały tajniki 
średniowiecznego młó-
cenia za pomocą cepów 
i wyrabiania mąki przy 
użyciu średniowiecznych 
żaren, spróbowały polo-
wania za pomocą łuków 
i oszczepów. W osadzie 

Woja Borka można obej-
rzeć, dotknąć i sprawdzić 
jak działa wiele histo-
rycznych eksponatów, 
co daje doskonały efekt 
edukacyjny. Okazało się, 
że poznawanie historii i 
zabawę można doskonale 
połączyć, nie nudząc się 
przy tym wcale.

Rejs statkiem ZOO w Gdańsku

Pokaz strojów średniowiecznych Wspólne malowanie



Razem stwórzmy kalendarz imprez
    W związku z tworzeniem kalendarza imprez 
na rok 2017 prosimy mieszkańców naszej gminy, 
rady sołeckie, sołtysów, kluby seniora, placówki 
szkolne  o zgłaszanie planowanych imprez i wy-
darzeń w poszczególnych miejscowościach.
Prosimy o Państwa sugestie i pomysły.

promocja@malechowo.pl, 
tel. 94 31 40 574, pokój 107.
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W sierpniu br. odbyły 
się kolejne zawody 
Koła Wędkarskie-
go Niemica, tym 
razem był to maraton 
wędkarski, który 
miał uczcić 5-lecie 
powstania Koła 
Wędkarskiego, przy 
Zarządzie Okręgo-
wym w Koszalinie. 

Dobrych emocji i świet-
nych zdobyczy jak zwy-
kle nie brakowało, a ry-
walizacja była zacięta.
Imprezę zorganizo-
wano na jeziorze J-08 
w Ostrowcu, gdzie za-
plecze oraz wspaniałe 
warunki przygotował 

Maraton wędkarski z okazji 5-lecia 
powstania Koła Wędkarskiego Niemica

Ryszard Bobis. Po roz-
losowaniu stanowisk i 
szczegółowej odprawie, 
gdzie sędziowie zwró-
cili uwagę na wymiar 
ochronny ryb oraz wy-
miar dopuszczony na 
zawodach a także za-
sady bezpieczeństwa, 

zaczęła się 24-godzinna 
rywalizacja. Dopusz-
czone metody wędko-
wania to spławikowa 
i gruntowa z wyłącze-
niem „żywca”. W dobo-
rowym towarzystwie i 
w wyjątkowo ciepłą noc 
większość zawodników 

zakończyła zmagania 
z bardzo ładnymi wy-
nikami. 
Na pierwszym miejscu 
znalazł się Romuald 
Bobis - 9,9 kg ryb.
Na miejscu drugim Pa-
tryk Bobis - 8,9 kg ryb, 
trzecie miejsce wy-
walczył Grzegorz Ja-
siak  (5,68 kg - sandacz, 
który był największą 
rybą zawodów).   
Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom, jak i po-
zostałym zawodnikom. 
Dziękujemy za przemi-
łe spotkanie oraz nowe 
anegdoty.      
                    Grzegorz Jasiak

Strażacy z 5 jedno-
stek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z 
Gminy Malechowo 
uczestniczyli w II 
ćwiczeniach zgry-
wających działania 
ratownicze, które 
odbyły się dnia 30 br. 
września na terenie 
„Fortu Marian” 
w Malechowie. 

Ćwiczenia prowadzone 
były przez funkcjona-
riuszy Komendy Po-
wiatowej PSP w Sław-
nie, a przewodził im st. 
kpt. Piotr Słupski.
Celem ćwiczeń było do-
skonalenie organizacji 

działań ratowniczych 
jednostek OSP z terenu 
naszej gminy podczas 
realizacji zadań wyni-
kających ze specyfiki 
zaistniałego zagrożenia, 
jakim w tym przypadku 
był miejscowy pożar. 
Ćwiczący doskonalili 
także m. in.: procedury 
dysponowania zaso-
bami ratowniczymi do 
działań ratowniczych, 
współpracę poszcze-
gólnych stanowisk, 
umiejętności kiero-
wania działaniami na 
poziomie interwencyj-
nym i taktycznym, do-
skonalenie organizacji 
łączności, dowodzenia 

II ćwiczenia ratownicze strażaków OSP
nia. Zmęczeni strażacy 
ochotnicy udali się 
później na wspólne pie-
czenie kiełbasek przy 
ognisku, gdzie czuwa-
jący nad przebiegiem 
ćwiczeń funkcjonariu-
sze KP PSP w Sławnie 
podsumowali działania, 
zwracając w szczegól-
ności uwagę na drobne 
błędy i uchybienia. 
Było to doskonałą 
okazją do dokonania 
analizy popełnianych 
błędów oraz ich wyeli-
minowania w przyszło-
ści.
Podziękowania na-
leżą się wszystkim 
strażakom, którzy 
uczestniczyli w tych 
ćwiczeniach oraz panu 
Marianowi Laskow-
skiemu za udostępnie-
nie terenu.

Grób Księżniczki 
we 
wsi Białęcino
Przed Drugą Wojną Światową 
to było,
gdy we wsi Białęcino skarb 
odkryto,
Badania archeologiczne 
trwały,
aż na stoku grób wykopano 
prastary.

Ludzkie kości i cenne przed-
mioty w nim były,
o świetności rodu osoby zmar-
łej świadczyły,
Księżniczka możnego rodu tu 
spoczywała,
bo cenną biżuterię i naczynia 
przy sobie miała.

Bransoletki pięknie zdobione,
denary srebrne przewiercone.

Dwa brązowe wisiorki,
osiem kółek, pewnie część kolii.

Zapinka zdobiona złotem,
Kolia z bursztynem, agatem.

Cztery srebrne pierścienie
oraz szklane naczynie

Sztućce grawerowane,
talerze z brązu cynowane.

To bogactwa z importów 
rzymskich,
wyroby pracowni nadreńskich.

Księżniczka dwa tysiące lat
w swym grobie przeleżała.
Piękny widok na pradolinę
rzeki Grabowej miała.

Wojny, kataklizmy przecho-
dziły,
Pomory, głody lud trzebiły.
Śpiąca księżniczka ludzi wspo-
magała,
całą wieś w swojej opiece 
miała.

Snem kamiennym, wieczystym 
śniła,
oczyma duszy na Białęcino 
patrzyła.
Nad rozwojem swych włości 
czuwała,
kolejnym pokoleniom wsi 
patronowała.

Bogatą historię Białęcino 
posiada,
co dumą mieszkańców tej 
wioski napawa.
Za piękno położenia wieś tę 
pokochałam
i z wdzięczności ten skromny 
wiersz napisałam.

Elżbieta Kamińska

i współdziałania na po-
trzeby działań ratowni-
czych prowadzonych z 
użyciem sił i środków 
własnego zastępu ratow-
niczego.
Wszystkie jednostki 
biorące udział w ćwi-
czeniach wykonały z po-
wodzeniem swoje zada-

Uczestnicy gotowi do ćwiczeń.
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Benefis naszego 
malechowskiego artysty

W tym roku mieszkaniec Malechowa Remigiusz Matuszkiewicz świętuje 25-lecie swojej twórczości arty-
stycznej. Jest to bardzo dobra okazja do podsumowania jego dokonań związanych ze sztuką w ostatnim 
ćwierćwieczu. Z tego też powodu 23-go lipca br. odbył się benefis artysty. Było to szczególne wydarzenie dla 
Remigiusza, jak również dla kilkudziesięciu osób przybyłych w ten wyjątkowy wieczór do sali konferencyjnej 
przy Kościele „Woda Życia” na ul. Władysława IV 147 w Koszalinie.

Benefisant opowiadał o początkach i rozwoju swoich pasji. Pierwsze obrazy, jakie widział, malował jego dzia-
dek. Były to głównie pejzaże, które mocno oddziaływały na Remigiusza od najmłodszych lat. To właśnie bli-
skość przyrody, w otoczeniu której się wychowywał najbardziej go inspirowała do tworzenia. W okresie nauki w 
szkole podstawowej w Malechowie zrodziła się fascynacja językiem literackim. Fascynował go świat fantastyki 
i baśni. Zaczął pisać teksty piosenek, opowiadania, wiersze. Ogromny wpływ na jego rozwój w tej dziedzinie 
miał wyjątkowy nauczyciel  wychowawca, jak również autor wielu utworów epickich Janusz Gryz, który także 
zaszczycił swoją obecnością dawnego ucznia.

Kolejnym obszarem sztuki, jakim zainteresował się nasz artysta stała się muzyka. Od wczesnych lat mło-
dzieńczych bardzo mocno inspirował go sławieński zespół rockowy Cold Distortion. Często miał oka-
zję towarzyszyć członkom grupy na ich próbach w MDK i na koncertach. W wieku 16 lat zaczęła się jego 
własna przygoda z hard rockową formacją Snack Worker, w której był wokalistą. Później śpiewał jesz-
cze w kilku innych zespołach. Dziś występuje z gitarzystą Marcinem Dalewskim z nieco lżejszym re-
pertuarem muzycznym. Swoje piosenki autorskie panowie zaprezentowali również podczas benefisu.
Remigiusz opowiadał także o burzliwych latach dorastania, okresie liceum plastycznego w Koszalinie, stu-
dium rzemiosła artystycznego w Rzepczynie i edukacji na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Politechniki 
Koszalińskiej. Mówił o swojej pasji fotografowania, eksperymentowaniu z różnymi technikami artystycznymi, o 
reliefach gipsowych i rzeźbach. Najwięcej uwagi poświęcił oczywiście malowaniu obrazów - swojej największej 

Z polonistą, mieszkańcem Malechowa - Januszem Gryzem. Dzieła Remigiusza
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miłości. Dzielił się też doświadczeniami związanymi z malarstwem ściennym, z którym przygodę rozpoczął 
przy tworzeniu wielkiego malowidła w budynku malechowskiego gimnazjum w 2001 roku, na zlecenie ówcze-
snej dyrektor szkoły pani Alicji Rogali.

Ważną częścią spotkania z artystą była prezentacja jego twórczości scenicznej. Na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu lat Remigiusz miał możliwość rozwijać swe umiejętności jako aktor w przedstawieniach komediowych, 
kabaretach, jak również w dramatach. Jest autorem scenografii, dialogów, scenariuszy i reżyserii różnych form 
teatralnych.

Remigiusz w ostatnich miesiącach jest szczególnie zaangażowany w zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą. 
Prowadzi regularnie warsztaty artystyczne dla osób z autyzmem. Możliwość wspólnego tworzenia sprawia mu 
wiele satysfakcji. Powstało wiele niezwykłych prac, które będzie można obejrzeć na wystawie poświęconej 
autystom w koszalińskim ratuszu, być może jeszcze w tym roku.

Spotkanie z artystą było niezwykłym, bardzo inspirującym wydarzeniem. Na koniec zachęcał wszystkich do 
tworzenia i rozwijania swoich talentów, bez względu na okoliczności. Mała umiejętność wykonywana przez 
lata może stać się wielką wartością. Gratulujemy naszemu benefisantowi osiągnięć artystycznych, życzymy 
dalszego rozwoju i sukcesów w pracy twórczej! Zapraszamy do obejrzenia prac Remigiusza Matuszkiewicza 
na: www.facebook.com/art.remo
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Dokładnie 90 lat temu 
- 17 sierpnia 1926 roku 
w Stanach (na połu-
dniu Polski) urodziła się 
mieszkanka Malechowa - 
Genowefa Góraj. Zapew-
ne wtedy nie miała poję-
cia, że dorosłe lata spędzi 
na północnym krańcu 
Polski - na Pomorzu. Po-
niżej przedstawiamy jej 
jakże ciekawą historię.
Bohaterka naszego ar-
tykułu - kolejna osoba z 
naszej gminy, która do-
żyła pięknego jubileuszu 
dziewięćdziesiątych uro-
dzin, to przesympatyczna 
i zawsze uśmiechnięta 
pani o niesamowitej 
energii.
Genowefa Góraj z domu 
Bednarz, urodziła się i 
wychowała w miejsco-
wości o nazwie Stany 
(dawny powiat Misko, 
województwo rzeszow-
skie), obecnie - woje-
wództwo podkarpackie. 
Miała trójkę rodzeństwa 
- dwóch braci i siostrę. 
Jej rodzice prowadzili 
własne gospodarstwo rol-
ne. Od najmłodszych lat 
musiała się ona przyzwy-
czaić do ciężkiej pracy na 
roli i licznych obowiąz-
ków domowych. Szybko 
też przyszło jej wydoro-
śleć - w wieku sześciu lat 
umarł jej ojciec. Pani Ge-
nowefa ukończyła sześć 
klas szkoły podstawowej 
w Stanach.
Z sentymentem wspomi-
na czasy dzieciństwa, za-
bawy z sąsiadami, poma-
ganie w gospodarstwie, 

Historia Genowefy Góraj
rozmowy i 
spotkania z 
rówieśnikami 
po niedzielnej 
mszy świętej. 
Jej dzieciń-
stwo zosta-
ło zburzone 
pewnego sło-
n e c z n e g o , 
wrześniowe-
go dnia. Mowa 
o wybuchu II 
wojny świato-
wej, który za-
początkował 
duże zmiany 
w życiu ma-

łej Gieni. Odtąd nic nie 
było już takie samo. W 
roku 1941 wysiedlono 
całą wieś i dziewięć są-
siednich. W ten sposób 
rodzina Bednarzów zna-
lazła się w pobliskiej 
wsi - Grębowie. Rok 
1942 to czas, kiedy nasza 
jubilatka miała zostać 
wywieziona do pracy do 
Niemiec. Szczęśliwie, 
nie opuściła Polski i pra-
cowała u niemieckiego 
bauera pod Sandomie-
rzem - w Mokoszynie.
„To był trudny okres, 
ciężkiej, fizycznej pra-
cy, z dala od domu i ro-
dziny” - wspomina pani 
Genowefa. W obliczu 
wojny każdy bał się o 
swoje zdrowie i życie. 
Doświadczyli tego bracia 
bohaterki naszego arty-
kułu - jeden z nich trafił 
na roboty do Niemiec, 
drugi zginął na wojnie. 
1945 rok przyniósł ko-
niec działań wojennych, 
dzięki czemu możliwy 
był powrót do Grębowa. 
Zrujnowane domy, znisz-
czone budynki to obraz 
powojennej Polski.
Matka pani Genowefy 
podjęła decyzję o wyjeź-
dzie z dwiema córkami 
na zachód. Do Malecho-
wa wyruszyły pierw-
szym, zorganizowanym 
transportem we wrześniu 
1945 r. Dziewiętnastolat-
ka zamieszkała w przy-
dzielonym gospodar-
stwie z mamą i siostrą, w 
owym czasie przebywali 
tam też Niemicy. To tutaj 

– w szkole w Malecho-
wie Genowefa Bednarz 
ukończyła siódmą klasę 
szkoły podstawowej.
„To były bardzo trudne 
czasy, wszystko trzeba 
było zaczynać od nowa. 
Ze sobą przywiozłyśmy 
tylko krowę” - relacjo-
nuje pani Genowefa. Po 
dwóch latach - w 1947 
r. pani Genowefa wyszła 
za mąż za Kazimierza 
Góraj, którego poznała 
na ziemiach odzyska-
nych. Ślub odbył się w 
małym kościele w Sław-
nie, duży był wówczas 
zniszczony. Przyjęcie 
weselne miało miejsce w 
domu w Malechowie, był 
suto zastawiony stół, za-
proszeni sąsiedzi, tańce 
i śpiew. Młodzi małżon-
kowie przenieśli się do 
domu pana Kazimierza 
(Malechowo 38) i tam 
prowadzili 17-hektarowe 
gospodarstwo. Po roku 
pojawiła się pierwsza 
córka państwa Góraj - 
Danuta, w 1950 przyszła 
na świat Elżbieta, w 1955 
roku urodzili się dwaj 
chłopcy - Józef i Julian.
Prowadzenie gospodar-
stwa, hodowla zwierząt, 
zajmowanie się domem i 
wychowywanie czwórki 
dzieci było dużym wy-
zwaniem, ale i wielką 
radością. W opinii na-
szej jubilatki, czasy były 
lepsze, weselsze. Mimo 
ciężkiej pracy, braku udo-
godnień i nowoczesnych 
sprzętów, życie było 
inne. Ludzie byli bardziej 
uśmiechnięci i przychyl-
ni. Sąsiedzi wzajemnie 
sobie pomagali i chodzili 
na odrobek. Po pracy, w 
niedzielne popołudnia 
był czas na grę w karty 
panów i wspólne śpiewy 
pań. A śpiew jest tym, co 
Pani Gienia uwielbiała 
od najmłodszych lat i do 
dziś kocha.
Trudną chwilą w życiu 
Genowefy Góraj była 
śmierć jej kochanego 
męża, który odszedł 
04.04.1999 r. po długo-
trwałej chorobie. W tym 
samym roku zmarł tak-

16 września 
1916 r. uro-
dziła się Pani 
M i c h a l i n a 
Stefańska - 
długoletnia 
mieszkanka 
naszej gminy 
związana z 
wsią Święcia-
nowo. Dziś 
Pani Micha-
lina miesz-
ka ze swoją 
wnuczką w 
Sławnie.
Dostojnej Ju-
bilatce na łamach Kwar-
talnika Malechowskiego 
raz jeszcze składamy 
serdeczne życzenia zdro-

że syn Julian, w 2012 r. 
odeszła najstarsza córka 
Danuta.
Dziewięćdziesięciolet-
nia jubilatka doczekała 
się siedmiorga wnucząt 
oraz jedenaściorga pra-
wnucząt. Jak sama mówi 
- cieszy się, że ma taką 
dużą rodzinę, a dzieci - 
jej zdaniem - to błogosła-
wieństwo. Pani Genowe-
fa zaskakuje uśmiechem, 
jej niebieskie, szczere 
oczy emanują ciepłem. 
„Lepiej się śmiać, niż 
płakać” - podsumowuje 
naszą rozmowę. To, co 
może się wydawać nie-
wiarygodne to fakt, że 
pani Gienia wciąż przy-
gotowuje przetwory, pro-
wadzi ogródek i co wię-
cej, znajduje jeszcze siłę 
na plewienie. A przecież, 
jak mówi jej córka Elż-
bieta, nie musi, ale chce 
i robi to. Sama przygoto-

wuje sobie śniadania, ko-
lacje, ma świetną pamięć, 
lubi długie rozmowy i 
wciąż pięknie śpiewa. Jej 
znakiem rozpoznawczym 
jest uśmiech.
Rozmowa z panią Geno-
wefą Góraj była wielką 
przyjemnością. Cieszy 
to, że są jeszcze wśród 
nas ludzie, którzy dużo 
przeszli, doświadczyli 
trudnych chwil i są praw-
dziwą skarbnicą wiedzy 
dla młodszych pokoleń. 
Sobie powinniśmy ży-
czyć, abyśmy potrafili 
wykorzystać wiedzę, 
doświadczenie ludzi ta-
kich, jak bohaterka tego 
artykułu.
Pani Genowefa Góraj to 
kobieta z innego poko-
lenia, to drobna osoba o 
wielkim sercu. Mieszka z 
synem Józefem i synową 
Teresą, którzy się nią tro-
skliwie opiekują.

Setne urodziny 
Pani Michaliny 
Stefańskiej

wia, spokoju i otocze-
nia bliskimi osobami. 
Wszystkiego, o czym 
Pani marzy!

Grasował drukarski chochlik 
W poprzednim numerze Kwartalnika Malechowskiego 
trochę namieszał chochlik drukarski. Mamy nadzieję, że 
Kacper Hencel nie czuje się urażony przekręceniem nazwi-
ska. Oczywiście jego ocena z zachowania była wzorowa (a 
nie bardzo dobra). 
Średnia ocen, jaką uzyskała zdolna Julia Kolibowska z SP 
Lejkowo to 5,36. Przepraszamy także Igora Puściana za 
zniekształcenie nazwiska. 
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Wizyty u jubilatów z 
okazji okrągłych uro-
dzin, należą do bardzo 
przyjemnych. Miesz-
kańcy naszej gminy, 
którym dane jest dożyć 
pięknego wieku 90, 95 
i 100 urodzin są cieka-
wym źródłem historii. 

Przedstawiciele urzędu 
składają wizyty z okazji 
urodzin, jeśli tylko Ju-
bilatom pozwala na to 
zdrowie. Tak też było w 
sierpniu w Malechowie.   
Wójt Radosław Nowa-
kowski oraz kierownik 
GOPS-u - Zdzisława 
Kubiak uczestniczyli w 
wyjątkowej uroczystości. 
Złożyli oni wizytę miesz-
kance Malechowa - Pani 
Genowefie Góraj, która 
17 sierpnia br. świętowa-
ła 90-te urodziny.
Wójt przekazał na ręce 
Pani Genowefy dyplom 
i okolicznościowy kosz, 
życząc pomyślności i 
uśmiechu każdego dnia. 

Spotkanie z 90-letnią Jubilatką

Zdzisława Kubiak ży-
czyła kolejnych lat prze-
żytych w dobrym zdro-
wiu, serdeczne życzenia 
przekazał także Prezes 
Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 
Gminy Malechowo - Bo-
lesław Manijak.
W tej niecodziennej 
uroczystości uczestni-
czyła najbliższa rodzi-
na - córka Elżbieta, syn 
Józef z żoną Teresą oraz 

prawnuki, które recyto-
wały urokliwe wierszyki 
dla ukochanej prababci. 
Pani Genowefa nie kryła 
wzruszenia, a z jej twa-
rzy nie znikał uśmiech. 
Było głośne sto lat, sym-
boliczna lampka szampa-
na i smakowity tort. Roz-
mowom i zajmującym 
opowieściom nie było 
końca. Z ust Jubilatki 
można było dowiedzieć 
się, gdzie się wychowała, 

jak przeżyła trudne lata 
wojny i jak to się stało, 
że zamieszkała w Male-
chowie. Wszystkich go-
ści zaciekawiła opowieść 
o jeździe końmi na ślub 
Państwa Góraj do kościo-
ła w Sławnie w zimowej, 
śnieżnej aurze. „Nikt 
wtedy się nie spóźnił, nie 
spieszył” - relacjonowała 
Pani Gienia - „Nie było 
komórek, samochodów. 
Żyło się inaczej”. Były 

też anegdotki związane 
z wychowaniem czwórki 
dzieci, w których Jubi-
latka relacjonowała jak 
dwie starsze siostry opie-
kowały się młodszymi 
bliźniakami - Józefem i 
Julianem. To miłe, pełne 
wspomnień spotkanie 
minęło bardzo szybko.
Pomimo upływu lat Ju-
bilatka, która z radością 
przyjęła przedstawicieli 
lokalnego samorządu, 
zaskakuje bardzo dobrym 
zdrowiem, doskonałą 
pamięcią i świeżością 
umysłu. Ten dzień był z 
pewnością wyjątkowy 
dzięki najbliższej rodzi-
nie, która daje Pani Gieni 
najwięcej siły.
Pani Genowefie Góraj 
jeszcze raz składamy ser-
deczne życzenia długich 
lat życia w dobrym zdro-
wiu oraz aby każdy ko-
lejny dzień był radosny, 
pełen życzliwości i miło-
ści osób najbliższych.

Przeżycie 50 lat w 
małżeństwie to dowód 
wzajemnego zrozumie-
nia, szacunku, symbol 
miłości i wierności, 
godny naśladowania. 

Piękny Jubileusz 50-
lecia zawarcia związku 
małżeńskiego w lipcu 
tego roku świętowali  
Państwo Struzik z Nie-
micy. W ich pięknym 

święcie uczestniczyła 
najbliższa rodzina, dzie-
ci, wnuki i prawnuki 
oraz przyjaciele.
Wójt Gminy Malecho-
wo - Radosław Nowa-
kowski pogratulował 
Jubilatom tych wspólnie 
przeżytych lat oraz ży-
czył zdrowia, pomyśl-
ności i samych szczęśli-
wych chwil w otoczeniu 
najbliższych. Spotkanie 

było także okazją do 
wzajemnych podzięko-
wań Państwa Genowe-
fy i Stanisława Struzik 
względem siebie oraz do 
złożenia przyrzeczenia 
dalszego pielęgnowania 
związku.
Wójt Gminy Malecho-
wo dokonał podniosłego 
aktu dekoracji w imie-
niu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej 

i wręczył  dostojnym 
Jubilatom medale „Za 
Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. To był dla 
nich wzruszający mo-
ment.
Przedstawiciele UG 
Malechowo w imieniu 
władz samorządowych 
wręczyli także upomin-
kowy kosz i zakończyli 
tę oficjalną część wspól-
nym zdjęciem. Potem 

przyszedł czas na wspól-
ne rozmowy, wspomnie-
nia minionych lat oraz 
tańce do białego rana.
Dostojnym Jubilatom, 
którzy wychowali 9 
dzieci, doczekali się 22 
wnuków oraz 7 prawnu-
ków, życzymy długich i 
pogodnych lat życia w 
jak najlepszym zdrowiu 
oraz świętowania kolej-
nych rocznic.

Złote gody Państwa Struzik

Józefa Góraj z rodziną i przedstawicielami UG Malechowo

Jubilaci ... i ich goście
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28 września to ważna 
data w szkolnym kalen-
darzu gimnazjalistów z 
Malechowa.
  
   W tym dniu w 2007 r. 
szkole nadano imię mjr. 
Ryszarda Markiewicza, 
ps. „Mohort”. Od kilku lat 
rocznica staje się okazją na 
organizowanie tzw. Tygo-
dnia z Patronem.
   Na tegoroczne obchody 
przygotowano wiele atrak-
cji dla uczniów, nauczycie-
li oraz zaproszonych gości, 
m.in.: przeprowadzono 
godziny z wychowawcą 
według scenariuszy przy-
gotowanych przez Mi-
rosławę Turczyn  i Elizę 
Wróblewską – Hencel w 
ramach innowacji „Pamięć 

i chwała”, uczniowie klas 
II i III poznali  realia życia 
w czasie II wojny świa-
towej, umundurowanie, 
broń, pojazdy,  uczestni-
cząc w żywych lekcjach 
historii przygotowanych 
przez Grupę Rekonstruk-
cji historycznej „Gryf” z 
Koszalina oraz Mariana 
Laskowskiego w „Forcie 
Marian”.
  Ważnym elementem było 
spotkanie ze świadkiem 
historii - Dominikiem Za-
lewskim. Ponad 90-letni 
kombatant i weteran wo-
jenny, przyjaciel Patrona 
szkoły majora „Mohorta”  
z wielkim zaangażowaniem 
przekazał młodym ludziom 
prawdę o tragicznych cza-
sach wojny. Młodzież wy-

słuchała opowieści o wal-
ce z wrogiem, sposobach 
przetrwania w trudnych 
warunkach, działaniach 
dywersyjnych oraz obronie 
ludności cywilnej.
  Ostatnim punktem spo-
tkań z Patronem była reali-
zacja przez grupę projekto-
wą z kl. III A gry terenowej 
„Znalezione w starej skrzy-
ni”. Uczniowie pod opieką 
Elizy Wróblewskiej-Hen-
cel i Marty Perzyńskiej 
przygotowali pierwszo-
klasistom osiem stacji 
zadaniowych, na których 
uczestnicy musieli wyka-
zać się znajomością faktów 
z życia Markiewicza oraz 
sprawnością fizyczną, m. 
in. w rzucie granatem, czy 
przeprowadzeniem musz-

try. Malechowo zalała fala 
umundurowanej młodzieży 
oraz akcesoriów z narodo-
wymi barwami. Rozgryw-
ki tradycyjnie zakończono 
degustacją wojskowej gro-
chówki.
Młodzież realizująca pro-
jekt edukacyjny mogła li-
czyć na wsparcie partnerów 
ze środowiska lokalnego, 
którzy służyli pomocą. 
  Na stacjach zadaniowych 
spotkać można było: Ha-
linę Skaza – sekretarza 
Gminy Malechowo, Kata-
rzynę Duliasz - przewod-
niczącą Rady Rodziców,   
Grażynę Szewczyk - pra-
cownika ZOZ Malechowo, 
Tadeusza Chylewskie-
go - kierownika Referatu 
Oświaty, Kultury i Sportu, 

radnych Rady Gminy – Eu-
geniusza Hamplewskiego i 
Wiesława Rosińskiego, 
pracownika UG - Marcina 
Kalwasińskiego, sołtysa 
wsi Malechowo - Macieja 
Wiącka oraz Roberta Bara-
na - pracownika Gminnej 
Biblioteki Publicznej.
Głównym celem tygo-
dniowego przedsięwzięcia 
jest pamięć o Ryszardzie 
Markiewiczu, zwykłym - 
niezwykłym człowieku: 
żołnierzu, patriocie i wy-
chowawcy, bo „Wszyscy 
bohaterowie powinni mieć 
swoje odznaki, a wszyscy 
walczący swoje miejsce 
na Ziemi” (Mohort). Tym 
miejscem dla majora Mar-
kiewicza jest Malechowo.  
           Eliza Wróblewska-Hencel

Tydzień z Patronem w malechowskim gimnazjum

Nowy rok szkolny 2016/2017

Pierwszy dzwonek usłyszało 
w tym roku 544 uczniów z 
gimnazjum i trzech szkół 
podstawowych. 

Wakacje są już wspomnieniem, 
a dzieci i młodzież z naszej 
gminy zdobywają nowe umie-
jętności i uczą się zagadnień w 
teorii, by wcielić je potem w 
życie. 

Uczą się także w formie za-
bawy przedszkolaki z Przed-
szkola w Malechowie i innych 
oddziałów przedszkolnych, 
których na zajęcia uczęszcza 
łącznie 147. 
Kadra naszych czterech pla-
cówek edukacyjnych i przed-
szkola dokłada wszelkich 
starań, aby oferta edukacyjna 
była urozmaicona i dostosowa-

na do indywidualnych potrzeb 
ucznia.
Placówki oferują zajęcia dodat-
kowe: językowe, z poszczegól-
nych przedmiotów, teatralne, 
muzyczne i sportowe.
Uczniom życzymy sił i wy-
trwałości w trudnym procesie 
zdobywania wiedzy oraz jej 
odpowiedniego wykorzystania 
w praktyce.

Liczba uczniów w placów-
kach naszej gminy:
- Gimnazjum w Malechowie:  
                                     200,
- Szkoła Podstawowa 
                    w lejkowie: 84,
- Szkoła Podstawowa 
                    w Niemicy: 145,
- zespół Szkół w ostrowcu:  
                                     115.

Rozmowa z Dominikiem Zalewskim -  członkiem 27 Dywizji Pie-
choty Wołyńskiej AK (dolny rząd, w środku)

Gimnazjum w Malechowie SP Niemica SP Lejkowo

Nowe oblicze gimnazjalistów.
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Nietypowego 
gościa przyjęły 
przedszkolaki 
z Przedszkola 
w Malechowie. 

Pewnego dnia zawi-
tał do nich funkcjo-

nariusz Komendy 
Powiatowej Policji. 
Pogadanki doty-
czące zasad bez-
pieczeństwa odbyły 
się w dwóch gru-
pach: najpierw Po-
licjanta przywitały 

dzieci z grupy Pi-
ratów i Sów, w na-
stępnej kolejności 
młodsze przedszko-
laki - Krasnale.
Dzieci rozmawia-
ły z Policjantem o 
tym, jak bezpiecz-

Spotkanie z policjantem w przedszkolu w Malechowie
nie przechodzić 
przez jezdnię, jak 
poruszać się po uli-
cy, żeby nie doszło 
do sytuacji nie-
bezpiecznych dla 
nich, komu mogą 
powiedzieć jak się 
nazywają, a komu 
nie. Maluchy te po-
siadają takie wiado-
mości, gdyż uczest-
niczą w przedszkolu 
w zajęciach z za-
kresu bezpieczeń-
stwa drogowego 
i nie tylko. Swoją 
wiedzą mogły więc 
podzielić się z Pa-
nem Policjantem. 
  Po pogadance 
wszystkie gru-
py wyszły na ze-

wnątrz, aby obej-
rzeć radiowóz 
policyjny. Funkcjo-
nariusz zademon-
strował policyjny 
sygnał dźwiękowy 
i świetlny, a później 
chętne dzieci mogły 
wejść do środka po-
jazdu i choć przez 
chwilę poczuć się 
jak stróż prawa.    
  W podziękowa-
niu za spotkanie i 
przybliżenie zasad 
b e z p i e c z e ń s t w a 
dotyczącego ruchu 
drogowego i bez-
piecznej zabawy, 
podopieczni male-
chowskiego przed-
szkola wręczyli 
policjantom pamiąt-

kowy dyplom.
  Bardzo dziękuje-
my Funkcjonariu-
szowi Komendy 
Powiatowej Policji 
w Sławnie za wizy-
tę i przybliżenie tak 
odpowiedzialnego 
zawodu, jakim jest 
zawód policjanta. 
 Serdeczne podzię-
kowania za pomoc 
w organizacji spo-
tkania kierujemy 
także do Pani Iwony 
Ordak, również Po-
licjantki oraz mamy 
czteroletniej Hani 
Hanc z grupy Pira-
tów.  
            Danuta Sieklucka

„Be active” – Gminny Rajd Rowerowy

Uczniowie ze szkół 
podstawowych z tere-
nu gminy Malechowo 
wzięli udział w ogólno-
europejskiej kampanii 
„Be active”, mającej 
na celu propagowa-
nie aktywnego trybu 
życia.
Gminny Rajd Rowerowy 
z okazji Europejskiego 
Tygodnia Sportu zorga-
nizowała  Szkoła Pod-
stawowa im. Kazimierza 
Górskiego w Lejkowie.
Koordynatorem przed-
sięwzięcia był Kamil 
Wiśniewski, opiekun-
kami natomiast: Danuta 
Rosiak, Magdalena Bo-

nat, Ewelina Krawczuk 
oraz dyrektor szkoły - 
Mirosława Turczyn. Na 
zaproszenie lejkowskiej 
społeczności odpowie-
działy zaprzyjaźnione 
podstawówki z Niemicy 
oraz Ostrowca. Łącz-
nie przedsięwzięcie 
zgromadziło 72 uczest-
ników, uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli oraz 
przedstawicieli samo-
rządu lokalnego Gminy 
Malechowo. Trasa rajdu 
biegła malowniczymi 
terenami od Ostrowca, 
przez dolinę rzeki Gra-
bowej do Lejkowa, da-
lej do megalitycznego 

grobowca w Borkowie, 
aż po Niemicę. Bezpie-
czeństwo rowerzystom 
zapewniała Komen-
da Powiatowa Policji 
w Sławnie w ramach 
kampanii „Ekologicznie 
na dwóch kółkach”. W 
Borkowie w otoczeniu 
megalitycznych gro-
bowców dzielnicowy 
Konrad Grodzki i Piotr 
Rybak przeprowadzili 
pogadankę „Rowerowe 
ABC”. Następnie odby-
ły się tam konkurencje 
sportowe. Policjanci 
przekazali uczestnikom 
rajdu odblaski oraz na-
grody rzeczowe do ro-

zegranych konkursów. 
Rajd zakończyła Miro-
sława Turczyn, zapra-
szając uczestników do 
wspólnego pieczenia 
kiełbasek. Imprezę zor-
ganizowano przy wspar-
ciu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w 
Malechowie. Miłym ak-
centem akcji była obec-
ność przewodniczącej 
Rady Gminy - Jolanty 
Kieres, kierownika Re-
feratu Oświaty, Kultu-
ry i Sportu - Tadeusza 
Chylewskiego, dyrek-
tor Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika 
w Ostrowcu - Barbary 

Chylewskiej, radnych 
Gminy Malechowo: Jo-
anny Sawickiej i Renaty 
Jarotek oraz Wiesława 
Rosińskiego, którzy 
ufundowali dla dzie-
ci słodki poczęstunek. 
Wszystkim uczestni-
kom, gościom dzięku-
jemy za miłą zabawę, a 
panom policjantom za 
bezpieczną trasę przejaz-
du. Sobotnia akcja miała 
na celu uświadomienie 
młodzieży, jak można 
aktywnie spędzać czas 
wolny oraz utrwalenie 
znajomości zasad bez-
piecznego poruszania 
się po drodze.
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W naszej gminie 
przedszkolak, uczeń 
szkoły podstawowej i 
gimnazjalista wie, jak 
ważne jest dbanie o 
czystość naszego oto-
czenia i planety Ziemi. 

Edukacja ekologiczna 
stanowi istotny element 
nauczania. Tegorocz-
ne sprzątanie świata 
nie mogłoby się odbyć 
bez dzieci i młodzieży 
z naszej gminy. I tak w 
szkołach podstawowych 

odbywały się akademie, 
prelekcje, konkursy 
i wspólne sprzątanie. 
Przedszkolaki także w 
pocie czoła porządkowa-
ły okolicę i prześcigały 
się w ilości znalezionych 
odpadów. Gimnazjaliści 
zrobili sobie powtórkę 
z zasad recyklingu, a 
wychowankowie placó-
wek wsparcia dziennego 
niejednokrotnie spędzali 
popołudnia na wspól-
nym zamiataniu wsi. 

Pod koniec sierpnia 
br. w Urzędzie Gminy 
Malechowo miał 
miejsce egzamin na 
nauczyciela mianowa-
nego.

 O awans ubiegała się 
pani Magdalena Bonat, 
która jest nauczyciel-
ką języka polskiego w 

Szkole Podstawowej im. 
Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie od początku 
swojej kariery zawodo-
wej - tj. od 8 lat.
Komisja egzaminacyj-
na w składzie: Tadeusz 
Chylewski - przewodni-
czący komisji, kierow-
nik Referatu Oświaty, 
Kultury i Sportu, Miro-

sława Turczyn - czło-
nek komisji,  dyrektor 
Szkoły Podstawowej w 
Lejkowie oraz polonist-
ki, ekspertki z listy eks-
pertów ustalonej przez 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej: Anna Kieł i 
Krystyna Maciejewska 
wysoko oceniła kwali-
fikacje i predyspozycje 

Z ogromną satysfak-
cją informujemy, że 
od września Szkoła 
Podstawowa im. 
Noblistów Polskich 
w Niemicy realizuje 
program „mPotęga”, 
na który otrzymała 
dotację w ramach 
konkursu grantowego. 

Tegoroczna, ogólnopol-
ska edycja mPotęgi była 
rekordowa: nagrodzono 
aż 210 z 880 nadesła-

nych wniosków. Łącz-
na kwota przyznanych 
grantów jest ponad trzy-
krotnie wyższa niż w 
ubiegłym roku i sięgnęła 
1,2 mln zł.
Grantami nagrodzono aż 
1/3 wniosków spełniają-
cych kryteria formalne 
- łącznie 210 wniosków 
ze wszystkich woje-
wództw. W tym gronie 
znalazła się Szkoła Pod-
stawowa im. Noblistów 
Polskich w Niemicy. 

W ramach projektu w 
SP Niemica przepro-
wadzono 2 wycieczki: 
pierwsza do Gospodar-
stwa edukacyjnego „W 
labiryntach” (labirynto-
wa edukacja obejmuje 
swoim programem gry 
i zabawy terenowe). 
Druga wycieczka do 
Leonardii - parku gier i 
zabaw edukacyjnych na 
świeżym powietrzu. 
Uczniowie w grupach 
będą tworzyć także 

własne gry planszowe, 
które będą wykorzysty-
wane na dodatkowych 
zajęciach i na świetlicy 
szkolnej. 
W powiązaniu ze Świę-
tem Drzewa w szkole 
uczniowie mieli moż-
liwość zaprojektować 
i posadzić labirynt z 
ozdobnych krzewów na 
terenie szkoły.
Planowane jest zorga-
nizowanie konkursu na 
najciekawszą i pomy-

słową grę wykonaną 
przez uczniów. 
Raz w tygodniu w Szko-
le Podstawowej w Nie-
micy odbywają się zaję-
cia koła warcabowego. 
Na zakończenie projektu 
przewidziany jest turniej 
matematyczny 1 z 10 na 
poziomie kl. IV, V, VI i 
wyłonieniu omnibusa 
matematycznego w każ-
dej kategorii wiekowej. 
„Projekt dofinansowała 
Fundacja mBanku”.

Program mPotęga w Szkole Podstawowej w Niemicy

Awans na nauczyciela mianowanego
egzaminowanej.
Gorące gratulacje po-
lonistce z SP Lejkowo 
złożyła jej przełożona, 
życząc sukcesów w pra-
cy pedagoga oraz satys-
fakcji z wykonywanej 
pracy.

Pani Magdzie serdecz-
nie gratulujemy awansu 
zawodowego i życzymy 
spełnienia marzeń w ży-
ciu osobistym i realiza-
cji założonych planów w 
życiu zawodowym.

U nas czyściej

Od lewej: Mirosława Turczyn, Magdalena Bonat i Tadeusz Chylewski.
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Niecodzienna uroczy-
stość miała miejsce w 
Sulechowie. Z inicja-
tywy małżeństwa Ja-
dwigi i Józefa Dobies, 
po 55 latach spotkali 
się absolwenci oraz na-
uczyciele nieistniejącej 
szkoły podstawowej. 

Były łzy wzruszenia, 
niedowierzanie i nie-
kończące się rozmowy. 
Zjazd, w którym uczest-
niczyły 54 osoby, w tym 
33 absolwentów, był 
pierwszym takim spo-
tkaniem.
Na zaproszenie naj-
liczniej odpowiedzieli 
uczniowie roczników 
1947/48, swoją obec-
nością zaszczycili także 

nauczyciele: państwo 
Tokarczyk, pani Hliwa, 
panowie Wojniak i Bie-
lecki.
Aż trudno uwierzyć, 
że tę wzruszającą uro-
czystość poprzedziły 
wielomiesięczne przy-
gotowania. Z myślą o 
organizacji zjazdu ini-
cjatorzy spotkania no-
sili się długo. Zaczęli 
od sporządzenia listy 
uczniów, potem były 
rozmowy ze znajomymi 
i rodzinami, długotrwa-
ły proces odnalezienia 
kolegów z ławy szkolnej 
(w odległych zakątkach 
kraju jak i zagranicą) 
poszukiwanie numerów 
telefonów, telefonowa-
nie i ustalanie terminu 
oraz szczegółów organi-

zacyjnych.
Opłaciło się. W sobotę - 
16 lipca br. grupa osób 
związanych ze Szkołą 
Podstawową w Sule-
chowie spotkała się po 
ponad pół wieku. Uści-
skom i uśmiechom nie 
było końca. Były też łzy 
wzruszenia. Przybyłych 
przywitali wzruszeni or-
ganizatorzy a także Ra-
dosław Nowakowski - 
Wójt Gminy Malechowo 
wraz z Sekretarz - Hali-
ną Skaza. „To piękna 
inicjatywa. Cieszę się, 
że mogę uczestniczyć w 
tym wzruszającym i jak-
że ważnym dla Państwa 
spotkaniu” - powiedział 
gospodarz naszej gminy.
Absolwentów powitał, 
jak to w szkole, dźwięk 

dzwonka, a nauczyciel 
sprawdził obecność w 
dzienniku. Przybyli na-
uczyciele, związani ze 
szkołą w Sulechowie, 
otrzymali kwiaty, a 
każdy uczestnik zjazdu 
- kartę pamiątkową. Po 
uroczystym obiedzie, 
przyszedł czas na roz-
mowy i wspomnienia. 
Stęsknieni koledzy i ko-
leżanki ze szkolnej ławy, 
nie mogli się nadziwić 
jak każdy się zmienił. 
Były też żarty na temat 
szkolnych wybryków 
i opowieści dotyczące 
najzdolniejszych i tych 
mniej zaangażowanych 
uczniów.
Dopisała pogoda, co 
przyczyniło się do tego, 
że w godzinach popołu-

dniowych impreza prze-
niosła się na zewnątrz, 
były smakołyki z grilla 
oraz tańce pod gołym 
niebem do białego rana 
z zespołem muzycznym. 
Pierwsze spotkanie ab-
solwentów przeszło do 
historii, a uczestnicy już 
planują kolejne. Zbyt 
mało było bowiem cza-
su, by porozmawiać i 
nacieszyć się sobą.
Organizatorzy Pierw-
szego Spotkania Absol-
wentów w Sulechowie 
dziękują wszystkim oso-
bom zaangażowanym w 
przygotowania a przede 
wszystkim absolwentom 
i nauczycielom za przy-
bycie.

Spotkanie Absolwentów 
Szkoły Podstawowej w Sulechowie

Obok ważniejsze daty 
z kalendarza roku 
szkolnego 2016/2017 
dla szkół z terenu gmi-
ny Malechowo. 

Z kalendarza 
roku szkolnego 2016/2017Zapraszamy na zajęcia 

umuzykalniające do 
Pękanina i Malechowa w 
każdy czwartek. 
Pękanino - godzina 17:00, 
świetlica wiejska;
Malechowo - godzina 
18:00, budynek przy UG 
Malechowo (22 C). 
  Zajęcia, prowadzone 
przez wykwalifikowanego 
instruktora, będą odbywały 
się cyklicznie - co czwar-
tek. Prosimy o przybycie 
dziecka z rodzicem lub 
opiekunem.
Pierwszy semestr zajęć 

umuzykalniających rozpo-
czyna się 13 października 
br. i będzie trwał do 15 
grudnia br.
I etap będzie obejmował:
* naukę rytmów (wystu-
kiwanie rytmów i powta-
rzanie ich po uprzednim 
zaprezentowaniu przez in-
struktora),
* naukę podstawowych za-
gadnień muzycznych i sto-
sowania ich w melodiach, 
które będą zabrzmiewały 
podczas zajęć,
* naukę śpiewu prostych 
piosnek w grupie,

* naukę kolęd (na koniec 
semestru - koncert rodzin-
ny kolęd),
* naukę pisania nut – pod-
stawowych zapisów gra-
ficznych,
  Zakończenie semestru 
podsumuje koncert uczest-
ników, rozdanie dyplomów  
i nagród.
    Program nauczania  w 
drugim semestrze zostanie 
podany po zakończeniu 1 
cyklu.
Osoba do kontaktu: Ro-
bert Słobodzian - kom. 
668 467 839.

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci

Ferie zimowe: 13 
- 26 lutego 2017 
r. (województwa: 
dolnośląskie, 
mazowieckie, 
opolskie, zachod-
niopomorskie).
Wiosenna przerwa 

świąteczna: 13-18 
kwietnia 2017 r. 
Wakacje: 24 czerwca 
- 31 sierpnia 2017 r.
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W trakcie realiza-
cji są dwa projek-
ty finansowane w 
ramach Programu 
„Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności 
realizowanego przez 
Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i 
Centrum Wolontariatu 
w Darłowie. 

Realizują je dwie grupy 
nieformalne „Możemy 

Razem” z Podgórek i 
„Kulturalne Babki” z 
Karwic. W Podgórkach 
dobiegają końca prace 
nad stworzeniem miejsca 
integracji dzieci, mło-
dzieży i seniorów. Plac 
obok świetlicy zamienia 
się w atrakcyjne miejsce 
z boiskiem do koszyków-
ki, kącikiem szachowym 
i kolorowym domkiem 
dla dzieci. Dzięki temu 
każdy znajdzie tam coś 
dla siebie, zabudowano 

już wiatę, powstają jesz-
cze nowe ławki i  kosze 
na śmieci.
Także w Karwicach z 
zapałem działa grupa 
nieformalna Kulturalne 
Babki, w której zaan-
gażowani mieszkańcy 
realizują bardzo kultural-
ny projekt „Letnie kino 
w Karwicach”. Dzięki 
niemu świetlica wiejska 
została doposażona w 
laptop, dobrej klasy pro-
jektor i ekran. Ku zado-

woleniu szczególnie dzie-
ci, odbywają się seanse 
filmowe z nocowaniem 
na świetlicy. W projekcie 
zaplanowano także poka-
zy filmów dla rodziców i 
seniorów, które nastąpią 
w najbliższym czasie.
Projekty  w Podgórkach i 
Karwicach są realizowa-
ne przy merytorycznym 
wsparciu Stowarzyszenia 

dla Ziemi Malechow-
skiej, które wsparło już 
pięć grup nieformal-
nych z Kusic, Bartolina, 
Kosierzewa, Karwic i 
Podgórek. Współpraca 
mieszkańców i stowa-
rzyszenia przyczyniła się  
do pozyskania w sumie 
koło 30 tys. zł zainwe-
stowanych w sołectwach 
naszej gminy.

Działaj Lokalnie w Podgórkach i w Karwicach

Grupa nieformalna 
"Niezapominajki" 
z Zielenicy realizuje 
projekt „Kobiety na 
start”. 

Dzięki kwocie 3850 zł 
z Działaj Lokalnie spe-
cjalnie dla Pań organi-

zowane są warsztaty z 
dietetykiem, z fryzje-
rem i kosmetyczką oraz 
warsztaty rękodzieła. W 
ramach zaplanowanych 
działań przedsiębior-
cze kobiety z Zielenicy 
wzięły udział w Wielkim 
Festynie „Pożegnanie 

Lata z Norbim” w Male-
chówku. Zorganizowały 
tam stoisko gastrono-
miczne i promowały 
swój projekt poprzez 
sprzedaż pysznych dań i 
rękodzieła. Zakończenie 
projektu zaplanowano 
na grudzień 2016 roku.

„Kobiety na start” 
w wykonaniu Niezapominajek

Działaj Lokalnie 
w Lejkowie
Realizatorzy projektu 
„Bezpieczne miejsce 
wypoczynku dla junio-
ra i seniora” w ramach 
otrzymanej dotacji przy-
gotowują teren z placem 
zabaw i urządzeniami dla 
seniorów w Lejkowie. 

W okresie realizacji ww. 
zadania odbył się piknik 
rodzinny, rozstrzygnięto 
także konkurs plastycz-
ny. Otrzymane sześć 
tysięcy zł i inicjatywa 
zaangażowanych miesz-
kańców zaowocowały.

Osoby chcące nauczyć 
się gry na instrumencie i 
zasilić szeregi Orkiestry 
w Malechowie zaprasza-
my na próby zespołu. 
Odbywają się one w 
każdy wtorek i czwar-
tek w godzinach 18:00 - 
20:00 w budynku Klubu 
Seniora w Malechowie 
(Malechowo 22C).
Harmonogram zajęć:
- sekcja wokalna 16:00 
- 17:00,
- sekcje instrumentalne  

18:00 - 20:00.
Prowadzone są także 
zajęcia śpiewu dla osób 
uzdolnionych wokalnie 
w ramach Studium Wo-
kalnego.
Osoby zainteresowane 
uczestniczeniem w za-
jęciach proszone są o 
bezpośredni kontakt z 
instruktorem muzycz-
nym zespołu - Robertem 
Słobodzianem, kom. 
668 467 839.
Zapraszamy!

Nabór do orkiestry
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Liczba członków klu-
bów seniora w gminie 
Malechowo zbliża się 
już do  200 osób. 

 Bardzo prężnie działa 
7 klubów, które regular-
nie organizują spotka-
nia i wieczorki zarówno  
w swoim gronie jak i 
wspólne z innymi kluba-
mi. Członkowie klubów 
aktywnie uczestniczą w 
organizacji wielu imprez 
i sami są inicjatorami 

ciekawych spotkań. Tra-
dycją stało się już wspól-
ne obchodzenie imienin i 
rocznic powstania klubu. 
Seniorzy we wszystkich 
klubach spotykają się co 
najmniej raz w miesiącu. 
Odbywają się rajdy ro-
werowe i regularna gim-
nastyka.
Nasi seniorzy są bar-
dzo aktywni i wystarczy 
tylko sygnał, by wzięli 
udział w spotkaniach czy 
wycieczkach. Przy bar-

dzo dużej frekwencji od-
były się Letnie Spotkanie 
Seniorów w Ostrowcu z 
niezwykle sympatyczną 
biesiadą i tańcami oraz 
cały cykl wycieczek. 
Klubowicze mieli okazję 
zwiedzić Park Miniatur i 
Gigantów oraz Szymbark 
na Kaszubach, uzdrowi-
skowe miasto Kołobrzeg 
oraz znane w całej Polsce 
Międzyzdroje.                 
W sobotę, 24 września 
br. pięćdziesięcioosobo-

wa grupa seniorów wy-
brała się na w koncert 
Don Vasyla w koszaliń-
skim  amfiteatrze. Jak 
zwykle utwory prezen-
towane przez cygański 
zespół energetyzowały i 
wprowadzały w dosko-
nały nastrój publiczność. 
Jednak był to wyjątkowy 
koncert zorganizowany 
przez koszalińską fun-
dację ”Pokoloruj świat”, 
a dochód z niego został 
przeznaczony na leczenie 

księdza  Jarosława Kryli-
ka z Koszalina. Gwiazdy 
wystąpiły charytatywnie, 
a po koncercie na scenę 
wyszli wolontariusze - 
organizatorzy imprezy 
oraz ksiądz Jarosław z 
podziękowaniami. Za-
kończenie koncertu było 
bardzo wzruszające. Na-
sze kluby seniora nawią-
zały kontakt z fundacją i 
bardzo chętnie wspomo-
gą kolejne jej inicjatywy.

Działalność klubów seniora

Roczek Klubu Seniora

Pierwszą edycję Let-
nich Spotkań Senio-
rów można uznać za 
udaną. 

Planowane początkowo 
w osadzie średniowiecz-
nej w Borkowie spotka-
nie seniorów ze względu 
na dużą liczbę chętnych 
musiało zostać prze-
niesione na boisko w 
Ostrowcu. Mimo zmia-
ny miejsca praktycznie 
w ostatniej chwili, im-
preza doskonale się uda-
ła dzięki pomocy sołtysa 
Ostrowca - Krzysztofa 
Jarotek, strażaków z 
OSP Ostrowiec a także 
niezastąpionych pań  i 
panów z klubu seniora w 

Ostrowcu.  
Po raz kolejny seniorzy 
pokazali jak świetnie po-
trafią się bawić, humory 
dopisywały i nie zawio-
dła także pogoda. Były 
występy nowo powsta-
łego przy klubie seniora 
zespołu śpiewaczego z 
Ostrowca, wspólne śpie-
wanie, tańce i niezapo-
mniana atmosfera.
Organizatorzy: wójt 
Radosław Nowakowski 
oraz kierownik GOPS 
Zdzisława Kubiak dzię-
kują wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji 
imprezy oraz wszyst-
kim seniorom, którzy 
przybyli na piknik i tak 
świetnie się bawili.

Letnie Spotkania

Czas nie stoi w miej-
scu… Kto by pomyślał, 
że seniorzy z Klubu 
Seniora w pierwszą 
sobotę październi-
ka obchodzili swoje 
pierwsze urodziny. 

Wspaniała uroczystość 
odbyła się w świetlicy 
wiejskiej w Ostrow-
cu. Na zaproszenie KS 
Ostrowiec zawitali tam 
liderzy funkcjonujących 
na terenie gminy Male-
chowo klubów seniora, 
wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakow-
ski, sekretarz Gminy Ma-
lechowo - Halina Skaza 
oraz Kierownik GOPS 

Malechowo - Zdzisława 
Kubiak. W uroczysto-
ści wzięły udział także 
radne Urszula Senger i 
Jolanta Kieres, Barbara 
Chylewska - dyrektor 
ZS Ostrowiec, soł-
tys Krzysztof Jarotek, 
członkowie rady sołec-
kiej oraz zaprzyjaźnione 
zespoły ludowe Ostro-
wianie z Ostrowca oraz 
Sławianie ze Sławna.  
Były życzenia, kwiaty 
i upominki. Wójt gmi-
ny życzył seniorom z 
Ostrowca dobrego zdro-
wia, sił do realizacji 
zaplanowanych przed-
sięwzięć oraz radości z 
tego, co robią. Po pysz-

nym obiedzie przyszedł 
czas na wspólne tańce, 
rozmowy przy kawie i 
domowym cieście oraz 
na wspólne przyśpiewki. 
A to za sprawą zespołu 
Sławianie oraz naszego 
lokalnego - Ostrowianie. 
Można też było podzi-
wiać skrzętnie prowa-
dzoną kronikę, która jest 
już pokaźnych rozmia-
rów. Świętowanie przy 
zespole muzycznym 
trwało do białego rana.
Seniorom z Klubu Se-
niora w Ostrowcu ży-
czymy nieustającego 
zdrowia, kreatywności, 
pomyślności i spełnienia 
marzeń!
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Wielki sukces po 
raz kolejny odnieśli 
hodowcy z naszej 
gminy - Państwo 
Anna i Łukasz 
Skowrońscy. 

Podczas finału regio-
nalnego XVI edycji 
ogó lnopo l sk iego 
konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzic-
two - Smaki Regio-
nów”, organizowa-
nego przez Polską 
Izbę Produktu Re-
gionalnego i Lokal-
nego w partnerstwie 
ze Związkiem Wo-
jewództw RP smak 
jesiotra z Zielenicy 
zachwycił komisję.
Przypomnijmy - w 

roku minionym jury 
doceniło pstrąga z 
Zielenicy wysolo-
nego w solance ko-
łobrzeskiej, który 
został nominowany 
do drugiego etapu 
konkursu - rywaliza-
cji o niezwykle pre-
stiżowe wyróżnienie 
„Perłę 2015”.
W tegorocznej edy-
cji, jury zachwy-
cił smak jesiotra 
z Zielenicy, który 
okazał się być bez-
konkurencyjnym w 
kategorii Produkty 
regionalne pocho-
dzenia zwierzęcego, 
podkategoria  - pro-
dukty i przetwory z 
ryb.

Do konkursu zgło-
szono łącznie 97 
produktów i dań - 
93 w kategorii na 
najlepszy produkt 
regionalny (regu-
laminowy limit to 
80 zgłoszeń) oraz 4 
cztery dania w ka-
tegorii na najlepszą 
potrawę regionalną. 
Liczby te mówią 
same za siebie i 
świadczą o randze 
oraz prestiżu tego 
konkursu.
„Stawiamy na jakość 
i naturalne warunki 
chowu ryb. Cieszę 
się, że nasze starania 
procentują. To dla 
nas wielkie wyróż-
nienie” - powiedział 

Z wielką dumą 
i nieukrywaną 
radością informu-
jemy o kolejnym 
sukcesie naszego 
zdolnego sportow-
ca z Malechowa 
- Rafała Zagajew-
skiego. 

W sierpniu br. brał 
on udział w 3. Mi-
strzostwach Europy 
Głuchych w Karls-
ruhe (Niemicy). 
Ten pełen zacięcia 
sportowego i pasji 
chłopak wywalczył 
brązowy medal w 
biegu na 400 m do 
lat 20 oraz srebrny 
medal w biegu na 

Wicemistrz Europy 
jest z Malechowa

Jesiotr z Zielenicy najlepszy 
w Szczecinie

Łukasz Skowroński 
po otrzymaniu na-
grody  i dyplomu z 
rąk Jarosława Rzepy 
- Marszałka Woje-
wództwa Zachod-
niopomorskiego.
Ryby wędzone - 
pstrąg a teraz także 
jesiotr, stają się pro-
duktem regionalnym 
naszej gminy. Już 
nie tylko okoliczni 
mieszkańcy i tury-
ści, ale także osoby z 
odległych zakątków 
Polski i z zagranicy 
rozkoszują się sma-
kiem wędzonych ryb 
z gminy Malecho-
wo.
To w Gospodarstwie 
Rybackim Zieleni-
ca można zobaczyć 
charakterystyczną 
tabliczkę Nasze 
dziedzictwo kulinar-
ne - Smaki Regio-
nów. Jest to wielkie 
wyróżnienie i pro-
mocja lokalnych 
produktów - w tym 
przypadku pysznych 
ryb. 
Państwu Annie i 
Łukaszowi Skow-
rońskim serdecznie 
gratulujemy tego 
wyróżnienia i życzy-
my kolejnych sukce-
sów.

800 m do lat 20. To 
niekwestionowany 
sukces na skalę nie 
tylko naszej gminy, 
ale również powia-
tu.
Rafał wspólnie ze 
swoimi kolegami ze 
sztafety został wi-
cemistrzem Europy 
w sztafecie 4x400 
m do lat 23 (Ma-
teusz Borowski, 
Wojciech Jabłoński, 
Rafał Zagajewski, 
Adrian Ojdana).
Ciekawostką jest to, 
że Polska w klasy-
fikacji medalowej 
uplasowała się na 
wysokim - piątym 
miejscu z 17 meda-
lami (dwoma złoty-
mi, pięcioma srebr-
nymi, dziesięcioma 
brązowymi).
Ten szczupły, wy-
sportowany miesz-
kaniec Malechowa 
codziennie przemie-
rza kilometry tras 
w naszej gminie i 
zachwyca niesamo-
witą determinacją 
w dążeniu do zało-
żonych celów. A to, 
jak wiadomo, nie 
jest łatwe. Składamy 
serdeczne gratulacje 
Rafałowi i życzymy 
mu kolejnych suk-
cesów w sporcie 
oraz wytrwałości w 
treningach.

Stowarzyszenie Strong 
Zielenica chcąc, aby Klub 
Sportowy Strong Zielenica 
znów mógł grać na boisku 
w Zielenicy, aktywnie 
włączyło się w renowację 
boiska wiejskiego. 

W czerwcu 2015 
roku został wykonany 
oprysk na zniszczenie 
chwastów na boisku. 
Następnie nawieziono 
ziemię, którą trzeba 
było rozplantować i 

Nowe oblicze boiska w Zielenicy
wybrać z niej kamie-
nie.
Wszystkie te dzia-
łania wykonywali 
mieszkańcy wsi Zie-
lenica i działacze 
Stowarzyszenia. W 
roku 2016 znów było 
bronowanie boiska i 
wybieranie zbędnych 
kamieni. Na wiosnę 
firma geodezyjna 
wykonała usługę po-
ziomowania i tycze-
nia boiska, następnie 
równiarka wyrównała 
i wyprofilowała pły-
tę boiska zgodnie z 
wytycznymi geodety. 
W maju br. została 

również wywiercona 
studnia głębinowa na 
terenie obiektu re-
kreacyjnego w celu 
nawadniania boiska. 
W dniu 29 kwietnia 
2016 r. stowarzysze-
nie otrzymało dotację 
w wysokości 5000 zł 
z Programu Mikrodo-
tacje Małe Inicjatywy 
Lokalne z Koszaliń-
skiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego S.A. 
na projekt „Nowe bo-
isko - piłka w grze”.
Dzięki tej dotacji za-
kupiono profesjonal-
ną mieszankę traw na 
boisko, która została 

posiana. Trawa na bo-
isku jest już koszona i 
nawożona.
Wszystkie działania, 
które są wykonywa-
ne na terenie boiska 
i terenu wokół niego 
podejmuje Stowarzy-
szenie Klubu Spor-
towego Strong Ziele-
nica.
Aktywnie zachęca do 
działań mieszkańców, 
wolontariuszy i szuka 
darczyńców, którzy 
wspomogą projekt 
dotyczący renowacji 
boiska usługami bądź 
finansowo.
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W tym roku Mistrzostwa 
Polski i Puchar Polski 
Enduro oraz Mistrzo-
stwa Pomorza (Puchar 
Amator) odbyły się 16 i 
17 lipca br. 

Bazą imprezy była żwi-
rownia w Święcianowie 
- teren udostępniony przez 
lokalnego przedsiębiorcę, 
panią Darię Podpirko-Zdyr. 

Zawody rozpoczęto w so-
botę na boisku wiejskim w 
Żegocinie. Tam zebrało się 
ponad 160 zawodników, 
którzy uczestniczyli w 
sportowej rywalizacji.
Stratowali oni w dwóch ka-
tegoriach: motocykl i quad 
na rozbudowanej, pięknej 
trasie Żegocino - Święcia-
nowo - Malechowo.
Oficjalnego otwarcia za-

wodów dokonali organiza-
torzy: Rajmund Brzeziński 
z MX Koszalin, Waldemar 
Iracki oraz Wójt Gminy 
Malechowo - Radosław 
Nowakowski, który po-
gratulował świetnej orga-
nizacji i współpracy z lo-
kalnym samorządem oraz 
życzył wspaniałych wrażeń 
i bezpiecznych wyścigów. 
„Zawody tej rangi to wiel-

Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Enduro
kie wyzwanie i powód do 
dumy. Cieszę się, że tylu 
pasjonatów sportów moto-
rowych przyjeżdża do na-
szej gminy co roku”.
Po wciągnięciu na maszt 
flagi państwowej i wysłu-
chaniu hymnu, rozpoczęto 
rywalizację. Przypomnij-
my, że jak co roku Wójt 
Gminy Malechowo objął 
patronatem tę nietuzinkową 
imprezę, a zawodnikom ki-
bicowali z zaciekawieniem 
przedstawiciele malechow-
skiego samorządu, radni i 
mieszkańcy naszej gminy.
W tym roku organizatorzy 
przygotowali malowniczo 
położone trasy rozciągnięte 
wśród łąk i pól. Wieloty-
godniowe przygotowania 
opłaciły się - do naszej 
gminy przybyli nie tylko 
sami zawodnicy, ale także 
ich rodziny oraz pasjonaci 
sportów motocyklowych. 
Dopisała pogoda a sprawna 
organizacja na linii Polski 
Związek Motorowy, MX 
Koszalin to dobry progno-
styk na przyszłość.
Bazę gastronomiczną na 

boisku w Żegocinie zapew-
niło Sołectwo Żegocino. 
Każdy mógł delektować się 
smakiem gulaszu myśliw-
skiego, pieczonego dzika 
czy też kiełbasy z dzika. 
Po zakończeniu sportowej 
rywalizacji w sobotę odbył 
się Gminny Piknik Enduro 
z zabawą z zespołem Baha-
mas do białego rana.
Enduro, które na stałe wpi-
sało się w kalendarz imprez, 
jest bez wątpienia wizytów-
ką naszej gminy. Bardzo 
pozytywny wydźwięk za 
strony zawodników, wyma-
gająca i zorganizowana do 
perfekcji trasa - wszystko 
to powoduje, że z roku na 
rok startuje tu coraz więcej 
zawodników.
Wójt Radosław Nowa-
kowski składa serdeczne 
podziękowania pani Darii 
Podpirko-Zdyr ze Świę-
cianowa za udostępnie-
nie terenu i za pomoc w 
przygotowaniu tras. Słowa 
uznania dla niezawodnych 
strażaków, którzy obsta-
wiali zawody oraz dla So-
łectwa Żegocino.

Grupa chłopców ze Szko-
ły Podstawowej w Lejko-
wie może poszczycić się 
wygraniem przełajowych 
biegów sztafetowych 
na poziomie powiatu, 
co dało awans do finału 
wojewódzkiego. 
Na terenie Zespołu Szkół 
im. Jana Henryka Dąbrow-
skiego w Sławnie zainau-
gurowano Szkolny Rok 
Sportowy 2016/2017, po 
czym odbyły się biegi szta-
fetowe między 8 szkołami 
podstawowymi z powiatu 
sławieńskiego.
Uczniowie SP Lejkowo 

wystartowali w składzie: 
Sylwester Łuczak (kl. IV), 
Bartłomiej Karczewski (kl. 
V), Wiktora Majda (kl. V), 
Hubert Kiniorski (kl. VI), 
Konrad Kowalkowski (kl. 
VI), Patryk Królikowski 
(kl. VI), Mateusz Łopata 
(kl. VI), Alan Łysiak (kl. 
VI), Jakub Małkowski (kl. 
VI), Krystian Skibiński (kl. 
VI).
Uczennice SP Lejkowa 
wystąpiły w składzie: Oli-
wia Majda (kl. III), Kor-
nelia Kowalkowska (kl. 
VI), Anna Sobolewska (kl. 
VI), Eliza Seweryn (kl. V), 

Klaudia Krzyżaniak (kl. 
VI), Otylia Łuczak (kl. 
VI), Magdalena Mazur-
kiewicz (kl. VI), Dagmara 
Skibińska (kl. VI), Agata 
Sobolewska (kl. VI), Julia 
Wiśniewska (kl. VI).
W klasyfikacji końcowej 
drużyna chłopców zajęła 
I miejsce w powiecie, tym 
samym awansowała do 
finału wojewódzkiego, na-
tomiast drużyna dziewcząt 
uplasowała się na III miej-
scu w powiecie.
Serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia 
w finale wojewódzkim! 

Awans do finału wojewódzkiego 
w sztafetowych biegach przełajowych
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Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

27 września 2016 roku 
w Sławnie wszystkie 
szkoły z powiatu sła-
wieńskiego rozpoczęły 
sportowy rok szkolny. 

Rywalizacja tego dnia 
odbywała się w sztafe-
towych biegach przeła-
jowych. Bardzo dobry 
start zanotowali chłopcy 
z Gimnazjum w Male-
chowie, którzy zdekla-
sowali pozostałe sztafe-
ty, uzyskując na mecie 
dwuminutową przewagę 
nad drugą ekipą ze Sław-
na i trzecią z Postomina.
Drużyna z Malechowa 
wystąpiła w składzie: 
Piotrowski Mateusz, Fi-
lipek Kacper, Poborski 
Wojtek, Poborski Ja-

rek, Petruk Klaudiusz, 
Zabłotny Krystian, 
Sadowski Marcel, Kra-
sowski Gabryś, Wita-
szek Mateusz, Szewc 
Michał, Maj Robert.  
Z dobrej strony pokaza-
ły się także dziewczęta 
z Malechowa, które do 
samego końca walczyły 
o miejsce na podium, co 
w efekcie dało im trzecie 
miejsce za gimnazjalist-
kami ze Sławna i Piesz-
cza.
Malechowianki wystar-
towały w składzie:  
Adach Alicja, Obiała 
Amelia, Madalińska 
Wiktoria, Kowalkow-
ska Paulina, Bryda Ka-
rolina, Poborska Julia, 
Pielich Nikola, Czyż 

Mistrzowie Powiatu z Gimnazjum w Malechowie

Daria, Horostowska 
Sara, Wiecińska Nata-
lia, Kaszyńska Wikto-
ria.
Opiekunami malecho-
wian są Mariusz Małysz 

i Julia Lisiecka. Gim-
nazjum Malechowo i 
Pieszcz będzie reprezen-
towało Powiat Sławno 
w Finale Wojewódzkim, 
który odbędzie się 20 

października br. w Ty-
chowie. 
Serdecznie gratulujemy i 
życzymy udanego startu 
w finale.                        
                     Mariusz Małysz

lato za nami, przed nami długie jesienne 
wieczory... 
W gminie Malechowo każda pani (bez 
względu na wiek) ma możliwość utrzy-
mać dobrą formę za sprawą zajęć zumby 
i treningu interwałowego.

Zapraszamy na zajęcia:
Karwice (świetlica wiejska) - poniedzia-
łek i czwartek, godz. 18:30, koszt: 5zł,

Pękanino (świetlica wiejska) - wtorki, 
godz. 18:30, koszt: 5 zł,

Niemica (świetlica wiejska)  - piątek, 
godz. 18:30, koszt: 5 zł,

Malechowo (sala gimnastyczna w gim-
nazjum) - poniedziałek (trening interwa-
łowy) i czwartek (zumba), godz. 18:30, 
koszt: 10 zł (zajęcia prowadzi szkoła 
tańca Magnetica ze Sławna).

ZUMBA W GMINIE MALECHOWO
* Karwice
* Malechowo
* Niemica
* Pękanino


