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Roku szkolny 2015/2016 zakończony
Ranking szkół:

SP Niemica   – 4,27
ZS Ostrowiec   – 4,21
SP Lejkowo   – 3,88
Gimnazjum Malechowo   – 3,22
Średnia  w szkołach podstawowych: klasy 
IV – VI, w gimnazjum: klasy I-III.
Najlepsi uczniowie tych szkół to:

SP Lejkowo - Wiktoria Kaszyńska 
(klasa VI, średnia ocen: 5,27; zachowanie 
wzorowe) 
SP Niemica - Kacper Hendzel
(VI; 5,36; bardzo dobre)
ZS Ostrowiec - Agata Hetmańska (VI; 
5,81; wzorowe)
Gimnazjum w Malechowie - Karolina 
Bryda (5,23; wzorowe)

Więcej, o najlepszych z najlepszych - na str 2

   Ostatni dzwonek, galowe stroje, kwiaty - 
to krótka charakterystyka ostatniego dnia 
uczniów w szkole.  W tym roku szkolnym, 
uczniowie szkół podstawowych z Lejkowa, 
Niemicy i Ostrowca oraz gimnazjum w Ma-
lechowie otrzymali świadectwa w piątek - 24 
czerwca br.
  
  Uroczyste apele i akademie poprzedziło wiele 
przygotowań. W placówkach z terenu gminy odby-
wały się bale absolwentów, zarówno szóstoklasiści, 
jak i gimnazjaliści żegnali się ze swoimi nauczy-
cielami, były łzy wzruszenia, dużo wspomnień i 
zapewnienia, że absolwenci będą wracać do murów 
szkolnych z sentymentem. Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2015/2016 nie ominęło także prze-
jętych przedszkolaków z terenu gminy oraz ich 
rodziców.  
   Tego dnia wszyscy pamiętali tylko te dobre chwi-
le, z uśmiechem na ustach życzyli sobie udanych 
wakacji i owocnego wypoczynku.
Uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół ży-
czymy pełnych przygód, niezapomnianych i bez-
piecznych wakacji, dobrego wypoczynku i „nała-
dowania baterii” na nowy rok szkolny 2016 /2017.

ZS Ostrowiec

SP Niemica

SP Lejkowo



Stypendyści gminy Malechowo
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SP Lejkowo
Stypendia naukowe

1. Bartłomiej Walkowiak   IV; 4,90 wzorowe
2. Zuzanna Rusak         IV; 4,81 wzorowe
3. Bartłomiej Karczewski  IV; 4,84  bardzo dobre
4. Dagmara Skibińska       V;  5,09  wzorowe
5. Julia Kolibowska        VI; 3,36  wzorowe
6. Wiktoria Kaszyńska    VI; 5,27 wzorowe
7. Amelia Obiała      VI; 4,90 wzorowe
8. Dawid Okińczyc      VI; 4,81 bardzo dobre
9. Patrycja Ziółkowska    VI; 4,81 wzorowe

Stypendium sportowe
Julia Wiśniewska, Agata Sobolewska, Oty-
lia Łuczak, Dagmara Skibińska, Martyna 
Apanel, Wiktoria Kaszyńska, Patrycja Ziół-
kowska, Amelia Obiała i Julia Kolibowska 
(wszystkie za II miejsce w Finale Woje-
wódzkim IMS w unihokeja dziewcząt)  
 

SP Niemica
Stypendia naukowe

1.Marta Kobryń         IV; 5,27 wzorowe
2.Julia Giś                 IV; 5,00 wzorowe
3.Majkowicz Jakub   IV; 4,90 bardzo dobre
4.Szpreniec Jakub     IV; 4,81 bardzo dobre
5.Julia Wagner    V; 5,09 wzorowe
6.Hubert Wiśniewski  V; 5,00 dobre
7.Klaudia Dziubak    V; 4,91 bardzo dobre
8.Szymon Myśliński V; 4,91 bardzo dobre

9.Maja Duliasz         V; 4,82 wzorowe
10.Izabela Tornow    V; 4,82 wzorowe
11.Nikola Buchar  VI A; 5,09 bardzo dobre
12.Sebastian Pytel  VI A; 5,09bardzo dobre
13.Weronika Szkutnik VI A; 5,09 wzorowe
14.Julia Bireta         VI A; 5,00 wzorowe
15.Kornelia Wirkus  VI A; 5,00 bardzo dobre
16.Nikola Dęga     VI A; 4,91 bardzo dobre
17.Daniel Lichota  VI A; 4,82 dobre
18.Kacper Hencel  VI B; 5,36 bardzo dobre
19.Martyna Dyrda  VI B; 5,27 wzorowe
20. Szymon Żurowski VI B; 5,27  wzorowe
21. Julia Zawadzka VI B; 5,18 wzorowe
22.Igor Piścian VI B; 5,09 bardzo dobre
23.Grzegorz Babirecki VI B; 5,00 bardzo dobre 
24.Hanna Gurdzielewska VI B; 4,90 bardzo dobre
25.Oktawia Cebula  VI B; 4,81 bardzo dobre

Stypendium sportowe
Julia Bireta, Karolina Dobrzyńska, Oliwia 
Strzelecka, Klaudia Dziubak, Julia Du-
liasz, Oliwia Herba, Julia Wagner, Hanna 
Buchar, Wiktoria Skoczylas - Brązowy 
medal w Finale Wojewódzkim  W Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Tymbarka 

ZS Ostrowiec
Stypendia naukowe

1.Julia Hetmańska        IV; 5,36 wzorowe
2.Julia Horostowska     IV; 5,27 wzorowe

3.Marcel Matejczuk      IV; 5,09 wzorowe
4.Konrad Godzieba   IV; 4,90 bardzo dobre
5.Ewa Barcikowska       V; 5,45 wzorowe
6.Patrycja Chachura      V; 5,73 wzorowe
7.Izabela Hołowaty       V; 5,45 wzorowe
8.Julia Kotecka             V; 5,54 wzorowe
9.Maciej Kubaszewski  V; 5,09 wzorowe
10.Agata Hetmańska   VI; 5,81 wzorowe
11.Karolina Kawałek   VI; 5,27 wzorowe
12.Paulina Koźmińska VI; 5,27 wzorowe
13.Tomasz Siudacz  VI; 5,18 bardzo dobre
14.Łukasz Figura         VI; 5,09 wzorowe
15.Daria Czyż          VI; 5,00 bardzo dobre

Gimnazjum w Malechowie
Stypendia naukowe

1.Karolina Bryda          5,23 wzorowe
2.Justyna Stalko           5,07 wzorowe
3.Izabela Jung              4,93 wzorowe
4.Weronika Runowska 4,88 wzorowe

Stypendium sportowe
Grzegorz Wołowski, Norbert Gorzeń, Mar-
cin Roszczyk, Gabriel Krasowski, Marcel 
Sadowski, Dominik Szukiełowicz, Andrzej 
Orzechowski, Mateusz Piotrowski, Kacper 
Sękowski, Michał Kubaszewski - II miej-
sce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady 
2015/2016 w unihokeja oraz I miejsce w 
Finale Wojewódzkim Coca-Cola Cup 2016 

  W roku szkolnym 
2015/2016 przyznano 
łączenie  stypendiów, za 
dobre wyniki w nauce 
oraz za wybitne osiągnię-
cia sportowe.

W Gimnazjum w Male-

chowie czterech uczniów 
zasłużyło na stypendia 
za naukę a dziesięć osób 
otrzymało stypendia spor-
towe. Dodatkowo Rada 
Pedagogiczna przyznała 
stypendia dla najlepszej 
uczennicy w roku szkol-

nym 2015/2016 (Karolina 
Bryda) oraz dla ucznia z 
najwyższym wynikiem z 
egzaminu gimnazjalnego 
(Dawid Pietras). 
W Szkole Podstawowej w 
Lejkowie stypendia nauko-
we i sportowe  otrzymało 

po dziewięć osób. W Szko-
le Podstawowej w Niemi-
cy przyznano stypendia re-
kordowej liczbie  uczniów 
– aż 25! Stypendium za 
osiągnięcie sportowe przy-
znano w tej placówce 9 
osobom. W Zespole Szkół 

w Ostrowcu na stypendium 
ciężką pracą zapracowało 
15 uczniów. 
Wszystkim zdolnym 
uczniom z naszej gminy i 
ich rodzicom serdecznie 
gratulujemy!

Rok szkolny 2015/2016 zakończony

Najlepsi z najlepszych...

Przedszkolaki też zakończyły rok szkolny

Oddział Przedszkolny w Kusicach Przedszkole w Malechowie



 3 www.malechowo.pl aktualNoścI

Mamy umowę na przebudowę drogi Malechowo - Paproty
Z przyjemnością informu-
jemy o zakończonym na-
borze wniosków w ramach 
działania „Budowa lub 
modernizacja dróg lokal-
nych” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-
2020. 

Projekt pt. „Przebudowa 
drogi nr 3718Z na odcinku 
Malechowo-Paproty” na 
kwotę 5 096 224,25 zł został 
oceniony pozytywnie i dzię-
ki temu Gmina Malechowo 
uzyska dofinansowanie w 
kwocie 2 636 363,00 zł.
W związku z tym Wójt Gmi-

ny Malechowo - Radosław 
Nowakowski i Skarbnik 
Gminy Malechowo - Sylwia 
Piechota dnia 31 maja br. 
podpisali umowę z Urzędem 
Marszałkowskim, który re-
prezentowali marszałkowie 
- Jarosław Rzepa i Tomasz 
Sobieraj.
Projekt zakłada przebudowę 
odcinka drogi od Malechowa 
(za gimnazjum) do Paprot z 
wymianą nawierzchni. 
Rozpoczęcie prac remonto-
wych zaplanowano na drugi 
kwartał 2017 r. po rozstrzy-
gnięciu przetargów.

Lokalne grupy działania dadzą pieniądze
Wójt  Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski uczest-
niczył w spotkaniu w 
Koszalinie, którego 
celem było podpisa-
nie umów przedsta-
wicieli Województwa 
Zachodniopomor-
skiego z lokalną 
i rybacką grupą 
działania. 

Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskie-
go wybrał 17 strategii 
w konkursie na wybór 
strategii rozwoju  lo-
kalnego kierowanego 
przez społeczeństwo. 
Wśród nich były dwie 
przygotowane przez 
grupy, których Gmi-
na Malechowo jest 
członkiem. 
Strategie te są kluczo-
wymi dokumentami, 
na podstawie któ-
rych udzielane będzie 
wsparcie finansowe na 
inwestycje i projekty 
w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Pro-
gramu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze. 
Na rozwój wsi i ob-
szarów zależnych od 
rybactwa przeznaczo-
no kwotę blisko 180 
mln zł.

W spotkaniu oprócz 
przedstawicieli samo-
rządów lokalnych, bę-
dących członkami grup 
uczestniczyli Jarosław 
Rzepa - wicemarsza-
łek Województwa Za-
chodniopomorskiego 
oraz Robert Grzywacz 
- członek Zarządu Wo-
jewództwa.
Umowy podpisano 
ze Stowarzyszeniem 
Środkowopomorska 
Grupa Działania oraz 
z Darłowską Lokal-
ną Grupą Rybacką w 
dorzeczu Wieprzy, 
Grabowej i Unieści. 
 

Stowarzyszenie Środkowopomorska 
Grupa Działania 

z siedzibą w Koszalinie
lGD będzie realizowała lokalną strategię roz-
woju na terenie gminy Będzino, Biesiekierz, 
Bobolice, Darłowo - miasto, Darłowo - gmina, 
Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Posto-
mino, Sianów, Sławno - miasto, Sławno - gmi-
na, świeszyno, tychowo. 
Grupa dysponuje następującymi środkami w 
ramach PRoW na lata 2014-2020:
Realizacja lokalnej strategii rozwoju: 15 000 
000 zł,
Wdrażanie projektów współpracy do 2018 
roku: 300 000 zł,
Wsparcie funkcjonowania lDG: 2 650 000 zł.
 

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka 
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej 
i Unieści z siedzibą w Darłowie
Stowarzyszenie Darłowska lokalna Grupa Ry-
backa w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i unieści 
będzie realizowała lokalną strategię rozwoju na 
terenie gmin: Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, 
Gmina Malechowo, Miasto i Gmina Polanów, 
Gmina i Miasto Sianów, Gmina Sławno, Gmina 
Postomino. Grupa na realizację zadań dyspo-
nonuje środkami Programu operacyjnego Ry-
bactwo i Morze:
Realizacja lokalnej strategii działania: 14 
457137,24 zł,
Wsparcie przygotowania i realizacji projektów 
współpracy do 2018 roku 850 000 zł,
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji 
1 700 000 zł.

Podział środków kształtuje się następująco:
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W maju br. rozpoczęto 
dużą inwestycję, jaką 
jest budowa świetlicy 
wiejskiej w Gorzycy. 

Pierwszym etapem za-
planowanych prac było 
wyburzenie budynku po 
starej remizie OSP, upo-
rządkowanie i wyrów-
nanie terenu. W ramach 
prowadzonych prac na-
stąpiła wymiana gruntu 
i likwidacja zbiornika 
przeciwpożarowego oraz 
wylanie fundamentów 
nowego budynku.
Budowa świetlicy wiej-
skiej w Gorzycy możliwa 
jest dzięki darowiźnie fir-

my Gorzyca Wind Invest 
Sp. z o.o. - za sprawą któ-
rej powstała farma wia-
trowa w Gorzycy i Pęka-
ninie. „Planujemy, że do 
końca tego roku w Go-
rzycy stanie nowa świe-
tlica wiejska, która bę-
dzie centrum kulturowym 
wsi” - mówi Wójt Gminy 
Malechowo, Radosław 
Nowakowski. Dzięki po-
tężnemu zastrzykowi go-
tówki w kwocie 500 tys. 
zł w naszej gminie pojawi 
się w niedługim czasie 
nowoczesny obiekt, w 
którym mieszkańcy będą 
mogli się spotykać i ak-
tywnie działać.

Trwają prace remon-
towe zabytkowego ko-
ścioła w Malechowie. 

Na przełomie maja i 
czerwca wymieniono 
pokrycie dachowe i 
przygotowano kościół 
do kolejnego etapu. W 
ramach następnej fazy 
remontu nastąpi całko-
wita wymiana dachów-
ki, wykonana zostanie 
elewacja frontowa wraz 
z portalem wyjścio-
wym.
Remont kościoła w Ma-
lechowie możliwy jest 

dzięki darowiźnie, któ-
rą przekazała Gorzyca 
Wind Invest Sp. z o.o. 
Pierwsza faza remontu, 
zakończona w 2015 r., 
polegała na wzmocnie-
niu, zaizolowaniu oraz 
pospinaniu fundamen-
tów. Całość darowizny, 
którą otrzymała Gmina 
Malechowo na remont 
zabytkowego kościoła 
to 500 tys. zł.  Dzię-
ki temu malechowska 
świątynia w niedługim 
czasie zyska nowe ob-
licze.

Remont kościoła w Malechowie

Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski zainicjo-
wał spotkanie z przed-
stawicielami Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w 
Malechowie: dyrek-
torem Krzysztofem 
Perzyńskim i Grażyną 
Szewczyk. 

Jego celem było omówie-
nie modernizacji ośrod-
ka zdrowia w Ostrowcu 
i szczegółowe określenie 
planowanych działań.
W ramach działań re-
montowych ma zostać 

wybudowany podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. 
Modernizacji podlegać 
będą również pomiesz-
czenia, w tym gabinety 
przyjęć. Wymieniona zo-
stanie stolarka okienna i 
instalacje wewnętrzne. 
Dzięki przeprowadzo-
nym pracom obiekt ten 
będzie dostosowany dla 
osób niepełnosprawnych 
oraz znacznie bardziej 
funkcjonalny. Prace zo-
staną rozpoczęte już w 
czerwcu i potrwają oko-
ło dwóch miesięcy.

Spotkanie dotyczące modernizacji ośrodka zdrowia w Ostrowcu

Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy
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Wciąż niewielu z nas wie, że 
„borkowskie dolmeny” to 
wysokiej klasy zabytek. Ten 
liczący 5000 lat, potężny, 
megalityczny grobowiec to 
prawdopodobnie najstarsza 
budowla w Polsce.

 Znajduje się tu, obłożona ka-
mieniami polnymi, kilkudziesię-
ciometrowa zbiorowa mogiła, 
co stanowi przykład wyjątko-
wego grobowca komorowego. 
To jedyny na Pomorzu i jeden z 
kilku w Polsce komorowy gro-
bowiec megalityczny - dolmen. 
Kilkutonowe narzutowe głazy 
ułożył tu lud kultury pucharów 
lejkowatych. Zanim więc osie-
dlili się tutaj Słowianie, tereny 
te zamieszkiwała ludność, która 
pozostawiła po sobie okazałe 
kamienne „pomniki". Są one 
prawdopodobnie grobami star-
szyzny plemiennej, kapłanów 
oraz miejscem sakralnym daw-
nych mieszkańców Pomorza 
Środkowego.
Ze względu na to, że mamy w 
naszej gminie takie nietuzin-
kowe miejsce, chcielibyśmy 
je uporządkować i sprawić, że 
byłoby jeszcze bardziej atrak-
cyjne dla potencjalnego turysty. 
Ze względu na to Wójt Gminy 
Malechowo - Radosław Nowa-
kowski zainicjował spotkanie 
z Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Polanów - Jackiem Todysem 
(właścicielem megalitów jest 
Skarb Państwa - Nadleśnictwo 
Polanów). W rozmowie uczest-
niczył także Prezes Darłowskiej 
Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej - Jarosław Lichacy. 
Podczas spotkania omówiono 
problemy związane z ulega-
jącym degradacji, sięgającym 
5000 lat, zabytkiem.
 Celem rozmów było podjęcie 
działań mających zapobiec de-
gradacji, ale też zmierzających 
do ich zabezpieczenia, uatrak-
cyjnienia pod względem tury-
stycznym oraz wypromowanie.
„Ta turystyczna perełka ulega 
systematycznej degradacji i nie 
jest odpowiednio wyekspono-
wana. Wydaje się, że Borkow-

Spotkanie dotyczące rewitalizacji 
megalitów w Borkowie 

skie Megality są dużo bardziej 
znane i doceniane w Polsce i 
Europie niż w naszej gminie” 
- powiedział wójt Radosław 
Nowakowski. Z racji tego, że 
właścicielem terenu, na którym 
znajdują się megality są Lasy 
Państwowe należało rozpocząć 
rozmowy z przedstawicielami 
Nadleśnictwa.
W wyniku rozmów ustalono, 
że prace nad uporządkowaniem 
megalitów, które wpisane są do 
rejestru zabytków, prowadzić 
będą wspólnie Gmina Malecho-
wo, Nadleśnictwo Polanów ze 
wsparciem Darłowskiej Lokal-
nej Organizacji Turystycznej. 
Zaangażowanie trzech podmio-
tów, którym zależy na promocji 
grobowców, gwarantują do-
prowadzenie sprawy do końca. 
Oczywiście nic przy megalitach 
nie może się odbyć bez udziału 
Konserwatora Zabytków.
Po wystosowaniu przez Gminę 
Malechowo odpowiedniego pi-
sma, Konserwator Zabytków w 
Szczecinie pozytywnie zaopi-
niował zamiar przeprowadzenia 
prac porządkowych na terenie 
stanowiska archeologicznego 
w Borkowie. Pierwszym kro-
kiem, jaki będzie prowadził do 
poprawy wizerunku grobow-
ców megalitycznych, będzie 

zlecenie opracowania doku-
mentacji archeologicznej oraz 
zagospodarowania terenu. Na 
jej podstawie, planowane jest 
uporządkowanie terenu, wy-
karczowanie młodych drzew, 
dzięki czemu grobowce oraz 
cenne gatunki drzew zostaną w 
należyty sposób wyeksponowa-
ne. Docelowo planuje się także 
posadowienie elementów małej 
architektury, tj. ławek, koszy, 

tablic informacyjnych, a także 
stworzenie miejsca, w którym 
będzie można sobie wypocząć. 
W zależności od posiadanych 
funduszy powstanie wiatka dla 
turystów oraz parking. 
Istotnym elementem, który 
wpłynie na rozwój ruchu tury-
stycznego będzie odpowiednie 
oznakowanie terenu i posado-
wienie tablic kierunkowych.

Zespół ludowy Ostrowianie 
z naszej gminy zajął pierwsze 
miejsce w Regionalnym Prze-
glądzie Piosenki i Twórczości 
Ludowej im. Władysława 
Króla, który odbył się 
w Wyszewie.  
Uczestniczyło  w nim aż 35 ze-
społów, a zatem konkurencja 
była duża. Muzycy z Ostrowca 
zupełnie nie spodziewali się tak 

dużego sukcesu, bowiem poziom 
prezentacji był bardzo wysoki.
Wykonanie dwóch utworów 
„Kąpała mnie matuś” i „Dziew-
czę, dziewczę, dziewczę młode” 
dało Ostrowianom zwycięstwo. 
„To dla nas wielkie wyróżnienie 
i motywacja do dalszej pracy” - 
powiedział kierownik zespołu, 
Jan Świderski.

Serdecznie gratulujemy!

Pierwsze miejsce Ostrowian
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Szkoła Podstawowa im. Kazi-
mierza Górskiego w Lejkowie 
ma od maja nowego dyrektora. 
Podczas uroczystego apelu Wójt 
Gminy Malechowo - Radosław 
Nowakowski złożył serdeczne 
gratulacje na ręce nowo wy-
branej dyrektor placówki - pani 

Mirosławy Turczyn i wręczył 
jej akt powierzenia stanowiska.
Komisja z przedstawicielami 
kuratorium, Rady Rodziców 
SP Lejkowo, związków zawo-
dowych oraz organu prowadzą-
cego placówkę jednogłośnie 
zdecydowała, że na dyrektora 

placówki wybrana zostanie Mi-
rosława Turczyn.
Wójt Radosław Nowakowski 
pogratulował serdecznie tej 
zaszczytnej funkcji, życząc 
wytrwałości i zapału do dzia-
łania. Społeczność szkolna 
przywitała nową panią dyrektor 

Konkursy na dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowcu 
i Gimnazjum w Malechowie rozstrzygnięte

W maju w Urzędzie Gminy 
Malechowo odbył się konkurs 
na stanowisko dyrektora Gim-
nazjum w Malechowie oraz 
Zespołu Szkół w Ostrowcu. 
Komisja, w której składzie za-
siedli przedstawiciele kurato-

rium, związków zawodowych, 
grona pedagogicznego, Rady 
Rodziców oraz Wójta Gminy 
Malechowo miała okazję obej-
rzeć prezentacje przygotowane 
przez kandydatów i wysłuchać 
ich wizji dotyczącej rozwoju 

placówek oświatowych.

Stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Koperni-
ka w Ostrowcu powierzono po 
raz kolejny pani Barbarze Chy-
lewskiej. Funkcję dyrektora 

Gimnazjum im. mjr Ryszarda 
Markiewicza ps. „Mohort” w 
Malechowie ponownie pełnił 
będzie pan Piotr Chylarecki.
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy sukcesów w zarządzaniu 
szkołami!

Barbara Chylewska, dyrektor ZS w Ostrowcu (czwarta od 
prawej) wraz z komisją konkursową

Piotr Chylarecki, dyrektor Gimnazjumw Malechowie (piąty 
od lewej) wraz z komisją konkursową

Szkoła Podstawowa w Lejkowie 
ma nowego dyrektora

z entuzjazmem i gromkimi bra-
wami. Spotkanie było okazją do 
złożenia podziękowań na ręce 
nauczycielek pełniących obo-
wiązki dyrektora - Magdaleny 
Bonat i Krystyny Filonowicz-
Kuszmar.
Dyrektor SP Lejkowo podkre-
śliła, że jest to dla niej dzień 
szczególny i powiedziała, że 
swoje obowiązki będzie wyko-
nywać rzetelnie i z pełnym po-
święceniem.
Mirosława Turczyn rozpoczęła 
swoją przygodę z nauczaniem 
w Przedszkolu w Malechowie. 
Następnie uczyła w Szkole 
Podstawowej w Malechowie. 
Po reformie edukacji pracowa-
ła nieprzerwanie w Gimnazjum 
w Malechowie, ucząc wiedzy 
o społeczeństwie, wychowania 
do życia w rodzinie oraz histo-
rii. Przez lata pełniła funkcję 
opiekuna samorządu uczniow-
skiego.
Nowej dyrektor życzymy sa-
mych sukcesów w prowadzeniu 
placówki i kreatywnych pomy-
słów.
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Chciałoby się napisać: 
Potyczki Sołeckie za 
nami... 
A jednak nie. 

W sobotę - 02 lipca br. gorąca i 
parna aura mogła być zapowie-
dzią zmian w pogodzie. Przygo-
towania do tej gminnej imprezy 
ruszyły pełną parą. 
Na placu w Karwicach wyzna-
czono tory do konkurencji, od-
była się odprawa sędziów. 
 W czasie zaplanowanego ofi-
cjalnego otwarcia - o godzinie 
15:00 zaczęły się intensywne 
opady, które nie chciały tego 
dnia opuścić nieba nad Karwi-
cami. 
W związku z tym, program 
potyczek diametralnie uległ 
zmianie. Prowadzący imprezę 
- Tadeusz Chylewski powitał 
serdeczne wszystkie sołectwa, 
które zgłosiły się do rozgrywek, 
sołtysów, radnych i gości. 
Następnie przeprowadzono 
pierwszą konkurencję na tarasie 
– w której brylowali panowie, 
ścierali bowiem ziemniaki na 
czas. Śmiechu było co niemia-
ra, zaangażowanie na sto pro-
cent, u niejednego zawodnika 
pojawił się opatrunek na dłoni.
Po zakończeniu tego zadania, 
nic nie wskazywało, że będzie 
możliwe rozegranie konkuren-
cji sprawnościowych na placu 
przy OSP Karwice. 
Zdecydowano o przeniesie-
niu się do świetlicy wiejskiej, 
co było trudne ze względu na 
liczbę przybyłych na imprezę 
osób. Tu - oficjalnego otwarcia 
imprezy dokonał Wójt Gminy 
Malechowo - Radosław Nowa-
kowski i podziękował wszyst-
kim za przybycie. 
Następnie do nieobowiązko-
wej i nieocenianej w konkursie 
ogólnym prezentacji sołectwa 
przystąpiły sołectwo: Kusice, 
Ostrowiec i Sulechówko. Kusi-
ce reprezentował sołtys Andrzej 
Robakowski, który zagrał na 
akordeonie krótką przyśpiew-

Potyczki Sołeckie w Karwicach

kę. 
Przedstawiciele Klubu Seniora 
w Ostrowcu, którzy muzykują 
w zespole „Nasze Wspomnie-
nia” postanowili w sposób śpie-
wany przedstawić Ostrowiec. 
W utworze przez nich napisa-
nym można było usłyszeć, jakie 
ciekawe miejsca są w Ostrow-
cu, co jest jeszcze do zrobienia, 
jakie są relacje mieszkańców i 
jak układa się współpraca z soł-
tysem. To był nie tylko dobry, 
muzyczny występ, ale też spora 
dawka śmiechu. Kiedy jednak 
w świetlicy wiejskiej spostrze-
żono szczupłą blondynkę w 
lakierkach i czarnych, przykrót-
kich spodniach, wszyscy wie-
dzieli kto to. 
Do Karwic przyjechała sama 
Mariolka, która w rozmowie 
telefonicznej ze swoją kole-
żanką opisała Sulechówko a 
nawet wójta Radosława Nowa-
kowskiego. Potem był nawet jej 
wywiad z gospodarzem gminy. 
Występ nagrodzono głośny-
mi brawami. W naszej gminie 
mamy zdolnych i kreatywnych 
ludzi, zdystansowanych, chcą-
cych się bawić – taki płynie z 
tego wniosek. Po tych wystę-
pach wójt Nowakowski gorąco 
podziękował za wspaniałe show 
i podjęcie wyzwania przygoto-
wania prezentacji, co nie było 
łatwym zadaniem. „Dziękuję 

za zaangażowanie i przygo-
towanie pięknych występów. 
Chcąc docenić Wasz wysiłek, 
przekazuję na Wasze ręce ten 
słodki upominek” - takie słowa 
padły z ust wójta. Sołtysi zosta-
li nagrodzeni koszami pełnymi 
smakołyków oraz pamiątkowy-
mi dyplomami.
Pogoda jednak tego dnia nie 
była łaskawa i w trosce o zdro-
wie oraz dobrą zabawę uczest-
ników, organizatorzy zdecydo-
wali o dokończeniu konkurencji 
sołeckich podczas Dożynek 
Gminnych, które odbędą się 3 
września br. (sobota) na boisku 
wiejskim w Malechówku. 
Tam też będą mogli rywalizo-

wać ze sobą sołtysi i radni o Pu-
char Wójta Gminy Malechowo. 
Serdecznie zapraszamy do 
Malechówka – 03.09.2016 r. 
Szczegółowe informacje na 
temat programu otrzymają soł-
tysi,  pojawią się one także na 
stronie www.malechowo.pl.
Wójt Gminy Malechowo ser-
decznie dziękuję sołtysom i 
sołectwom: Borkowo, Karwi-
ce, Kusice, Malechowo, Male-
chówko, Ostrowiec, Pękanino, 
Sulechówko, Święcianowo i 
Żegocino, które zgłosiły chęć 
wzięcia udziału w II Turnieju 
Sołeckim – Lipcowe Potyczki 
Sołeckie 2016. Dziękujemy!!! 
Do zobaczenia we wrześniu.

Gmina Malechowo jest part-
nerem akcji STOP DOPALA-
CZOM, której realizatorem jest 
Głos Koszaliński. 

W ramach akcji do szkół z 
gminy Malechowo trafiła seria 
komiksów, która przestrzega 
młodzież przed zażywaniem 
dopalaczy. 
Dzięki temu gimnazjaliści z 
Malechowa oraz uczniowie klas 
piątych i szóstych z Lejkowa, 
Niemicy i Ostrowca uświado-

mią sobie, jakie niebezpieczeń-
stwa im grożą (w szczególności 
podczas wakacji).
- W szkołach przeprowadzone 
zostały odpowiednie prelekcje, 
do których wrócimy po wa-
kacjach - we wrześniu. Mam 
nadzieję, że osiągniemy ocze-
kiwany efekt i ustrzeżemy na-
szą młodzież przed niebezpie-
czeństwem - powiedział wójt 
Gminy Malechowo, Radosław 
Nowakowski.

Gmina Malechowo partnerem 
akcji "Stop dopalaczom"
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Dzień dziecka, mamy

Dzień matki w SP Lejkowo

Dzien Rodzica w Przedszkolu w Kusicach

Dzień Mamy PWD Laski Dzień Mamy w Ostrowcu

Dzień Mamy i Taty w Przystawach

Sołectwo Lejkowo PWD Paproty i Święcianowo



Dzień Dziecka, obcho-
dzony tradycyjnie 
1 czerwca, to urokliwe 
święto, które świętowa-
no nie tylko w szkołach 
i przedszkolach, 
w naszej gminie. 

Od kilku lat nauczyciele, bi-
bliotekarze, wychowawcy Pla-
cówek Wsparcia Dziennego, 
ale także sołtysi prześcigają się 
w coraz to ciekawszych pomy-
słach na imprezy dla dzieci oraz 
w organizacji festynów i pikni-
ków rodzinnych. 
W przygotowania angażują 
się członkowie rad sołeckich, 
mieszkańcy a nawet zespoły 
ludowe. 
Organizują atrakcje dla naj-
młodszych, konkurencje 
sprawnościowe zarówno dla 

maluchów, jak i dla dorosłych. 
Z powodzeniem łączą święto 
dzieci z obchodami dnia matki 
i ojca.
W ten oto sposób organizowa-
ne są imprezy dla całej rodziny. 
Tak też było w tym roku. 
Szkoły, placówki przedszkolne 
organizowały akademie z oka-
zji dnia mamy i taty. 
Specjalnie dla dzieci przepro-
wadzano liczne konkursy ze 
słodkimi upominkami, były 
lody dla ochłody, nie zabrakło 
też kiełbasek smażonych na 
ognisku... 
Były także wyjazdy integra-
cyjne, wycieczki, turnieje 
sportowe, pokazy strażackie, 
podchody w lesie a nawet 
przedstawienia teatralne z ro-
dzicami w roli głównej. 
Tak bawiła się Gmina Malecho-
wo.
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i taty w Gminie Malechowo

Sołectwo Przystawy

Sołectwo Ostrowiec

Sołectwo Sulechówko

Sołectwo Malechowo

Piknik rodzinny w SP Niemica

Przedszkole w Malechowie



Finał akcji 
"Wkręć się w nakrętkę" 
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Poniżej przedstawiamy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie 
Gminy Malechowo dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 
od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Taryfy za wodę i ścieki 
dla odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców                Cena bez podatku VAT (netto)   Cena z podatkiem VAT (brutto)

    Dostarczanie wody
Odbiorcy „opomiarowani”       3,98 zł / m3                    4,30 zł / m 3
Odbiorcy ryczałtowi             5,79 zł / m3                    6,25 zł / m3

                5,98 zł / m3      6,46 zł / m3

7,55 zł / m3                    8,15 zł / m3

Odprowadzanie ścieków
Odbiorcy odprowadzają-
cy ścieki „opomiarowani”
Odbiorcy odprowadzający 
ścieki „ryczałtowi”

Zakończenie roku szkolne-
go 2015/2016  skłoniło do 
podsumowania całorocznej 
akcji „Wkręć się w nakrętkę” 
prowadzoną w Gimnazjum 
w Malechowie na rzecz małej 
mieszkanki Gminy Malecho-
wo - Karolinki. 

W zbieranie plastikowych na-
krętek po napojach, detergen-
tach udało się „wkręcić” sporą 
liczbę nie tylko uczniów, ale i 
nauczycieli.
Ogółem zebrano ponad 300 ki-
logramów nakrętek. Gimnazja-
liści z dużym zaangażowaniem 
rozpropagowywali ideę akcji 
w swoich miejscach zamiesz-
kania, integrując wokół szczyt-
nego celu rodziny, znajomych i 
sąsiadów.
Kolorowe drewniane skrzynki 

po jabłkach pomalowane przez 
A. Zarzecką, N. Socha  szybko 
się napełniały. Najwięcej na-
krętek przynieśli L. Seweryn, 
W. Kostrzewa, J. Maziec, K. 
Filipek, N. Duliasz, J. Duliasz, 
W. Runowska, S. Horostowska, 
D. Egierd, A. Brzezińska, A. Po-
borska.
Inicjatywa ta miała wymiar nie 
tylko społeczny, ale przyczyniła 
się też do promocji wychowania 
ekologicznego. Plastik zostanie 
sprzedany firmie recyklingowej, 
a pieniądze pomogą sfinanso-
wać rehabilitację Karolinki.
Dziękujemy za każdą zebraną 
nakrętkę. Karolinko jesteśmy z 
Tobą, wspieramy Cię i w przy-
szłym roku szkolnym będziemy 
z przyjemnością kontynuować 
zbiórkę nakrętek.               
                  Wolontariusze i Ewa Połońska
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„Roczek” hucznie świę-
towały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Niemicy. To rok temu 
zrodził się pomysł utwo-
rzenia tej grupy, która 
ma na celu nie tylko 
doskonalenie talentów 
kulinarnych, ale także 
integrację. W sobotnim 
spotkaniu wzięły udział 
członkinie KGW, które 
z dużą radością świę-
towały swoje pierwsze 
urodziny. Nie mogło w 
tym gronie oczywiście 
zabraknąć smacznych 
dań i domowych wy-

pieków. To uroczysta 
kolacja była ucztą dla 
podniebienia i okazją do 
wspomnień. 
Panie z Niemicy do-
konały podsumowania 
minionego roku i przed-
stawiły nowe plany i 
założenia… A jest ich 
dużo. Członkiniom Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Niemicy życzymy zdro-
wia, pomyślności i kre-
atywnych pomysłów ku-
linarnych. Dziękujemy 
za działania prowadzone 
na rzecz naszej małej oj-
czyzny.

Diamentowe Gody Państwa Ireny i Klemensa Kwiatkowskich

Uroczystość odbyła się w niezwykle miłej at-

oficjalnie za osiągnięcia 
i sukcesy rodziny, jak 
również te wypracowa-
ne na rzecz społeczności 
lokalnej oraz gminy.
 Podczas tej uroczystości 
wzruszającą dla rodziny 
chwilą było, gdy Dostoj-
ni Jubilaci skierowali 
względem siebie rotę 
podziękowania - a dzię-
kowali sobie wzajemnie 
za dotychczasowe lata 
i przyrzekli, że uczy-
nią wszystko, aby ich 
małżeństwo było nadal 
szczęśliwe i trwałe. W 
imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej 
Wójt odznaczył jubila-
tów medali za „Długo-
letnie Pożycie Małżeń-
skie”. 

Przyznany medal jest 
symbolicznym wyrazem 
uznania, jakie żywią 
władze Rzeczypospo-
litej Polskiej i władze 
samorządowe Gminy 
Malechowo dla trwa-
łości związku małżeń-
skiego i rodziny. Tego 
dnia było mnóstwo 
wspomnień,  były rów-
nież kwiaty, drobne upo-
minki oraz pamiątkowe 
zdjęcia.
Jubilatom jeszcze raz 
dziękujemy za wszyst-
ko, czego dokonali we 
wspólnym ich życiu, 
gratulujemy wspaniałe-
go jubileuszu i życzymy 
dalszych długich lat w 
zdrowiu i miłości.

Uroczyście, 3 kwietnia br., jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego - Diamentowe Gody obchodzili Państwo 
Irena i Klemens Kwiatkowscy z Paprot. 

mosferze. Wójt Gminy 
Malechowo - Radosław 
Nowakowski pogratulo-
wał Jubilatom pięknego 
jubileuszu, podziękował 

Jubileusz 60-lecia Małżeństwa Państwa Janiny i Zenona Wojniak
Dnia 02 kwietnia br. 
Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski pogratu-
lował Państwu Janinie 
i Zenonowi Wojniak z 
Darskowa 60-tej rocz-
nicy zawarcia związku 
małżeńskiego. 

Spotkanie to było dosko-
nałą okazją do złożenia 
serdecznych życzeń do-
brego zdrowia, radości 
i pogody ducha na kolej-
ne lata wspólnego życia. 
 Dostojnym Jubilatom 
wręczono okoliczno-
ściowy dyplom, kwiaty 
i symboliczny upominek.

 Jubilaci w tym ważnym 
dniu podziękowali sobie 
za minione lata przeży-
te razem i przyrzekli, ze 
uczynią wszystko, aby 
ich małżeństwo było na-
dal szczęśliwe. 
To była piękna i wzrusza-
jąca chwila nie tylko dla 
Państwa Janiny i Zenona 
Wojniak, ale także dla ich 
bliskich - dzieci, wnu-
ków, prawnuków oraz 
przyjaciół.
60 lat nieprzerwanego, 
harmonijnego pożycia 
małżeńskiego to piękny 
obraz, jak przez proble-
my i trudy codzienności 
pozostać nadal wiernym 

miłości. Za ten wspania-
ły przykład, wyrzeczenia 
i wytrwałość z całego 
serca gratulujemy i dzię-

kujemy.
Drogim Jubilatom oraz 
najbliższym członkom 
ich rodziny składamy po-

dziękowania za serdecz-
ne przyjęcie.

Roczek Koła Gospodyń Wiejskich w Niemicy
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Spływ kajakowy rzeką Grabową
W czerwcu br. pracow-
nice Urzędu Gminy Ma-
lechowo spłynęły wraz z 
doświadczonym instruk-
torem kajakarstwa rzeką 
Grabową na odcinku Nowy 
Żytnik - Grabowo. Celem 
tego przedsięwzięcia było 
sprawdzenie w praktyce, 
jak wygląda nasza uro-
kliwa rzeka, jaki jest jej 
potencjał turystyczny i 
czy są miejsca trudne do 
przepłynięcia. Dzięki temu 
wykonano odpowiednią 
dokumentację fotograficz-
ną, określono punkty new-
ralgiczne, w których na-
leży rzekę uporządkować 
i oczyścić z powalonych 
drzew, uniemożliwiających 
sprawne przepłynięcie. 
Są oczywiście miejsca, w 
których przepłynięcie ka-
jakiem pod osuniętym ko-
narem jest wyzwaniem, ale 
właśnie o to w tym chodzi. 
Spływ rozpoczęto w No-
wym Żytniku z terenu 
pstrągarni. Rzeka płynie 
tu bez przeszkód. Około 1 
kilometra dalej znajduje się 
druga pstrągarnia, z której 
wodowanie jest o wiele ła-
twiejsze. Dalej płynie się 
bez większych przeszkód 
pod baldachimem drzew aż 

do kolejnego spiętrzenia wodne-
go. Rzeka Grabowa jest na tym 
odcinku wymagająca. Mnóstwo 
tu poprzewracanych drzew.
Podobnie wymagający odcinek 
zaczyna się za mostem w Lejko-
wie, tu nikt nie będzie się nudził. 
Ominięcie mostu w Malechowie 
zwiastuje piękny, turystyczny 
odcinek bez przeszkód, co jest 
doskonałą okazją do napawania 
się pięknym widokiem. Rzeka 
płynie tu prostymi odcinkami 
pozwalającymi na odpoczy-
nek, można wręcz zatęsknić za 
przeszkodami w formie drzew. 
Po około  6 godzinach spływu 

oczom ukazuje się widok okaza-
łego mostu w Grabowie i małej 
infrastruktury turystycznej.
Niezwykłą atrakcją dla osób 
biorących udział w tym spływie: 
instruktora kajakarstwa - Sławo-
mira Wszelakiego i pracownic 
UG Malechowo - Anny Żurow-
skiej oraz Natalii Kaczmarskiej, 
było pojawienie się pięknego 
perkoza o rudym czubku i szyi, 
który wraz ze swoim piskla-
kiem uciekał przed spotkaniem. 
Prawdopodobnie był to bardzo 
rzadko występujący perkoz ro-
gaty.  Można też było podziwiać 
dorodne łabędzie i ich małe, 

Każdego roku Zlot Woj-
skowych Pojazdów Hi-
storycznych w Darłówku 
jest zapowiedzią parady 
militarnej po naszej gmi-
nie i postoju na placu przy 
Urzędzie Gminy w Male-
chowie. Tak też było we 
czwartek - 30 czerwca br. 
To, co można zaobserwo-
wać, to fakt, że z roku na 
rok do Malechowa przyjeż-
dża coraz więcej pasjona-
tów militariów a wjazd na 
parking zajmuje coraz wię-
cej czasu. Motocykle, woj-
skowe ciężarówki, dorośli, 
dzieci, Polacy i obcokra-

jowcy - to charakterystyka 
czwartkowego spotkania. 
Przybyłych gości w imie-
niu Wójta Gminny Male-
chowo powitał Kierownik 
Referatu Oświaty i Sportu 
- Tadeusz Chylewski. Po-
dziękował za nietuzinkową 
atrakcją, jaką jest ich wizy-
ta i zaprosił poczęstunku w 
formie pysznej grochówki. 
Po smacznym obiedzie, 
wesołych rozmowach i 
zdjęciach i zlotowiczami, 
można było usłyszeć za-
pewniania, że pojawią się 
tu oni za rok.
A zatem  - do zobaczenia.

Parada pojazdów historycznych

Średniowieczna osada w Bor-
kowie przenosi gości i zwie-
dzających w niezapomniany 
klimat. To zupełnie inny świat, 
pozbawiony pośpiechu, nikt 

nie zerka nerwowo na zegarek. 
Czas jakby się tu zatrzymał. 
Osada Średniowieczna Woja 
Borka położona w Borkowie - 
malowniczym terenie otoczo-

nym polami i lasami. Zarówno 
dzieci jak i dorośli znajdą tu 
coś dla siebie. Można tu spró-
bować swych sił w pojedynku 
na równoważni, w strzelaniu 

Osada Woja Borka w Borkowie

Dożynki Gm
inne 

Malechówko



13DzIało SIę www.malechowo.pl

Spływ kajakowy rzeką Grabową

do kolejnego spiętrzenia wodne-
go. Rzeka Grabowa jest na tym 
odcinku wymagająca. Mnóstwo 
tu poprzewracanych drzew.
Podobnie wymagający odcinek 
zaczyna się za mostem w Lejko-
wie, tu nikt nie będzie się nudził. 
Ominięcie mostu w Malechowie 
zwiastuje piękny, turystyczny 
odcinek bez przeszkód, co jest 
doskonałą okazją do napawania 
się pięknym widokiem. Rzeka 
płynie tu prostymi odcinkami 
pozwalającymi na odpoczy-
nek, można wręcz zatęsknić za 
przeszkodami w formie drzew. 
Po około  6 godzinach spływu 

oczom ukazuje się widok okaza-
łego mostu w Grabowie i małej 
infrastruktury turystycznej.
Niezwykłą atrakcją dla osób 
biorących udział w tym spływie: 
instruktora kajakarstwa - Sławo-
mira Wszelakiego i pracownic 
UG Malechowo - Anny Żurow-
skiej oraz Natalii Kaczmarskiej, 
było pojawienie się pięknego 
perkoza o rudym czubku i szyi, 
który wraz ze swoim piskla-
kiem uciekał przed spotkaniem. 
Prawdopodobnie był to bardzo 
rzadko występujący perkoz ro-
gaty.  Można też było podziwiać 
dorodne łabędzie i ich małe, 

które wcale nie było zado-
wolone z widoku intruzów 
w kajakach. Spływ był z 
pewnością ciekawą formą 
rekreacji, wymagającą na 
początku, lecz dającą chwi-
lę wytchnienia na finiszu. 
Gmina Malechowo za-
mierza realizować projekt 
stworzenia zadbanego 
szlaku kajakowego i przy-
gotowania infrastruktury 
turystycznej. W ramach 
tych działań posadowione 
zostaną znaki informujące 
na przykład o zbliżają-
cym się niebezpiecznym 
miejscu na rzece, gdzie 
wykonane zostaną prze-
noski (gdzie należy kajak 
przenieść, można tu będzie 
odpocząć, zjeść kanapkę i 
kontynuować spływ). Dzię-
ki temu przypłynięcie rzeki 
Grabowej będzie prostsze 
i przyjemniejsze. Cieszy 
to, że pasjonaci spływów 
już podziwiają widoki z 
kajaka, płynąc Grabową, 
o czym świadczy fakt, że 
w dniu, w którym płynęły 
przedstawicielki UG Male-
chowo, mijali je inni kaja-
karze - turyści. „Grabowa 
jest piękną rzeką! Widoki 
są ujmujące” - można było 
usłyszeć z ich ust.

Średniowieczna osada w Bor-
kowie przenosi gości i zwie-
dzających w niezapomniany 
klimat. To zupełnie inny świat, 
pozbawiony pośpiechu, nikt 

nie zerka nerwowo na zegarek. 
Czas jakby się tu zatrzymał. 
Osada Średniowieczna Woja 
Borka położona w Borkowie - 
malowniczym terenie otoczo-

nym polami i lasami. Zarówno 
dzieci jak i dorośli znajdą tu 
coś dla siebie. Można tu spró-
bować swych sił w pojedynku 
na równoważni, w strzelaniu 

z łuku, rzucie toporem i 
włócznią. Miłośnicy kuch-
ni prześledzą proces po-
wstawania podpłomyków 
oraz chleba, wyrabianych 
ze zboża własnoręcznie 
utartego w żarnach. Od-
bywają się tu warsztaty 
garncarstwa, tkactwa, ko-
walstwa a nawet rycerskie 
pojedynki. Wszystko w 
nietuzinkowym klimacie. 
Woj Bork z pewnością 
oprowadzi turystów po 
pracowni rzeźbiarskiej i 
pokaże zgromadzone zbio-
ry starych przedmiotów. 
Wieczorne ogniska to czas 
powrotu do przeszłości i 
niezapomniane opowieści.

Osada Woja Borka w Borkowie

Gospodarstwo Agroturystyczne
Osada średniowieczna 

Borkowo
Adam Bryl Borkowo 1
76-142 Malechowo
kom. 698 041 563
www.borkowo.info.pl
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11 czerwca br. odbyła się 
już ósma edycja Przeglą-
du Zespołów Ludowych 
w Ostrowcu pn. Folkowe 
Śpiewanie z Zespołem 
Ostrowianie. 

Mimo ulewnej i jesiennej 
aury w przeddzień imprezy, 
w sobotę rano zza chmur 
wyszło słońce i do końca 
towarzyszyło zespołom i 
publiczności. Ostrowiec 
stał się stolicą muzyczną 
Gminy Malechowo i Po-
wiatu Sławieńskiego.
Obchody VIII Folkowe-
go Śpiewania rozpoczęto 
uroczystą mszą świętą, po 

której barwny korowód 
ruszył na miejsce prezen-
tacji, tj. boisko sportowe w 
Ostrowcu. Piękne stroje ze-
społów, dźwięk akordeonu, 
trąbki i klarnetu oraz śpiew 
- wszystko to rozbrzmiewa-
ło  i niosło się w okolicy. To 
była prawdziwa uczta dla 
ucha.
Część oficjalną otworzyli 
przedstawiciele Gminy Ma-
lechowo, Wójt Radosław 
Nowakowski i Sekretarz 
Halina Skaza. Życzyli oni 
udanej zabawy wszystkich 
zespołom biorącym udział 
w zabawie oraz podzięko-
wali za tak liczne przyby-

cie. „To powód do dumy, że 
wspólnie ze Stowarzysze-
niem Zespołu Ludowego 
Ostrowianie już od ośmiu 
lat organizujemy tę impre-
zę. Dziś ma ona zupełnie 
inny wymiar. To jedna z 
kluczowych imprez w na-
szej gminie” - powiedział 
wójt Nowakowski.
Zespół Ostrowianie jako go-
spodarz dał swój popisowy 
występ. Wsparło go młode 
pokolenie - uczniowie z 
Zespołu Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Ostrowcu.
Następnie przyszedł czas 
na rywalizację w konkursie, 
w którym udział wzięło 21 

VIII Folkowe Śpiewanie z Zespołem Ostrowianie w Ostrowcu

zespołów. Laureaci z 2015 
roku  - Lechici z Koszalina 
i Serenada z Czarnego nie 
byli oceniani, podobnie jak 
Ostrowianie. Do Ostrowcu 
przyjechało 25 zespołów 
ludowych.
W drugiej części przeglądu 
brali udział artyści, którzy 
zgłosili się do konkursu 
„Piosenka o Gminie Male-
chowo”.
Jury nie miało łatwego za-
dania i gdy w pocie czoła 
sumowało punkty, na scenie 
dalej rozbrzmiewała muzy-
ka, były zabawne skecze 
i przyśpiewki. Ostrowiec 
tego dnia rozśpiewał się i 
roztańczył.
Wyniki ogłosił członek 
komisji oceniającej - Jan 
Świderski, któremu towa-
rzyszyli jurorzy: Longin 
Mieczkowski, Kazimierz 
Salik i Marek Stojan. I 
miejsce przypadło Pień-
kowianom, II - zespołowi 
Słupianki, a trzecie miejsce 
wywalczyły Dobrowianki. 
Nagrody w formie złotej, 
srebrnej i brązowej płyty 
wręczyła Sekretarz Gminy 
Malechowo - Halina Ska-
za, a gratulacje i dyplomy 
uznania przekazała Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Malechowo - Jolanta Kie-

res.  W kategorii „Piosen-
ka o Gminie Malechowo” 
najlepszym okazał się ze-
spół Wrzosy z Warszkowa, 
który do Ostrowca przyje-
chał jako ostatni, a z impre-
zy wyjechał z pierwszym 
miejscem.
Na koniec imprezy, kon-
feransjer imprezy - Bar-
bara Chylewska zaprosiła 
wszystkie zespoły do pa-
miątkowego zdjęcia i za-
prosiła do Ostrowca za rok. 
Nie był to jednak koniec. 
Po oficjalnym zakończeniu 
VIII Folkowego Śpiewania 
z Zespołem Ostrowianie, 
przyszedł czas na festyn 
„Powitanie Lata” i zabawę 
do białego rana. I tak też 
było.
Bazę gastronomiczną im-
prezy zapewnili jak co roku 
strażacy z OSP Ostrowiec, 
serwując pyszne dania z 
grilla, kebaba, gofry i ra-
cząc gości domowym cia-
stem z kawą. Zabawa była 
niezwykle udana.
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski 
składa serdeczne podzięko-
wania za pomoc w organi-
zacji imprezy wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w przygotowania. Bez Was 
nie mogłaby się ona udać!

Długo oczekiwany odpust w Przystawach 

W piątek, 3 czerwca 
br. odbyła się Msza 
Odpustowa w pięknym, 
nowym kościele w Przy-
stawach.
 Msze koncelebrował ks. 
Janusz Kozłowski, dzięki 
któremu był zapoczątko-
wany plan budowy świąty-

ni. To on nauczył społecz-
ność lokalną wytrwałości, 
pokory i głębokiej wiary 
w realizację zamierzonego 
celu.
W mszy uczestniczył ks. 
Grzegorz Malinowski, 
który podjął się kontynu-
acji tego, trudnego do zre-

alizowania, planu. Od tej 
pamiętnej daty wszystkie 
msze święte będą odpra-
wiane w nowym kościele. 
Podczas Mszy Odpustowej 
panowała bardzo podniosła 
atmosfera, było dużo rado-
ści i wzruszenia. Najstarsi 
seniorzy z miejscowości 
byli dumni z tego, że docze-
kali tej najpiękniejszej uro-
czystości. Nowy Kościół 
to ich marzenie, które się 
ziściło. Budowa tej świą-
tyni zjednoczyła całą wieś, 
niemal wszyscy mieszkań-
cy byli i są zaangażowani. 
Oficjalne poświęcenie i od-
danie obiektu odbędzie się 
w przyszłym roku, podczas 
wizyty biskupa.
Z całego serca dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, 
sponsorom oraz mieszkań-
com za trud włożony w po-
wstanie kościoła. Pamiętaj-
my, że to jeszcze nie koniec 
a budowa trwa dalej.
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70-lecie OSP Pękanino
W czerwcu w Pękaninie 
odbyła się wyjątkowa uro-
czystość 70-lecia powsta-
nia jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej połączo-
na z nadaniem sztandaru. 
Rozpoczęła ją msza święta 
polowa, w której uczestni-
czyli zaproszeni goście, w 
tym Starosta Sławieński - 
Wojciech Wiśniowski oraz 
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski, 
mieszkańcy Pękanina, 
druhowie strażacy oraz 
zaprzyjaźnione jednostki z 
gminy Malechowo. Waż-
nym punktem programu 
było przypomnienie histo-
rii jednostki i jej losów, 
za co odpowiedzialny był 

Leszek Materna. Staro-
sta Wojciech Wiśniowski 
uhonorował wyróżnionych 
strażaków medalami, a 
sponsorom sztandaru po-
dziękowano w bardzo ory-
ginalny sposób - wręczając 
mały model wozu strażac-
kiego. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na poczę-
stunek i  świętowanie do 
białego rana.
Zarząd OSP Pękanino dzię-
kuje wszystkim osobom, 
które zaangażowały się 
przygotowanie obchodów 
70-lecia OSP Pękanino. W 
szczególności dziękujemy 
wszystkim sponsorom i 
darczyńcom za ufundowa-
nie sztandaru. 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Ostrowcu

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 
odbyły się zgodnie z 
tradycją na boisku 
wiejskim w Ostrowcu. 

Zawody otworzył i 
wszystkich druhów 
powitał Prezes Zarzą-
du Gminnego OSP 
Malechowo - Bohdan 
Pawlak. Wójt Gminy 
Malechowo - Radosław 
Nowakowski przywitał 
zaproszonych gości i 
przybyłych członków 5 
jednostek OSP z terenu 
gminy Malechowo. Ży-
czył udanych zawodów i 
rywalizacji w duchu fair 
play.
Gminne Zawody Spor-

towo - Pożarnicze w 
Ostrowcu zostały zor-
ganizowane przez Wój-
ta Gminy Malechowo 
oraz Zarząd Gminny 
Związku OSP RP przy 
współpracy z Komendą 
Powiatową PSP w Sław-
nie. Do rywalizacji przy-
stąpiło 10 drużyn, które 
brały udział w dwóch 
konkurencjach. Dorośli 
i młodzież w kategorii 
15-18 lat rywalizowali 
w biegu sztafetowym 7 
x 50 m i w ćwiczeniach 
bojowych. Drużyny 
w kategorii wiekowej 
12-15 lat pokonywały 
tor przeszkód i wzięły 
udział w ćwiczeniach 
bojowych.

W grupie I dziewcząt 
(12-15 lat) miejsce I za-
jęła drużyna z Ostrowca, 
w grupie I chłopców (12 
- 15 lat) najlepsza była 
drużyna B z Ostrow-
ca, a za nią drużyna A 
z Ostrowca. W grupie 
II dziewcząt (w katego-
rii 15-18 lat) pierwsze 
miejsce zajęły dziew-
częta z Karwic, a w gru-
pie III kobiet I miejsce 
przypadło drużynie z 
Ostrowca.
Najwięcej emocji przy-
niosła rywalizacja w 
grupie III mężczyzn, w 
której konkurowało ze 
sobą pięć drużyn. Pierw-
sze miejsce po zaciętej 
walce zajęła drużyna 

z Malechowa, drugie - 
OSP Karwice, trzecie 
- OSP Ostrowiec, czwar-
te - Sulechowo i piąte 
- OSP Pękanino. Druży-
ny, które zajęły pierwsze 
miejsce będą reprezen-
tować naszą gminę na 
zawodach powiatowych.
Po zakończeniu zawo-
dów dokonano wręcze-
nia pucharów i dyplo-
mów oraz upominków 
dla uczestników rywali-
zacji. 
Gratulacje przekazał 
Prezes Zarządu Gmin-
nego OSP w Malechowo 
- Bohdan Pawlak oraz 
Wójt Gminy Malecho-
wo - Radosław Nowa-
kowski. 

Gospodarz naszej gminy 
podziękował za zaanga-
żowanie i rywalizację. 
Podkreślił również, jak 
ważna jest rola straża-
ków ochotników w za-
pewnieniu bezpieczeń-
stwa. 
Na koniec przyszedł 
czas na pyszną, strażac-
ką grochówkę i wspólne 
integracyjne ognisko ze 
smażonymi kiełbaska-
mi.
Serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich 
osób zaangażowanych 
w organizację zawodów: 
zawodników, sędziów 
oraz osób obsługujących 
zawody.  Do zobaczenia 
za rok!
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Za nami Sołecko - Pa-
rafialny Rajd „Tour De 
Sulechówko” im. Jana 
Pawła II, który jak co 
roku cieszył się dużym 
zainteresowaniem. 

Pogoda jak zwykle do-
pisała, podobnie jak hu-
mory cyklistów. Inicja-
torem tego aktywnego 
wydarzenia był ksiądz 
Parafii Sulechówko - Jó-
zef Turkiel oraz Sołtys 
Żegocina - Piotr Zając 
wraz z radą sołecką oraz 
radnym Pawłem Zają-

cem.
 W rajdzie, który trwał 
około trzy godziny, 
uczestniczyło 66 osób. 
Przebycie trasy Sule-
chówko - Lejkowo - 
Święcianowo - Żegocino 
- Podgórki - Ostrowiec - 
Smardzewo - Żegocino 
- Święcianowo - Lejko-
wo - Sulechówko, dało 
wszystkim uczestnikom 
dużo satysfakcji. Atmos-
fera była bardzo pozy-
tywna i mimo zmęcze-
nia, uśmiech nikomu nie 
znikał z twarzy.

Po zakończeniu rajdu, w 
Sulechówku organizato-
rzy przygotowali poczę-
stunek dla rowerzystów. 
Był smaczny, pieczony 
dzik, grochówka oraz 
domowe wypieki. Dla 
każdego przygotowano 
też drobny upominek.
Dobra organizacja, po-
zytywne nastroje i wy-
śmienita pogoda spo-
wodowały, że Sołecko 
- Parafialny Rajd „Tour 
De Sulechówko”  na dłu-
go pozostanie w pamięci 
jego uczestników. 

XI Gminny Zjazd Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Karwicach

XI Gminny Zjazd 
Związku Ochotni-
czych Straży Pożar-
nych z terenu gminy 
Malechowo odbył się 
w tym roku w Karwi-
cach. 

Celem zjazdu było pod-
sumowanie działalności 
jednostek OSP za okres 
5 lat (2011-2015), wybór 
nowych władz Zarzą-
du Gminnego Związku 
OSP RP w Malechowie 
na kadencję 2016-2020 
a także wybór delega-
tów reprezentujących 
naszą gminę na zjeździe 
powiatowym ZOSP.
 Wybrano także trzy oso-
by jako przedstawicieli z 

Zarządu Gminnego OSP 
do Zarządu Powiatowe-
go OSP w Sławnie. W 

spotkaniu uczestniczy-
li: członkowie Zarządu 
Gminnego  OSP, dele-

gaci z poszczególnych 
jednostek oraz Prezes 
Zarządu Powiatowego 

ZOSP RP w Sławnie - dh 
Wojciech Wiśniowski 
(Starosta Sławieński), 
Radosław Nowakowski 
- Wójt Gminy Malecho-
wo, mł. Bryg. Krzysztof 
Pietruszka - Komen-
dant Powiatowy PSP 
w Sławnie - Krzysztof 
Pietruszka,  Ewa Pa-
sińska - przedstawiciel 
Banku Spółdzielczego 
w Sławnie - Oddział w 
Malechowie. Prezesem 
Zarządu Gminnego 
OSP w Malechowie zo-
stał wybrany ponownie 
dh Bohdan Pawlak, Ko-
mendantem Gminnym 
natomiast dh Roman 
Nowacki.
Gratulujemy!

Sołecko - Parafialny Rajd 
Rowerowy „Tour De Sulechówko”

W tym roku seniorzy 
z gminy Malechowo 
wspólnie świętowali 
Gminny Dzień Seniora 
w Gimnazjum w Male-
chowie, 11 czerwca br. 

Tego też dnia, popołu-
dniu sołtys Ostrowca 
- Krzysztof Jarotek nie 
zapomniał o seniorach 
ze swojej miejscowości. 

W podziękowaniu za 
owocną współpracę oraz 
pomoc i zaangażowanie 
w działania na rzecz 
sołectwa, zorganizował 
on piknik na boisku 
wiejskim - właśnie dla 
nich. Były śpiewy, tań-
ce, smaczna kiełbaska z 
ogniska i dużo pozytyw-
nej energii.

Piknik Seniorów 
z Ostrowca
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Gminny Dzień Seniora w Malechowie

W tym roku, Gminny 
Dzień Seniora odbył się 
w sobotę - 11 czerwca br. 
Zgodnie z tradycją, święto 
to rozpoczęto uroczystą 
mszą świętą w kościele w 
Malechowie, podczas któ-
rej kościół wypełniony był 
emerytami i rencistami z 
całej gminy. Z pewnością 
niewiele jest okazji, aby 
spotkać się w takim gro-
nie, tym bardziej cieszy 
fakt, że jest to możliwe 
rokrocznie.

O godzinie 12:00 w Gim-
nazjum w Malechowie roz-
poczęła się oficjalna część 
obchodów, którą rozpoczął 
dyrektor placówki - Piotr 
Chylarecki. Wójt Gminy 

Malechowo - Radosław 
Nowakowski podzięko-
wał seniorom za tak liczne 
przybycie i życzył udanej 
zabawy. Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Malechowie - 
Zdzisława Kubiak powitała 
przybyłych gości - ponad 
300 seniorów i wyraziła ra-
dość z możliwości spotka-
nia się w tej formie.
Jak co roku, program arty-
styczny był bardzo bogaty. 
Na początku swój występ 
dały członkinie Studium 
Wokalnego działającego 
przy Orkiestrze w Malecho-
wie, które zachwyciły talen-
tem wokalnym. Następnie 
przyszedł czas na seniorów  
i występ członków Klu-

bu Seniora w Ostrowcu, 
którzy założyli amatorski 
zespół muzyczny „Nasze 
wspomnienia”.  Za ich spra-
wą można było usłyszeć 
szlagiery muzyki polskiej i 
przyśpiewki ludowe.
Były tańce a nawet przy-
słowiowy „pociąg”, który 
na chwilę opuścił mury 
gimnazjum.  Dzieci z Pla-
cówek Wsparcia Dziennego 
w Paprotach i Święcianowie 
zaprezentowały krótki wy-
stęp wokalny, nie ustępu-
jąc zdolnościami starszym 
i bardziej doświadczonym 
zespołom ludowym, które 
miały wystąpić tego dnia.
I tak - w drugiej części im-
prezy mini-koncert dały 
zespoły ludowe funkcjonu-

jące w naszej gminie - ze-
spół Słoneczko z Niemicy 
i Ostrowianie z Ostrowca. 
To była prawdziwa uczta 
dla ucha.  
Po obiedzie przyszedł czas 
na wspólne rozmowy przy 
kawie i pysznym cieście. 
Zabawa była naprawdę 
udana. Wójt Radosław No-
wakowski podkreślił jak 
wielka jest rola seniorów 
- doświadczonych miesz-
kańców naszej gminy, któ-
rzy funkcjonują w naszych 
lokalnych społecznościach. 
„Cieszę się, że w naszej 
gminie seniorzy działają 
tak prężnie. Dowodem na 
to jest to, że mamy siedem 
Klubów Seniora. Seniorzy 
mają kreatywne pomysły, 

organizują spotkania inte-
gracyjne, biorą udział w 
wycieczkach. To bardzo bu-
dujące” - powiedział Rado-
sław Nowakowski. Dowo-
dem na to była prezentacja 
multimedialna wyświetlana 
podczas spotkania.
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski 
i Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Malechowie - Zdzisława 
Kubiak dziękują wszystkim 
seniorom za przybycie i już 
dziś zapraszają na kolejny 
Dzień Seniora w 2017 roku.
Serdeczne podziękowania 
dla osób zaangażowanych 
w przygotowanie tej uro-
czystości.

Kolejna udana wycieczka seniorów

Członkowie malechowskich klubów seniora 
są bardzo kreatywni i mają coraz więcej po-
mysłów na  ciekawe spędzanie wolnego czasu. 

W maju odbyła się kolejna wycieczka zorgani-
zowana przy pomocy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Malechowie, tym razem do 
parków miniatur i gigantów na Kaszubach oraz 
do Szymbarku 
W zwiedzanych parkach seniorzy zobaczyli 
repliki najbardziej znanych  światowych i pol-
skich budowli w miniaturze oraz gigantyczne 

postacie zwierząt. Pobyt w Szymbarku to zwie-
dzenie przede wszystkim domu postawionego 
na dachu. Spacer po takim domu to niezwykłe 
przeżycie, ale Centrum Edukacji i Promocji 
w Szymbarku oferuje jeszcze wiele innych 
atrakcji. Historię większości  z nich uczestni-
cy wycieczki poznali dzięki ogromnej wiedzy 
przewodnika oprowadzającego seniorów po 
terenie Centrum. Wycieczka była bardzo udana 
dopisała pogoda i humory, zresztą jak zwykle w 
przypadku naszych seniorów. Przed nami letni 
sezon i plany na kolejne udane wyjazdy

W naszej gminie powstał kolejny, już siódmy 
klub seniora. Tym razem seniorzy z Pękanina 
zdecydowali o założeniu następnego klubu se-
niora w gminie. Na  spotkanie założycielskie 
z wójtem gminy Radosławem Nowakowskim 
przybyło kilkunastu seniorów - założycieli klu-
bu. Już na pierwszym spotkaniu wybrano lidera, 
którym został Władysław Wesołowski.
 Członkowie nowego klubu seniora są pełni 
energii i zapału i jak mówią jest to dobry począ-
tek ich działalności, a ich pierwszy cel to zachę-
cić do wspólnych działań pozostałych seniorów 
i zorganizować grupę na zajęcia z gimnastyki.

Mamy już siedem 
klubów seniora

Integracja Seniorów
Członkowie klubów seniora doceniają integra-
cję i wspólne spędzanie czasu. W maju na za-
proszenie członków Klubu Seniora w Ostrowcu 
odpowiedziały Kluby Seniora z Karwic i Świę-
cianowa. Dzięki temu w świetlicy wiejskiej w 
Ostrowcu odbyła się niezwykle udana zabawa 
taneczna do białego rana z pysznymi daniami 
kuchni polskiej i domowymi wypiekami. Kilka 
tygodni później była też rewizyta.
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W kwietniu br. delega-
cja instruktorów hufca 
na czele z zastępcą 
komendanta hm. Ry-
szardem Sobczakiem 
po raz kolejny odwie-
dziła Kamila Bronisza 
- trzylatka z Karwic, 
któremu poświęcona 
była tegoroczna akcja 
„Grosik”. Przesym-
patyczny i zawsze 
uśmiechnięty Kamil 
wymaga stałej opieki 
specjalistów w związku 
z obustronnym niedo-
słuchem czuciowo-ner-
wowym.
 
Jego częste wizyty mię-
dzy innymi w Świato-
wym Centrum Słuchu 
Kliniki Audiologii i 
Foniatrii w Nadarzynie 
dają nadzieję na poprawę 
stanu zdrowia, jednak są 
bardzo kosztowne i stano-
wią ogromne obciążenie 
finansowe dla rodziców. 
Stąd niezwykła radość i 
nieukrywane wzruszenie 
najbliższych, gdy dzięki 
ofiarności zuchów, har-
cerzy, instruktorów oraz 
uczniów szkół, w których 
działają jednostki orga-
nizacyjne Hufca ZHP 
Sławno udało się zebrać 

Grosiki dla Kamila z Karwic

kwotę 3.742,08 zł. Środ-
ki, zgodnie z deklaracją 
rodziców malca, zostaną 
w całości przeznaczone 
na jego leczenie.
Państwo Broniszowie 
pragną za naszym po-
średnictwem serdecznie 
podziękować wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na 
apel i „usypali” tak wiel-
ką górę groszy. „Harcerz 
jest pożyteczny i niesie 
pomoc bliźnim” to nie 

tylko zapis w Prawie 
Harcerskim, lecz rów-
nież konkretne działanie, 
które przyświeca prowa-
dzonej od wielu lat akcji 
„Grosik”.
Dziękujemy członkom: 
2. Instruktorskiego Krę-
gu Seniora „Wiarusy” 
w Sławnie, 5. Instruk-
torskiego Kręgu Seniora 
„Darłowianie” w Darło-
wie, 5. Środowiskowej 
Wielopoziomowej Dru-

żyny Harcerskiej „Wilki 
Morskie” w Smardze-
wie, 6. Wielopoziomo-
wej Drużyny Harcerskiej 
„Dzieci Neptuna” w 
Sławnie, 7. Kręgu In-
struktorskiego „Sami 
Swoi” w Sławnie, 8. 
Wielopoziomowej Dru-
żyny Harcerskiej „Gryf” 
w Staniewicach, 11. 
Drużyny Harcerskiej im. 
Henryka Dąbrowskie-
go w Malechowie, 18. 

Drużyny Harcerskiej im. 
Ratowników Morskich w 
Dąbkach, 25. Wielopo-
ziomowej Drużyny Har-
cerskiej im. ppor. Emilii 
Gierczak w Postominie, 
27. Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej 
im. Jerzego Kukuczki w 
Ostrowcu, 30. Gromady 
Zuchowej „Szumiące 
Muszelki” w Postominie, 
32. Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej im. 
Józefa Wybickiego w 
Lejkowie, 33. Pomor-
skiej Drużyny Starszo-
harcerskiej w Sławnie, 
34. Gromady Zuchowej 
„Piraci” w Korlinie, 50. 
Wielopoziomowej Dru-
żyny Harcerskiej im. 
Władysława Sikorskie-
go w Kopnicy, Próbnej 
Gromady Zuchowej 
„Kosmiczna Gromada” 
w Ostrowcu oraz przed-
szkolakom z Malechowa 
i uczniom Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Sławnie.
Dziękujemy również dy-
rektorom szkół za umoż-
liwienie przeprowadze-
nia tej wyjątkowej akcji 
dobrych serc. 

hm. Jacek Błaszczyk
Szef Biura KH 

ZHP Sławno

Uczniowie z Zespołu 
Szkół w Ostrowcu oraz z 
Gimnazjum w Malecho-
wie specjalizują się w 
cyrkowych sztuczkach. 

Co roku uczestniczą w 
Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Cyrkowych  w 
Brodnicy (woj. kujawsko-
pomorskie). Zawitały tam 
młodzieżowe grupy cyrko-
we z różnych stron Polski. 
Spotkania cyrkowe rozpo-
częły się paradą cyrkową 
na Przedzamcze z towarzy-
szeniem orkiestry dętej.
Tam odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie trzydniowych 
Ogólnopolskich  Spotkań 
Cyrkowych oraz prezenta-
cje poszczególnych grup 
cyrkowych. Na naszych 
małych „cyrkowców” 
czekało wiele, ciekawych 

XVII Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe w Brodnicy

wydarzeń, m.in. cyrkowa 
zumba z Maciejem Zajdą, 
pokaz sztukmistrzów z Lu-

blina „Cafe Variete”, wie-
czorny pokaz żonglerki z 
ogniem, igrzyska cyrkowe. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się nocne warsz-
taty cyrkowe, podczas któ-

rych można było wymienić 
się umiejętnościami  z in-
nymi grupami.
Uczniowie z naszej gmi-
ny zwiedzili ruiny zamku 
krzyżackiego, podziwiali 
widoki miasta z ośmiobocz-
nej wieży zamkowej, oglą-
dali zbiory średniowieczne 
w piwnicach zamku oraz 
ścieżkę edukacyjno-przy-
rodniczą w Spichlerzu.
Szczególne podziękowania 
dla Wójta Gminy Malecho-
wo - Radosława Nowakow-
skiego oraz do dyrekcji ZS 
w Ostrowcu - Barbary Chy-
lewskiej i Gimnazjum w 
Malechowie – Piotra Chy-
lareckiego za zorganizowa-
nie wyjazdu na Ogólnopol-
skie Spotkania Cyrkowe w 
Brodnicy a także za rozwi-
janie pasji cyrkowej w pla-
cówce z Ostrowca.           
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VIII Festiwal Piosenki angielskiej

Jak co roku, w Gimna-
zjum w Malechowie od-
był się Festiwal Piosenki 
Angielskiej, tym razem 
pod hasłem "Twoja 
twarz brzmi znajomo". 

Ten znany i lubiany pro-
gram telewizyjny był 
inspiracją dla grupy En-
glish Live Junior przy 
tworzeniu scenariusza do 
przedsięwzięcia. Tak jak 
w oryginale, w konkursie 
rywalizowało 8 utworów 
śpiewanych przez solistów 
lub zespół.
Wśród prezentacji znalazły 
się współczesne przeboje, 

takie jak Uptown funk czy 
Rather be. Nie zabrakło 
jednak starszych szlagie-
rów, między innymi Heal 
the World czy Wanna be.
Zadaniem uczniów było 
jak najwierniejsze odtwo-
rzenie zarówno piosenki 
jak i wcielenie się w postać 
pod względem wizual-
nym. Według wypowiedzi 
uczestników, najtrudniej-
sza w przygotowaniach 
do występu okazała się 
nieznajomość piosenki i 
oryginalnego wykonawcy 
lub zespołu. Tym większe 
uznanie należy się wszyst-
kim uczestnikom za to, że 

nie zrezygnowali z wystę-
pu, pomimo trudności.
W role prowadzących 
wcieliły się Aleksandra 
Brzezińska i Klaudia Skier-
ka. Festiwal rozpoczęła ze-
szłoroczna zwyciężczyni 
konkursu, Patrycja Godzie-
ba piosenką Adele "Some-
one like you". Oczywiście 
nie mogło zabraknąć jury, 
które oceniało występy 
uczestników, a na końcu 
wybrało zwycięzcę.
Jurorzy obradowali w skła-
dzie:
Marta Perzyńska jako Mał-
gorzata Walewska,
Natalia Kaczmarska jako 

Katarzyna Skrzynecka,
Julia Lisiecka jako Bartek 
Kasprzykowski,
Mariusz Małysz jako Pa-
weł Królikowski.
Po występach konkurso-
wych, uczestnicy wspólnie 
wykonali piosenkę "Don't 
be so shy".

Jury ogłosiło wyniki:
1 miejsce - Uptown funk 
(37 pkt),
2 miejsce - The lion sleeps 
tonight (26 pkt),
3 miejsce - Rather be (20 
pkt ),
4 miejsce Wanna be (20 
pkt),

5 miejsce Get down (18 
pkt),
6 miejsce Sorry ( 14 pkt),
7 miejsce Heal the 
world    i    I want you back 
( 6 pkt).
Tegoroczny festiwal okazał 
się trafionym pomysłem. 
Wszyscy uczestnicy i wi-
dzowie świetnie się bawili. 
Na koniec zabrzmiała zwy-
cięska piosenka "Uptown 
funk".
Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich zaangażo-
wanych w przygotowania 
osób, dla jurorów oraz gra-
tulacje dla wykonawców.

W czerwcu br. w Gim-
nazjum w Malechowie 
im. mjr. Ryszarda 
Markiewicza, ps. 
„Mohort” odbył się 
„Festiwal projektów”, 
czyli prezentacja prac 
o różnej tematyce 
wykonanych metodą 
projektu edukacyjne-
go. W przedsięwzięciu 
wzięli udział uczniowie 
klas trzecich, którzy 
realizowali 18 koncep-
tów.

Każda z grup projek-
towych prezentowała 
swoją pracę przed ko-
legami oraz powołaną 
komisją, w skład któ-
rej wchodzili: Tadeusz 
Chylewski - pracownik 
Urzędu Gminy, Beata 

Festiwal Projektów w Gimnazjum w Malechowie

Kucharska - pracownik 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Malechowie, 
przedstawiciel rodziców 
A. Jung oraz nauczycie-
le: Konrad Woszczyk, 

Maria Sendera i Dorota 
Manijak.
Komisja oceniała: cele, 
opis przebiegu projektu 
- refleksje, nabyte umie-
jętności i efekt końcowy 

projektu. Tematyka prac 
dotyczyła zagadnień 
z: j. polskiego, fizyki, 
geografii, historii, in-
formatyki, techniki jak 
również j. angielskiego, 

wos-u, a także z wolon-
tariatu i edukacji dla bez-
pieczeństwa.
Szczególną uwagę komi-
sji, zwróciły trzy projek-
ty: „Anioły ze szkoły”, 
„Fizyka w zabawach”, 
gra terenowa „Malecho-
wo - wieś Mohorta”.
„Festiwal projektów edu-
kacyjnych” przebiegał w 
miłej atmosferze, ucznio-
wie wspierali się podczas 
prezentacji działań, jak 
również wykazali się od-
powiednią kulturą, zaan-
gażowaniem i dyscypli-
ną. Prezentowane przez 
młodzież przedsięwzię-
cia były na wysokim po-
ziomie merytorycznym i 
estetycznym. 

Marta Perzyńska, 
Irena Stalko



20 SzkolNE SPRaWy  www.malechowo.pl

Mimo, iż pogoda próbo-
wała pokrzyżować plany, 
w Szkole Podstawowej 
im. Noblistów Polskich w 
Niemicy odbył się wspa-
niały Plener Malarski. 

Organizatorkami spotkania 
były nauczycielki z Gim-
nazjum im. mjr. Ryszarda 
Markiewicza, ps. „Mo-
hort” w Malechowie - Ire-
na Stalko i Anna Rogala. 
Plener odbył się w ramach 
projektu „Drzewa, ludzie, 
historia”.
Uczestniczyli w nim 
uczniowie klas III a, III b 
i V szkoły z Niemicy oraz 
wybrani uczniowie klas II 
i III z gimnazjum z Male-

Plener malarski w Szkole 
Podstawowej w Niemicy

Na zakończenie uczniowie otrzymali poczęstunek 
oraz nagrody w trzech kategoriach:
Klasy III:

I miejsce - Oliwia Ro-
mankiewicz
II miejsce -  Sebastian Kępa
III miejsce -  Maciej Raj
 

Klasa V:
I miejsce -  Julia Wagner
II miejsce - Mateusz Witek
III miejsce - Szymon 
Myśliński

 Gimnazjum:
I miejsce - Hanna Żu-
rowska
II miejsce - Aleksandra 
Brzezińska
III miejsce - Natalia 
Skowron
 Nagrodę dyrektora Gim-
nazjum w Malechowie 
otrzymała Aleksandra 
Łysko z klasy III a.

W czerwcu w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w 
Koszalinie odbył się 48 
finał turnieju recytator-
skiego "Ptaki, ptaszki i 
ptaszęta polne". Wzięło 
w nim udział 42 młodych 
recytatorów z całego woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego. Po przejściu etapu 

gminnego i powiatowego 
Zespół Szkół w Ostrowcu 
i Gminę Malechowo repre-
zentowała uczennica klasy 
I a - Michalina Szewczyk, 
która otrzymała wyróżnie-
nie i nagrodę książkową. 
Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy.

Wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim 

chowa.
Celem imprezy było po-
kazanie unikalnego piękna 
drzew z terenu gminy Ma-
lechowo techniką rysun-
kową i malarską. Wszyscy 

zebrani podziwiali unika-
towe kształty, wymiary 
drzew oraz  niespotykaną 
grę światła na fotografiach.

W tym roku w Gminnej 
Bibliotece Publicznej 
w Malechowie odbyła się 
już 48 edycja Turnieju 
Recytatorskiego „Ptaki, 

Ptaszki i Ptaszęta 
Polne’’. 

W eliminacjach szczebla 
gminnego udział wzięło 38 

uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjum z gminy 
Malechowo. Recytatorów 
oceniała Komisja Konkur-
sowa w składzie: Maria 

Sendera, Marta Korotusz i 
Wanda Szewczyk. Według 
opinii jury dzieci bardzo 
dobrze przygotowały się do 
wystąpień i zaprezentowały 
wysoki poziom recytator-
ski.
W kategorii „Ptaki’’ - I 
miejsce zdobyła Natalia Po-
łczyńska, II miejsce zdobyła 
Justyna Stalko, III miejsce 
przypadło Kindze Strzelec-
kiej z gimnazjum Malechowo. 
   W kategorii „Ptaszki’’ 
- I miejsce zdobyła Agata 
Hetmańska (SP Ostrowiec), 
Izabela Hołowaty (SP 
Ostrowiec) zajęła II miej-
sce, natomiast III miejsce 
Klaudia Krzyżaniak (SP 
Lejkowo).
W kategorii „Ptaszęta Po-
lne’’ - I miejsce zdobyła 

Michalina Szewczyk (SP 
Ostrowiec), Bartłomiej 
Podbereżny (SP Niemica) 
zajął II miejsce, natomiast 
III miejsce Krystian Pytel 
(SP Niemica).
Komisja przyznała 5 wyróż-
nień, które otrzymali:
- w kategorii „Ptaki”: Kin-
ga Zwolińska z gimnazjum 
Malechowo,
- w kategorii „Ptaszki’’: Ali-
cja Adach i Hanna Gurdzie-
lewska z SP Niemica,
- w kategorii „Ptaszęta Po-
lne’’: Klaudia Kozłowska 
(SP Ostrowiec), Milena 
Procajło (SP  Niemica).
Laureaci konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe a 
dla wszystkich uczestników 
konkursu zorganizowano 
słodki poczęstunek.

48 Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne’’



21 www.malechowo.pl RozMaItoścI

W czerwcu w Przedszko-
lu w Malechowie miał 
miejsce Piknik Rodzinny 
z licznymi atrakcjami. 
Mimo, że pogoda zrobiła 
psikusa i popsuła szyki 
organizatorom a nagły 
deszcz zmusił do szybkiej 
reorganizacji imprezy, 
to wszystkim dopisy-
wały humory a energii 
do wspólnej zabawy nie 
brakowało.

Festyn rozpoczęła dyrektor 
Przedszkola w Malechowie 
- Wiesława Bartos, witając 
wszystkich przybyłych. 
Następnie dzieci zaśpie-
wały piosenkę dla swoich 
najbliższych pt. „Moja we-
soła rodzinka”, dedykując 
ją szczególnie rodzicom z 
okazji ich świąt. Po pio-
sence przedszkolacy zapre-
zentowali się w wesołym 
i energicznym tańcu pt. 
„Chocolate”. Zaproszono 
również przybyłych rodzi-

W roku 2016 Zakład Opieki Zdrowotnej w Ma-
lechowie kontynuuje z Gminą Malechowo pro-
wadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych dla 
pacjentów ZOZ-u w Malechowie. Po okazaniu 
odpowiedniego skierowania od lekarza prowa-
dzącego, pacjent przystępuje na tej podstawie 
do 10-dniowego cyklu rehabilitacyjnego. Zapo-
trzebowanie na zabiegi jest bardzo duże i wciąż 
rośnie. Wszystko to dzięki wykwalifikowanym 
rehabilitantkom oraz świetnemu wyposażeniu 
gabinetu rehabilitacyjnego.

Wachlarz zabiegów jest bardzo bogaty. Prowa-
dzona jest:
1) indywidualna praca z pacjentem
ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia 
według metod neurofizjologicznych, metody 
reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia 
specjalne, mobilizacje i manipulacje,
2) ćwiczenia wspomagane, pionizacja, nauka 
czynności lokomocji,
długość trwania zabiegu - uzależnione od stanu 
pacjenta,
3) ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w 
odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i 
czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne
długość trwania zabiegu - uzależnione od stanu 
pacjenta,
4) inne formy usprawniania (kinezyterapia)
ćwiczenia w obciążeniu stawów kończyn i krę-
gosłupa, ćwiczenia czynne stawów kończyn i 
kręgosłupa, wyciągi, ćwiczenia ogólnokondy-
cyjne, ogólnousprawiające, izometryczne, na-
uka czynności lokomocyjnych, indywidualna 
praca z pacjentem, w tym:
cykloergometr (rower treningowy) - rower sta-
cjonarny
a) wyciąg trakcyjny - mechaniczne rozciąga-

nie kręgosłupa, które ma na celu mechaniczne 
odciągnięcie od siebie sąsiadujących ze sobą 
krawędzi trzonów kręgów, powierzchni stawo-
wych kręgosłupa; 
b) rotor kończyn górnych - przeznaczony do 
neurologicznej rehabilitacji kończyn, stosowa-
ny w rehabilitacji pacjentów z niedowładem 
kończyn, po urazach lub udarach mózgu,
c) rotor kończyn dolnych - przeznaczony do 
neurologicznej rehabilitacji kończyn, stosowa-
ny w rehabilitacji pacjentów z niedowładem 
kończyn, po urazach lub udarach mózgu,
5) masaż suchy - częściowy;
6) masaż limfatyczny ręczny – leczniczy - za-
bieg zmniejszający obrzęk i ból, ma za zadanie 
pobudzenie krążenia krwi i limfy, 
7) galwanizacja - zabieg stymulujący mięśnie, 
łagodzący ból; 
8) jonoforeza - zabieg polegający na wprowa-
dzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jo-
nów działających leczniczo, 
9) elektrostymulacja - oparta na zmiennym prą-
dzie Faradaya; 
10) prądy diadynamiczne - wskazania to m.in. 
zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrod-
nieniowej kręgosłupa, nerwobóle, rwa kulszo-
wa, migreny, zapalenia okołostawowe, choroba 
zwyrodnieniowa stawów, odmrożenia, zaniki 
mięśni i niedoczynności,

11) prądy interferencyjne - w wyniku ich sto-
sowania następuje poprawa ukrwienia, działają 
przeciwbólowo, zmniejszają obrzęki i stany za-
palne, 
12) prądy TENS to przezskórna elektrostymu-
lacja nerwów;  nieinwazyjna i niefarmakolo-
giczna terapia przeciwbólowa, leczy przewlekle 
dolegliwości bólowe, 

13) prądy TRAEBERTA - silne działanie uśmie-
rzające ból, powodujące przekrwienie i działa-
nie przeciwbólowe; 
14) prądy KOTZA - precyzyjne wywołanie 
skurczów głębiej położonych włókien mięśnio-
wych przez działanie prądem o średniej często-
tliwości 2500 Hz, zmodulowanej do częstotli-
wości niskiej 50Hz; 
15) ultradźwięki  miejscowe - drgania mecha-
niczne o częstotliwości powyżej 16 KHz, w 
fizykoterapii zazwyczaj stosowane są częstotli-
wości od 0,8 i 3 MHz, mają działanie przeciw-
bólowe, przeciwzapalne przyspieszają gojenie 
ran, zmniejszają napięcie mięśni,
16) ultrafonoforeza - wprowadzenie związków 
chemicznych do ustroju dzięki energii ultradź-
więków, może mieć w zależności od wprowa-
dzonego związku - działanie przeciwzapalne, 
uśmierzające ból, wspomagające proces gojenia 
się ran,
17) impulsowe pole magnetyczne niskiej czę-
stotliwości - przyspiesza regenerację chorych 
komórek, łagodzi ból i działa przeciwzapalnie, 
przeciwobrzękowo, łagodzi ból; 
18) naświetlanie promieniowaniem widzialnym, 
podczerwonym, miejscowe - łagodzenie bólu i 
stanów zapalnych, przyspieszenie gojenia ran,
19) laseroterapia punktowa - ma zastosowanie 
w schorzeniach reumatologicznych, przy zła-
maniach, skręceniach, uszkodzeniach tkanki 
łącznej i torebek stawowych, należy do najsku-
teczniejszych zabiegów przeciwzapalnych,

Istnieje także możliwość wykonywania zabie-
gów odpłatnie. Więcej informacji udziela ZOZ 
Malechowo, tel.: 94 318 42 09.

Rehabilitacja w Ośrodku Zdrowia w Malechowie

ców, dziadków i rodzeń-
stwo do wspólnego tańca, 
co okazało się świetną za-
bawą.
Zgodnie z programem pik-
niku w następnej kolejności 
odbyły się zabawy integra-
cyjne na dobry humor. W 
wielkim kole z uśmiechami 
na buzi piknikowicze oddali 

się pląsom przygotowanym 
i poprowadzonym przez na-
uczycielki przedszkola.
Atrakcją pikniku był wiel-
ki dmuchany zamek, który 
dał dzieciom wiele radości. 
Kolejną niespodzianką, 
która bardzo kusiła okazało 
się stoisko z watą cukrową 
oraz warkoczykami i ta-

tuażami. Tuż obok zamku 
dzieci mogły skorzystać 
z malowania twarzy. Na 
buziach powstawały wspa-
niałe wzory. Każde z dzieci 
miało możliwość zamienić 
się w dowolną postać z ko-
miksu, bajki, czy filmu. 
Jednym z punktów progra-
mu były konkurencje spor-

towe, które przygotowała 
Aleksandra Gancarz przy 
współpracy z rodzicami. 
Dzieci rzucały woreczkiem 
do celu, strzelały piłką 
do małej bramki, skakały 
w workach, przechodziły 
przez tunel itp. Na koniec 
zawodów każde dziecko 
otrzymało medal i dyplom.
Z racji tego, że pogoda usta-
bilizowała się, zza chmur 
wyszło słońce na zewnątrz 
odbyło się wspólne bie-
siadowanie przy ognisku. 
Dzieci mogły wyszaleć się 
w suchym dmuchanym ba-
senie z mnóstwem koloro-
wych piłek.
I tak dobiegł końca kolejny 
Piknik Rodzinny organizo-
wany przez Przedszkole w 
Malechowie. Wszystkim 
bardzo dziękujemy za za-
angażowanie, pomoc przy 
organizacji pikniku oraz za 
wesołą zabawę i przyjazną 
atmosferę. Do zobacze-
nia  za rok!!!  Danuta Sieklucka

Udany Piknik Rodzinny w Malechowie
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W dniu 01.05.2016 roku, na 
jeziorze Kwiecko (J-47) w 
Żydowie rozegrano zawody 
spławikowe „na żywca” z łodzi o 
Mistrzostwo Koła Niemica. 

Zawody w kategorii spławiko-

wej „na żywca” z łodzi roze-
grane zostały ze sprzętu pły-
wającego dopuszczonego przez 
organizatora: łodzie oraz pon-
tony.
Każdy wędkarz startujący w 
zawodach zobowiązany był do 

Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła Niemica
posiadania kapoka ratunkowego 
i pływania w nim podczas star-
tu w zawodach w celu spełnie-
nia wymogów bezpieczeństwa 
pływania na łodzi lub ponto-
nie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Pływać moż-
na było używając wioseł lub sil-
ników elektrycznych albo silni-
ków spalinowych.
Po odprawie sędziowskiej i 
omówieniu regulaminu zawo-
dów, o godz. 7:00 łodzie z za-
wodnikami wypłynęły na jezio-
ro i rozpoczęła się rywalizacja 
(zgodnie z regulaminem zawo-
dów i rapr)., w której uczestni-
czyło 15 zawodników. Do dys-
pozycji zawodników było całe 
jezioro. Rywalizacja zakończy-
ła się o godzinie 11:00. Komisja 
sędziowska przystąpiła do pra-
cy. Wynikiem rywalizacji były 
złowione szczupaki w łącznej 
ilości 9 sztuk.

Klasyfikacja indywidualna 
przedstawiała się następująco:

I miejsce i Mistrzostwo Koła zdobył Ma-
teusz Gancarz, uzyskując 6040 pkt,
II miejsce Romuald Bobis – 3170 pkt,
III miejsce Mirosław Gancarz – 2440 pkt,
IV miejsce Seweryn Fijołek – 2030 pkt,
V miejsce Arkadiusz Kipisz – 1660 pkt,
VI miejsce Mariusz Hutman – 1500 pkt.

W samo południe  nastąpiła de-
koracja zawodników, wręczenie 
pucharów, dyplomów i nagród 
przez  Ryszarda Bobisa - sponso-
ra zawodów, przy współudziale 
sędziów zawodów - Macieja Ma-
szońskiego i Arkadiusza Kipisza. 
Puchar w kategorii: „największy 
złowiony szczupak” za złowionego 
71 cm szczupaka został wręczo-
ny  Mateuszowi Gancarz. Imprezę 
zakończono degustacją pieczonych 
kiełbasek. Sponsorem nagród ufun-
dowanych na zawodów był Ryszard 
Bobis z Ostrowca.     Mirosław Gancarz

Już po raz trzynasty w Zespole 
Szkół im. Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu odbył się Turniej Spor-
towy Przedszkolaków. 

Brały w nim udział dzieci pięcio-
letnie z przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych Gminy Malechowo. 
Dyrektor Zespołu Szkół - Barbara 
Chylewska przywitała zaproszo-
nych gości, rodziców, nauczycieli, 
uczniów, przedszkolaków, a przede 
wszystkim małych zawodników. 
Przewodnicząca Rady Gminy Ma-
lechowo - Jolanta Kieres dokonała 
otwarcia XIII Turnieju Sportowego 
Przedszkolaków. Wszyscy dziel-

nie walczyli w różnych konkuren-
cjach sportowych, które wymagały 
niezwykłej sprawności fizycznej. 
Również dla opiekunów grup, gości, 
rodziców i nauczycieli czekały cie-
kawe rozgrywki sportowe, w których 
dzielnie dawali sobie radę. Przed-
szkolacy, jak i dorośli wspaniale się 
bawili na sportowo. Nie było prze-
granych. W myśl powiedzenia „czy 
wygramy, czy przegramy uśmiech-
nięte buzie mamy!” wszyscy biorący 
udział w turnieju otrzymali dyplomy 
i upominki ufundowane przez Wójta 
Gminy Malechowo - Radosława No-
wakowskiego oraz słodycze przeka-
zane przez Piotra Materka, właści-

XIII Turniej Sportowy Przedszkolaków w Ostrowcu

ciela sklepu Lewiatan w Ostrowcu. 
Bardzo dziękujemy! 
Inicjatorem i prowadzącą turniej 

sportowy była nauczycielka przed-
szkola w Ostrowcu - Grażyna Ja-
rosz. 

Uczniowie SP w Lejkowie zorganizowali „strefę kibica”. W ruch poszły 
więc wszystkie gadżety sportowe w biało-czerwonych barwach... Brawo!
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Wielkim sukcesem Gimnazjum 
z Malechowa zakończył się Finał 
Wojewódzki w Unihokeja chłop-
ców, który odbył się w kwietnia 
br. w Grzmiącej. 

W zawodach wystartowało 8 naj-
lepszych szkół z województwa za-
chodniopomorskiego. Zawodnicy 
z Malechowa pewnie wygrali swo-
ją grupę, na czym bardzo im zale-
żało, aby w walce o finał nie zagrać 

z faworyzowanym Wierzchowem.
Wyniki w grupie:

Malechowo - Mrzeżyno 2:1,
Malechowo - Pełczyce 2:0,
Malechowo - Grzmiąca 2:2.
W półfinale malechowianie poko-

Srebro gimnazjalistów w finale wojewódzkim w unihokeja
nali Gimnazjum z Kozielic (powiat 
szczeciński) 2:0 i awansowali do 
finału, w którym  ponownie zagra-
li z gospodarzami turnieju. Mecz 
finałowy stał na bardzo wysokim 
poziomie, który ostatecznie wygra-
li gimnazjaliści z Grzmiącej.
Młodzież z Malechowa pod opieką 
Mariusz Małysza wystąpiła w skła-
dzie: Mateusz Piotrowski, Domi-
nik Szukiełowicz, Kacper Filipek, 
Kacper Sękowski, Norbert Gorzeń, 
Gabriel Krasowski, Sebastian Ku-
charski, Andrzej Orzechowski, Mi-
kołaj Pokorski, Marcin Roszczyk, 
Grzegorz Wolowski.
Srebrny medal Mistrzostw Woje-
wództwa jest o tyle cenny dla nas, 
że został zdobyty po raz pierwszy 
w historii szkoły (poprzedni, trzy 
lata temu, był brązowy) w sporcie 
drużynowym - powiedział po za-
wodach Mariusz Małysz.
Gratulujemy!

W wojewódzkim finale Mi-
strzostw w Unihokeju Dziew-
cząt Szkół Podstawowych, 
który odbył się w Wierzcho-
wie, dziewczęta z Lejkowa 
zdobyły srebrny medal. 

W zmaganiach udział wzięły 
dziewczęta z 8 drużyn woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego. Wszystkie zawodnicz-
ki wygrały finały na szczeblu 
gminnym, powiatowym oraz 
regionalnym.
Podczas turnieju doskonale za-
prezentowały się podopieczne 
Danuty Rosiak. Młode lejko-
wianki wywalczyły awans do 
finału, w którym zajęły II miej-

sce.
W zawodach wzięły udział dru-
żyny z SP Osina, SP Wierzcho-
wo, SP Iwin, SP Bierzwnik, SP 
Lejkowo, SP Trzebiatów oraz SP 
Dębno. Warto przypomnieć, że 
dwa lata temu dziewczęta z SP 
Lejkowo również zdobyły srebr-
ny medal, w ubiegłym roku wy-
walczyły złoto. Młodym zawod-
niczkom serdecznie gratulujemy 
ogromnego sukcesu.
Skład drużyny: W. Kaszyńska, 
A. Obiała, J. Kolibowska, M. 
Apanel, A. Sobolewska, A. Ski-
bińska, J. Wiśniewska, P. Ziół-
kowska, O. Łuczak.
Opiekun drużyny:  Danuta Ro-
siak.

II miejsce w województwie dziewcząt z Lejkowa

Wielki sukces warcabistów z Ostrowca
Uczniowie klas I-V z Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Koperni-
ka w Ostrowcu wzięli udział 
w ,,VIII Mistrzostwach 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego w Warcabach 
Stupolowych”. 

Placówkę z naszej gminy repre-
zentowało dwudziestu uczniów. 
W kategorii chłopców do lat 8 
drugim wicemistrzem został 
Rafał Kubaszewski. 
W kategorii dziewcząt do lat 10 

tytuł pierwszej wicemistrzyni 
wywalczyła Dominika Hutman, 
natomiast drugą wicemistrzynią 
została Wiktoria Jarosz. Wszy-
scy uczniowie reprezentowali 
bardzo wysoki poziom umiejęt-
ności gry w warcaby stupolowe. 
Nadmienić należy również, że w 
tegorocznych zawodach powia-
towych pierwsze miejsca zajęli 
Wiktoria Jarosz i Rafał Kuba-
szewski. Najlepszym gratulu-
jemy a pozostałych zachęcamy 
do dalszej pracy. Sylwia Hutman
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Sobotnie popołudnie 
- 4 czerwca 2016 r. 
środowisko piłkarskie 
skupione wokół Arkadii 
Malechowo będzie bar-
dzo miło wspominać. 

Zawodnicy pierwszej dru-
żyny wykorzystali pierw-
szą z trzech szans na awans 
do IV ligi. W meczu trak-
towanym od lat jako derby, 
wystarczało naszym za-
wodnikom zdobycie jedne-

go punktu czyli remisu, aby 
wywalczyć awans. Zadanie 
wykonali z nawiązką, apli-
kując zespołowi Victorii 
Sianów siedem bramek.
Pierwsze minuty meczu to 
wyrównana gra i doskona-

Historyczny awans arkadii Malechowo do IV ligi
ła interwencja bramkarza 
Arkadii - Mateusza Kal-
kowskiego po strzale ka-
pitana Victorii Grzegorza 
Dudy. W miarę upływu 
czasu rosła przewaga na-
szego zespołu a strzelanie 
dwóch pierwszych bramek 
przypadło niezawodnemu 
Przemkowi Sydorukowi, 
trzecie dołożył Przemysław 
Komorowski i na przerwę 
drużyna Malechowa scho-
dziła z poważną zaliczką. 
Był więc czas, by przygo-
tować szampany. Przerwę 
w meczu zawodnicy wy-
korzystali znakomicie. Na 
bramkę Sianowian ruszyły 
zmasowane ataki a kolejne 
bramki dokładali Jonasz 
Stankiewicz, dwukrotnie 
Adrian Telus a wynik za-
myka na 7-0 Konrad Si-
wek.

Wystrzeliły szampany, bo 
awans do IV ligi prowa-
dzonej przez Zachodniopo-
morski Związek Piłki Noż-
nej z siedzibą w Szczecinie 
jest faktem dokonanym, 
mimo iż, do końca kolejki 
pozostały dwa mecze ze 
Sławą Sławno na wyjeź-
dzie i u siebie z Koroną 
Człopa.
Skład: trener - Piotr Stefa-
nów, bramkarze: Mateusz 
Kalkowski, Piotr Szpaler-
ski; Kamil Makowski, Woj-
ciech Niemiec, Sławomir 
Bieniek, Łukasz Cygan, 
Przemysław Komorowski, 
Przemysław Sydoruk, Da-
niel Sorbian, Adrian Telus, 
Jonasz Stankiewicz, Mi-
chał Adamowicz, Mateusz 
Zachciał, Konrad Siwek, 
Sylwester Łopata, Michał 
Koziarski.

Dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej im. 
Noblistów Polskich 
w Niemicy zajęły III 
miejsce w półfinale 
wojewódzkim w mini-
piłce nożnej w ramach 
IMS. 

W półfinale o awans 
zmierzyły się z SP 54 
Szczecin i doznały poraż-
ki 0:4, w drugim półfina-
le SP 2 Sianów pokonał 
6:1  SP 4 Świnoujście.
W meczu o trzecie miej-
sce Niemica pokonała 
Świnoujście 7:0 a  finał 
wygrała SP 2 Sianów, 
która  pokonała Szczecin 
2:0. Dziewczęta zajmując 
III miejsce w półfinale, 
zajęły V miejsce w woje-
wództwie. Jest to bardzo 

duży sukces małej szkoły 
z gminy Malechowo, jest 
to także ogromny powód 
do dumy.
Dziewczęta grały w 
składzie: Hanna Buchar, 
Marta Buchar, Zuzanna 
Lisiak, Julia Wagner, 
Maja Duliasz, Oliwia 

Strzelecka, Karolina 
Dobrzyńska, Klaudia 
Dziubak, Klaudia Ja-
godzińska, Julia Bireta. 
Opiekunem zespołu jest 
Romuald Bobis.
Serdecznie gratulujemy 
tego wielkiego sukcesu!

III miejsce dziewcząt 
SP Niemica w półfinale wojewódzkim

Klaudia Dziubak - uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
im. Noblistów Polskich 
w Niemicy, wychowan-
ka UKS Niemica, która 
w maju br. brała udział w 
finale turnieju piłki noż-
nej o puchar Tymbarka 
w Warszawie z drużyną 
Olimpii Szczecin (zajęła 
tam wysokie IV miejsce), 
otrzymała powołanie na 
zgrupowanie do Akade-
mii Młodych Orłów do 
Warszawy.
Obóz odbędzie się na 
początku lipca w War-
szawie i potrwa tydzień. 
Z 40 dziewcząt rocznika 
2004, 20 zawodniczek 
otrzyma powołanie do 
kadry U-12 naszego 
kraju. Życzymy dużo 
szczęścia, powodzenia i 
wytrwałości.

Sukces 
Klaudii Dziubak


