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Przewodnicząca  Rady 
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Jolanta Kieres  

Wójt
Gminy Malechowo 

Radosław Nowakowski

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Malechowo
pełnych spokoju i radości

Świąt Wielkanocnych,
przyjemnego wypoczynku w rodzinnym gronie,
optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość.

Niech ten szczególny czas
będzie dla wszystkich okresem

zadumy, wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radości.



 3ważNE SpRawy www.malechowo.pl 2 ważNE SpRawy  www.malechowo.pl

Dla wielu były to ocze-
kiwane inwestycje, ale 
byli też ich przeciwni-
cy. Prawdą jest jednak 
to, że powstanie tychże 
inwestycji dość znacz-
nie wspomoże gminne 
finanse. 

Od przyszłego roku 
zaczną bowiem do bu-
dżetu gminy wpływać 
podatki właśnie z tego 
tytułu. Gmina Malecho-
wo nie należy do gmin 
bogatych, nie mamy tu 
przemysłu, ale mamy 
sprzyjające warunki do 
rozwoju farm wiatro-
wych. Trzeba pamiętać, 
że na gminy Państwo 
nakłada coraz więcej 
obowiązków, natomiast 

nie są przekazywane na 
ich realizację dodatko-
we pieniądze. To Gmina 
musi sobie z tym pora-
dzić. To właśnie na wła-
dzach gmin spoczywa 
obowiązek zapewnienia 
wpływów budżetowych, 
aby możliwe było utrzy-
manie na odpowiednim 
poziomie oświaty, za-
pewnienie dostarczenie 
wody, odprowadzenia 
ścieków, utrzymanie 
gminnych dróg, czy też 
zapewnienie ochrony 
zdrowia i pomoc spo-
łeczną.... 
 Najprostszą, ale zara-
zem bardzo dotkliwą 
drogą do tego jest pod-
wyższanie podatków i 
opłat wnoszonych przez 

mieszkańców. Inną dro-
gą, znacznie właściwszą, 
jest pozyskiwanie inwe-
storów, którzy dochody 
budżetowe są w stanie 
zapewnić. Właśnie inwe-
storzy budujący siłownie 
wiatrowe w pewnym 
stopniu to zrobią. To, w 
dużej mierze, dzięki tym 
właśnie inwestycjom 
i planowanym z nich 
wpływom, Rada Gmi-
ny i Wójt postanowili o 
niepodwyższaniu podat-
ków oraz opłat z tytu-
łu dostarczenia wody i 
odprowadzenia ścieków 
w roku 2015. Również 
opłaty z tytułu wywozu 
śmieci nie ulegną w tym 
roku zmianie. 

W naszej gminie...

Ruszyła budowa siłowni 
wiatrowych

Drogi w naszej gminie 
niestety nie odbiegają 
na korzyść od średniej 
krajowej. Są w złym 
stanie. Powód jest w 
zasadzie jeden - brak 
pieniędzy.  

Inwestycje drogowe są 
jednymi z najdroższych. 
Podać warto, że 1 mb 
położenia asfaltu (nie 
licząc podbudowy) to 

koszt około 500 zł. Ła-
two policzyć ile będzie 
kosztował 1 km, a dróg 
w naszej gminie jest kil-
kadziesiąt kilometrów. 
Około 70 km długości 
tych dróg stanowią dro-
gi powiatowe. Corocz-
nie drogi są łatane, ale 
to już jest za mało.... 
Trzeba przystąpić do 
konkretnych remontów. 
Taka szansa przed naszą 

gminą pojawia się dzięki 
firmom wiatrakowym. 
Władze powiatu sławień-
skiego przyjęły już plan  
remontów dróg na tere-
nie naszej gminy, jednak 
do większości remontów 
tych Gmina Malechowo 
musi wnieść swój wkład. 
Taka praktyka stosowana 
jest już od wielu lat we 
wszystkich gminach na-
szego regionu.

W naszej gminie...

Plany inwestycyjne na naszych drogach

System sms-owy SIMS
Wychodząc naprzeciw i gwoli usprawniania komuni-
kacji na linii Urząd Gminy – mieszkańcy gminy Male-
chowo oraz z myślą o bezpieczeństwie, wójt Radosław 
Nowakowski zaprasza mieszkańców do zarejestrowa-
nia się w bezpłatnym systemie informacyjnym SMS. 
Dzięki systemowi mieszkańcy otrzymywać będą 
najważniejsze informacje dotyczące gminy na swój 
prywatny telefon komórkowy. Będą to informacje o 
zagrożeniach, ostrzeżenia o gwałtownych zmianach 
meteorologicznych, informacje o przerwach w dosta-
wach wody, prądu czy też przypomnienia o ważnych 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych. 
System działa już od ponad roku i chcąc jeszcze bar-
dziej usprawnić komunikację wprowadziliśmy nowe 
kategorie z podziałem na konkretne miejscowości.
Łatwa rejestracja:
1. Wyślij SMS* o treści kodu rejestrującego na numer: 
661 000 112.
2. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz 
SMS z potwierdzeniem.
3. Od tej pory będziesz otrzymywał ważne informacje 
z Urzędu Gminy Malechowo w postaci wiadomości 
SMS.
4. Jeśli chcesz się wyrejestrować wyślij SMS* z ko-
dem wyrejestrowującym na numer 661 000 112.
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Ogromnym sukcesem, 
największym w histo-
rii sportu szkolnego 
gminy Malechowo 
zakończył się finał wo-
jewódzki w unihokeju 
dziewcząt.

 Dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej im. Ka-
zimierza Gorskiego z 
Lejkowa zdobyły złoty 
medal mistrzostw roz-
grywanych 26 marca br. 
w Grzmiącej. Zawod-
niczki po raz trzeci z 

rzędu walczyły o medale 
na tym szczeblu rozgry-
wek i po wywalczeniu 
srebrnego medalu z roku 
ubiegłego, tym razem 
sięgnęły po złoto! 
Lejkowianki  na żadnym 
ze szczebli rozgryw-
kowych, czyli etapach 
gminy, powiatu, regionu  
oraz województwa nie 
straciły żadnej bramki, 
strzelając  ich 50!  
Skład mistrzyń: M. 
Narkowicz, K. Narko-
wicz, W. Madalińska, 

W. Kaszyńska, E. Lass, 
P. Kowalkowska , A. 
Smoszna, K. Strzelec-
ka , J. Stelmasik , D. 
Skibińska.
Opiekunami zespołu są 
Kamil Wiśniewski i Ma-
teusz Zachciał. 
     Dumni i szczęśliwi 
gratulujemy dziewczę-
tom z Lejkowa i ich 
opiekunom wielkiego 
sukcesu, życząc kolej-
nych sportowych suk-
cesów. 

SP Lejkowo mistrzem województwa!!!

Podczas spotkania z mieszkańcami Pękanina, Radosław Nowakowski, wójt gminy 
Malechowo wyjaśniał niejasności związane z planem rozmieszenia wiatraków.

Po zapoznaniu się z opiniami 
Komisji opiniującej oferty zło-
żone w Otwartym Konkursie 

Umowy ze stowarzyszeniami podpisane

Ofert na realizację zadań 
publicznych, wójt podjął 
decyzję o podziale środ-

ków na zadania doty-
czące upowszechniania 
kultury fizycznej i upo-

Wójt Gminy Malechowo, pan Radosław Nowa-
kowski w piątek - 13 marca br. podpisał umowy z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych na 
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r.

wszechniania działalno-
ści kulturalnej.
W zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej 
dotację otrzymały na-
stępujące kluby: UKS 
Grabowa SP Lejkowo 
(5 tys. zł), UKS Eco 

SP Niemica (5 tys. zł), 
Strong Zielenica (15 
tys. zł) oraz Klub Spor-
towy Arkadia Malecho-
wo (130 tys. zł). 
Zespół Ludowy Ostro-
wianie otrzymał dofi-
nansowanie na zadanie 

pn. kultywowanie ludo-
wej tradycji śpiewaczej 
(18,5 tys. zł).
Wszystkim organiza-
cjom gratulujemy i ży-
czymy owocnej pracy 
na rzecz lokalnej spo-
łeczności w 2015 roku.

Na rok 2015 zaplanowa-
ny został remont drogi 
powiatowej nr 3711Z 
Rusko - Malechowo na 
odcinku 5,5 km (Male-
chowo- Przystawy) w 
ramach podpisanej umo-
wy z Gorzyca - Wind 
Invest Sp. z o.o. Zakres 
prac obejmuje frezo-
wanie nawierzchni oraz 
wyrównanie mieszanką 
mineralno-bitumicznych 
grysożwirowych z war-
stwą ścieralną asfaltową, 
uzupełnienie poboczy 
kruszywem, pogłębienie 
i odtworzenie rowów 
melioracyjnych oraz wy-
mianę przepustów pod 
drogą.
Drugą drogą zaplanowa-
ną do remontu na bieżący 
rok jest droga nr 3719Z 
Karwice - Karwiczki na 
odcinku ok. 700 m. Re-
mont przeprowadzony 
zostanie w ramach pod-
pisanej umowy z PGE 
Energia Natury PEW 
Sp. z o.o. Tu zostanie 

wzmocniona istniejąca 
nawierzchnia poprzez 
nałożenie nakładki z 
betonu asfaltowego o 
grubości 8 cm. Droga 
zostanie również posze-
rzona do 4,5 m. Trzecią i 
ostatnią zaplanowaną na 
ten rok drogą jest droga 
nr 3720Z. Ta również zo-
stanie wyremontowana 
dzięki podpisanej z PGE 
Energia Natury Sp. z o.o. 
umowie. Kolejna duża 
inwestycja w drogi po-
wiatowe w naszej gminie 
zaplanowana została na 
rok 2017.  Jest to droga 
nr 3721 na odcinku Lej-
kowo - Żegocino ok. 6 
km. Koszt tej inwesty-
cji to 6 mln zł. Remont 
tej drogi planowany jest 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, tzw. 
schetynówek. W tym 
przypadku wkład finan-
sowy z budżetu Gminy 
Malechowo wyniesie 1,5 
mln zł.



 4 wydaRzENIa  www.malechowo.pl  5SołEctwa www.malechowo.pl

Styczeń i luty były miesiącami wytężonej 
pracy w Gminie Malechowo, podczas 
których nastąpiły zmiany w sołectwach. 

W tym okresie odbyło się bowiem 27 ze-
brań wiejskich, które cieszyły się dużą 
frekwencją. W części sołectw mieszkańcy 
zaufali ,,starym” gospodarzom, którzy mają 
szansę kontynuować swoją pracę w kolej-
nych latach, w pozostałych przyszedł czas 
na zmiany.
W wyborach wyłoniono także członków 
Rad Sołeckich, którzy przez kolejne 4 lata 
będą reprezentować sołectwa. W naszej 
gminie wybrano 27 sołtysów, wśród nich 
17 pań i 10 panów. W 12 sołectwach pozo-
stali dotychczasowi sołtysi, natomiast w 15 
wybrano nowych gospodarzy.
Zebrania, w których uczestniczyli Wójt 
Radosław Nowakowski, sekretarz Halina 
Skaza oraz radni z poszczególnych okrę-
gów, obfitowały w liczne pytania dotyczą-
ce stanu dróg, funkcjonowania placówek 
wsparcia dziennego, farm wiatrakowych, 
doświetlenia dróg. Mieszkańcy zgłaszali 
swoje uwagi dotyczące komunikacji au-
tobusowej, oczyszczalni ścieków, rowów 
melioracyjnych czy też odbioru śmieci. Re-
kordowa frekwencja podczas tegorocznych 
wyborów cieszy i potwierdza, że mieszkań-
cy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w 
poszczególnych miejscowościach.

Sołeckie wybory za nami

Głosowanie w Przystawach

Zgodnie z inicjatywą wójta Radosła-
wa Nowakowskiego, w czwartek 19 
marca br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Malechowo odbyło się pierwsze 
zebranie z sołtysami Gminy Malechowo 
w 2015 roku.

 Spotkanie rozpoczął wójt Gminy Male-
chowo, który złożył nowym gospodarzom 
sołectw gratulacje z okazji wyboru na soł-

tysa i wręczył listy gratulacyjne. 
   W związku z tym, że ideą tego spotkania 
jest poprawa komunikacji pomiędzy orga-
nami gminy a jej mieszkańcami, sekretarz 
Gminy Malechowo – Pani Halina Skaza 
przedstawiła strukturę organizacyjną urzę-
du oraz zakres zadań realizowanych przez 
pracowników UG Malechowo. Zapozna-
ła przybyłych z zadaniami i działalnością 
jednostek organizacyjnych gminy a także 

z zasadami współpracy z poszczególnymi 
referatami. 
    Skarbnik Gminy – pani Sylwia Piecho-
ta omówiła kwestie związane ze środkami 
sołeckimi i ich wydatkowaniem. Poruszono 
także tematy dotyczące wynajmu świetlic 
wiejskich oraz promocji wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych w poszczególnych so-
łectwach. Omówiono warunki zatrudnienia 
pracowników społecznie – użytecznych, 
których jest w naszej gminie dziesięciu.
    Kierownik Referatu Inwestycji i Gospo-
darki Przestrzennej – pan Sławomir Li-
skowski poruszył temat organizowania im-
prez na mieniu gminnym oraz wykaszania 
placów zabaw. 
     Komendant Straży Gminnej – pan Marek 
Januszewski przedstawił działania podej-
mowane przez Straż Gminną i udzielił od-
powiedzi na zadawane pytania. 
   Licznie przybyli sołtysi z zaangażowa-
niem wzięli udział w spotkaniu i zadawali 
pytania wójtowi Gminy Malechowo, który 
podkreślił jak ważne jest dbanie o dobro na-
szej Małej Ojczyzny. 
Mamy nadzieję, że pozwoli to jeszcze bar-
dziej usprawnić dobrą współpracę sołtysów 
z Urzędem Gminy.

Dla lepszej współpracy sołtysa z urzędem

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Malechowo, odbyło się szkolenie prak-
tyczne dla radnych Gminy Malechowo 
dotyczące praw i obowiązków radnego. 

Głównym celem zorganizowania spotka-
nia było zapoznanie nowej Rady Gminy 
z istotą funkcjonowania samorządu tery-
torialnego, sposobami redagowania aktów 
prawnych tworzonych przez organy sa-
morządu terytorialnego oraz przedstawie-

nie zadań organu wykonawczego a także 
wzajemnych relacji organu stanowiącego i 
wykonawczego.
W szkoleniu uczestniczyli radni Gminy 
Malechowo, wójt Radosław Nowakowski, 
sekretarz Halina Skaza oraz kierownik re-
feratu organizacyjno-administracyjnego 
Monika Podbereżna. 
Liczne pytania radnych i gorąca dyskusja, 
która się wywiązała potwierdzają słuszność 
zorganizowania takiego spotkania.

Szkolili się, aby poznać 
swoje prawa i obowiązki

Nowy 
wiceprezes DLGR
Miło nam poinformować, że dnia 19 lu-
tego br. uzupełniony został skład zarządu 
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 
Na funkcję Wiceprezesa powołany został 
Radosław Nowakowski - Wójt Gminy Ma-
lechowo. Wolne miejsce w zarządzie poja-
wiło się po rezygnacji Jana Szlufika – wie-
loletniego gospodarza Gminy Malechowo, 
współzałożyciela DLGR. Nowy Wicepre-
zes został wybrany jednogłośnie w głoso-
waniu tajnym.
Na ręce Wójta składamy gorące gratulacje 
i życzymy owocnej pracy na rzecz całego 
obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Ry-
backiej.

Sala ślubów jak 
nowa
W styczniu br. przeprowadzono gruntow-
ny remont Sali ślubów w Urzędzie Gminy 
Malechowo. Nowe oświetlenie, pastelowe 
ściany, wycyklinowana podłoga nadały no-
woczesny charakter temu wnętrzu. Każdy 
szczegół – nawet rolety, lampy dające cie-
płe światło, tworzą przyjemną atmosferę.
To dobra wiadomość, dla wszystkich tych, 
którzy planują wstąpić w związek małżeń-
ski w Urzędzie Stanu Cywilnego w Male-
chowie. Sala ślubów – jak podkreśla wójt 
Radosław Nowakowski,  jest dla mieszkań-
ców, a nie urzędników, a dzięki nowemu 
obliczu sprawi, że ceremonie z pewnością 
zachowają uroczystą formę. 

We wtorek 17 marca br. 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Malecho-
wo odbyło się szkolenie 
dla rolników dotyczące 
zasad przyznawania płat-
ności bezpośrednich oraz 
PROW 2014 - 2020. 

Spotkanie zorganizował 
Terenowy Zespół Doradz-

twa Rolniczego w Sławnie 
z/ś w Darłowie.
Przedstawiciele ARiMR z 
Darłowa szczegółowo wy-
jaśnili kwestie dotyczące 
zasad wypełniania wnio-
sku, sporządzania doku-
mentacji oraz możliwości 
pozyskania pieniędzy z 
poszczególnych działań, z 
jakich rolnicy będą mogli 

skorzystać. Ważne jest to, 
że mieszkańcy naszej gmi-
ny interesują się tymi tema-
tami, gdyż dzięki temu ja-
kość składanych wniosków 
jest lepsza. 
Duża frekwencja potwier-
dza potrzebę organizowa-
nia tego typu szkoleń.

Szkolenie rolników z naszej gminy

Zapisy do Przedszkola w Malechowie 
24.03 -15.04.15

przedszkole w Malechowie serdecznie zaprasza rodziców do 
zapisów dzieci w wieku od 3 do 5 lat na rok szkolny 2015 / 
2016. zapisy przyjmowane będą do kwietnia 2015 r. 
dokumenty do pobrania ze strony www.przedszkolemale-
chowo.przedszkolowo.pl lub bezpośrednio w przedszkolu.

Zaproszenie
Sołtys Sołectwa Sulechówko i wójt Gminy Malechowo za-
praszają mieszkańców Gminy Malechowo na turniej so-
łectw pn.  ,,Sołeckie potyczki”, który odbędzie się w sobotę 
02.05.2015 r. na boisku wiejskim w Sulechówku. w rywali-
zacji wezmą udział drużyny mieszane pięcioosobowe. 
dobra zabawa gwarantowana!

W piątek 27 marca br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy 
Malechowo odbyło się szkole-
nie branży turystycznej organi-
zowane przez Darłowską Lokal-
ną Organizację Turystyczną we 
współpracy z Urzędem Gminy 
Malechowo.  
Spotkanie otworzyła Sekretarz 
Gminy  - pani Halina Skaza. 
Pracownik urzędu ds. promocji 

i kultury przedstawił charak-
terystykę gminy i jej walory 
turystyczne. W następnej czę-
ści dyrektor DarLOT-u – pan 
Jarosław Lichacy udzielił wy-
czerpujących informacji nt. 
agroturystyki będącej szansą 
na rozwój gmin wiejskich. Pan 
Rafał Radzikowski z DLGR-u 
scharakteryzował korzyści pły-
nące z wykorzystania funduszy 

europejskich. Na zakończenie 
pracownicy DarLOT-u przed-
stawili działalność organizacji 
turystycznej działającej na tere-
nie naszego powiatu i korzyści 
wynikające z przynależności do 
niej. 
Ciekawym rozwiązaniem było 
zaproszenie biegłej księgowej, 

eksperta w dziedzinie finansów, 
która w punkcie konsultacyjnym 
udzielała informacji i porad, co 
spotkało się z dużą aprobatą 
osób uczestniczących w szko-
leniu. Na zakończenie przed-
stawiciele branży turystycznej z 
naszej gminy otrzymali certyfi-
katy ukończenia szkolenie.

Premiera akademii DarLOT-u w UG Malechowo
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Sołtys: Stanisław Chruszcz
Rada Sołecka: Brzózan Piotr, Ko-
strzewińska Danuta, Kubiak Ja-
nusz, Sazon Justyna, Skoczylas 
Przemysław, Szmajdziński Adrian

Malechówko

Sołtys: Agata Zawadzka
Rada Sołecka: Chrustowicz Iwona, 
Duljasz Mirosław, Karczyński Ra-
fał, Królikowski Andrzej, Tornow 
Bogumiła,

Niemica

Sołtys: Krzysztof Jarotek
RS: Barylska Marzena, Hutman 
Sylwia, Jakimcio Eugeniusz, Mar-
gielewska Marianna, Senger Jorg, 
Wielgus Beata,Zelewski Paweł

Ostrowiec

Sołtys: Dorota Szymacha
Rada Sołecka: Klemba Barbara, 
Kopiecka Barbara, Lass Małgo-
rzata, Orłowska Emilia, Serwa To-
masz

Lejkowo

Sołtys: Barbara Miksza
Rada Sołecka: Gajewska Zenona, 
Miksza Alicja, Miksza Tomasz, 
Wolska Teresa

Paprotki

Sołtys: Anna Żurowska
Rada Sołecka: Kołodziej Marcin
Kozłowska Joanna, Kwiatkowski 
Arkadiusz, Wers Beata, Wesołow-
ski Władysław

Pękanino

Sołtys: Eugeniusz Hamplewski
Rada Sołecka: Figura Paweł, Miel-
czarek Zbigniew, Suchorab Piotr, 
Surmacz Elżbieta, Surmacz Mag-
dalena 

Podgórki

Sołtys: Justyna Mazur
RS: Grądzka - Szwak Beata, Herba 
Elżbieta, Krawczuk Magdalena, Ła-
cina Weronika, Majewska Katarzyna, 
Rogala Andrzej, Skibińska Agnieszka

Paproty

Sołtys: Monika Lichosyt
Rada Sołecka: Bednarczuk Franci-
szek, Cebula Katarzyna, Mróz Wal-
demar, Świstek Magdalena

Sęczkowo

Sołtys: Mirosława Cicha
Rada Sołecka: Kędziora Tomasz, 
Koman Aleksandra, Starczewski 
Daniel, Stelmasik Małgorzata, Wo-
jewoda Bogdan

Sulechowo

Sołtys: Monika Chruszcz
Rada Sołecka: Dęga Krzysztof, 
Kryszczuk Jakub, Musiała Andrzej, 
Zachciał Mirosław, Woźna Elżbie-
ta

Sulechówko

Sołtys: Teresa Petruk
Rada Sołecka: Buchar Anna, Bu-
char Ewa, Grabowski Jan, Koło-
dziej Danuta, Lewczuk Agnieszka, 
Prucnel Anna

Przystawy

Sołtys: 
Henryk Go-
styński
Rada Sołec-
ka: 
Jędrzejczyk 
J o a n n a , 
Krzyżaniak 
Anna, Łuciak 
Cezary, Maj-
da Sylwia, 
Sobolewska 
Karolina

Święcianowo
Sołtys: 
Ryszard Ko-
walski
Rada Sołec-
ka: 
Arcisz Mar-
lena, Fąfa-
ra Lucyna, 
Piersiak Do-
rota, Slazyk 
Adam, Sla-
zyk Mateusz
Wiska Teresa

Zielenica
Sołtys: 
Piotr Zając
Rada Sołec-
ka: 
A n k o w s k i 
Artur, Fastyn 
Aleksandra, 
Tomczyk Le-
szek, Walus 
Paweł, Zając 
Anna

Żegocino

 Serdecznie gratulujemy nowo wybranym sołtysom oraz członkom rad sołeckich, życząc im owocnej pracy z 
mieszkańcami, udanej współpracy z władzami samorządowymi Gminy Malechowo, a także ciekawych pomy-
słów oraz wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń. Gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które dotych-
czas pełniąc funkcję Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej zabiegali o dobro lokalnej społeczności.
Składamy podziękowania za podejmowanie i skuteczne realizowanie działań służących rozwojowi Sołectw, a 
tym samym całej naszej Gminy.
poniżej wszyscy sołtysi oraz składy rad sołeckich nowej kadencji 2014 - 2018

Sołtys: Maciej Wiącek
Rada Sołecka: Borys Krzysztof, 
Domalewska Joanna, Drozd Adam, 
Herba Krzysztof, Krawczyk An-
drzej, Rogala Magdalena, Rybicki 
Mieczysław, Śmielewicz Mariola 
Świąder Maria

Sołtys: Emilia Zachciał
Rada Sołecka: Dropko Katarzyna, 
Jarkiewicz Elżbieta, Ptak Jadwiga,
Ptak Kamil

Borkowo

Sołtys: Wioletta Kozioł
Rada Sołecka: Dzięcioł Dariusz, 
Okurowski Ryszard, Zielińska Ur-
szula, Wierszyło Grzegorz

Bartolino

Sołtys:Anna Bober
Rada Sołecka: Bober Marek, 
Ossowski Marcin, Speiser Róża, 
Wróbel Krzysztof, Wróbel Marlena

Białęcino

Sołtys: Katarzyna Podpłońska
Rada Sołecka: Jaruga Jadwiga, Jer-
czyńska Henryka, Łysko Regina, 
Łysko Sławomir 

Drzeńsko

Sołtys: Zbigniew Iwaniec
Rada Sołecka: Jung Aniela, My-
ślińska Małgorzata, Pawlak Elżbie-
ta, Reszka Agnieszka, Wawrzyniak 
Paweł, Wiącek Mateusz

Gorzyca

Sołtys: Monika Biłanicz
Rada Sołecka: Badowska Brygida, 
Brzózan Anna, Cylke Lilianna, Mi-
chałowski Rafał, Miłosz Urszula, 
Woźniak Irena

Grabowo

Sołtys: Edyta Gawin
Rada Sołecka: Gawin Zbigniew,
Pietrzycki Edward, Potocki Janusz, 
Stach Anna, Strzelecka Żaneta

Darskowo

Sołtys: Adrian Bryda
Rada Sołecka: Gondek Adrian, Mi-
chalczyk Małgorzata, Rozen Anna , 
Rozen Grzegorz

Kosierzewo

Sołtys: Andrzej Robakowski
Rada Sołecka: Groszewska Han-
ka, Kropkowski Piotr, Radomska 
Anna, Surmacz Łukasz

Kusice

Sołtys: Joanna Grycko
RS: Adamska - Janisiak Magdalena, 
Cebula Aneta, Cebula Piotr, Gier-
czak Małgorzata, Grzywaczewska 
Mariola, Michalska Elżbieta

Laski

Sołtys: Beata Hetmańska
Rada Sołecka: Godzieba Agniesz-
ka, Kawecka Jolanta, Marciniak 
Paweł, Materna Karol, Paszkowski 
Tomasz

Karwice

Nowi gospodarze sołectw

Malechowo
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 Mimo, że krytykanci tego 
,,sztucznego” święta zarzucają 
naśladowanie amerykańskich 
wzorów, dla nas ten dzień może 
być doskonałym pretekstem do 
okazania miłości i szacunku 
drugiemu człowiekowi. Zoba-

Dzień Zakochanych w naszej gminie
Walentynki obcho-
dzone 14 lutego, 
niesłusznie bywa-
ją określane jako 
kolejny produkt 
eksportowy kultury 
anglosaskiej. 
Okazuje się 
bowiem, że wspo-
minany tego dnia 
w kalendarzu litur-
gicznym św. Walen-
ty, od którego imie-
nia pochodzi nazwa 
święta, został ogło-
szony patronem 
zakochanych już 
w 1496 r. przez pa-
pieża Aleksandra VI.

Placówka Wsparcia Dziennego Kosierzewo

kowego Pudełka Uczuć wykona-
ne przez siebie dzień wcześniej 
kartki walentynkowe.

Maluchy z Kusic 
piekły walentynkowe babeczki,  
a po wystygnięciu dekorowały je 
kolorowymi cukiereczkami. Pięk-
nie zapakowane podarowały naj-
bliższym, ukochanym osobom. 

PWD Ostrowiec
Dzieci z Placówki Wsparcia 
Dziennego w Ostrowcu tradycyj-
nie przygotowały walentynkowe 
laurki dla swoich najbliższych. 
13 lutego bawiły się wspólnie 
przy muzyce i brały udział w we-
sołych konkursach i zabawach in-
spirowanych pomysłami dzieci. 

W Kosierzewie 
obchodzenie Święta Zakocha-
nych poprzedziły pracowite przy-
gotowania. W dekorowaniu sali 
i w szyciu materiałowych serdu-
szek pomogły dzieciom mamy, 
dzięki czemu urokliwe serca do 
dziś pięknie prezentują się na wa-
lentynkowym drzewku.

Gimnazjum w Malechowie 
Młodzież obejrzała, zrobione 
przez uczniów, prezentacje mul-
timedialne dotyczące tematu mi-
łości, po czym wzięła udział w 
romantycznym karaoke. Zespól 
teatralny przygotował przedsta-
wienie „Walentynki na wesoło”, 
w którym kilka scen prezentu-
jących  miłość w czasach prehi-
storycznych, starożytnych, śre-
dniowiecznych i współczesnych 
złożyło się na całkiem zabawny 
pokaz, który zakończony został 
występem grupy English Live 
z  piosenką I just call to say I 
love you. W szkole przez dwa 
dni działała również poczta wa-
lentynkowa, dzięki której każdy 
mógł przesłać czułe życzenia 
swojej sympatii, przyjacielowi 
czy ulubionym nauczycielom. 

Szkoła Podstawowa w Niemicy 
Na uroczystym „sercowatym’’ 
apelu uczniowie i nauczyciele 
odebrali kartki i drobne upomin-
ki. Dominował kolor czerwony i 
kształt serca. Święty Walenty nie 
pominął nikogo, wszyscy zebrani 
otrzymali „całuśny’’ dowód jego 
istnienia.

czymy jak to w tym roku świę-
towano Walentynki w Gminie 
Malechowo. A działo się dużo w 
szkołach, przedszkolach i pla-
cówkach wsparcia dziennego. 

Przedszkole w Malechowie 
W piątek, 13 lutego Misie – 
3-latki, Biedronki – 4-latki i We-
sołe Skrzaty – 5,6-latki, zanim 
rozpoczęły wesołe zabawy, roz-
mawiały ze swoimi wychowaw-
czyniami na temat Walentynek, 

dnia, w którym obdarowuje się 
ukochaną osobę drobnym upo-
minkiem, czyli tzw. „walentyn-
ką”. Dzieci opowiadały o miłości, 
o tym, kogo kochają, jak postępuje 
się wobec tych, których kochamy. 
Potem były zabawy przy muzyce 
– „Taniec na gazecie”, „Odszukaj 
druga połówkę”, „Mam serdusz-
ko” i  „Walentynkowy taniec z 
balonami”. W grupie najstarszej, 
Wesołe Skrzaty wraz z wycho-
wawczynią losowały z Walentyn-

Przedszkole Kusice PDW Ostrowiec

Gimnazjum Malechowo Przedszkole Malechowo

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zagrała w 
tym roku już po raz 23, a w 
Zespole Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Ostrowcu gra-
my już od 2 dekad. 

    Jak co roku, gminny Finał 
WOŚP odbył się właśnie w 
Ostrowcu. Organizatorzy za-
pewnili licznie zgromadzonym 
mieszkańcom Gminy Malecho-
wo niezwykłą ucztę – zarówno 

dla duszy, jak i dla ciała. Po-
dziwiano występy dzieci, które 
prezentowały się w występach 
wokalnych, tanecznych, cyrko-
wych i kabaretowych. Wysłu-
chano koncertów kilku zespo-
łów: Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, Zespołu Ludowego 
„Ostrowianie” oraz zespołu 
„Volare Show”, a wszystko to 
przeplatane było owocnymi li-
cytacjami. Kto opadł z sił pod-
czas licytacji mógł posilić się 

domowymi wypiekami, kawą 
i herbatą serwowanymi w ka-
wiarence. Tego dnia zebrano  
kwotę 7.585 złotych. 
     Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Noblistów Polskich w 
Niemicy włączyli się w tę akcję 
po raz 13. Czternastu wolonta-
riuszy: Piotr Radzki, Kinga 
Zwolińska, Wiktoria Filipiak, 
Weronika Szkutnik, Julia Bire-
ta, Natalia Połczyńska, Nikola 
Buchar, Hanna Gurdzielewska, 

Julia Zawadzka, Natalia Wal-
czak, Mateusz Majewski, Okta-
wia Cebula, Kornelia Wirkus i 
Norbert Dobrzyński zebrało 
łącznie 3.056,01 złotych.
  Organizatorzy składają gorą-
ce podziękowania wszystkim, 
którzy włączyli się w tegorocz-
ną akcję i wspomogli WOŚP. 
Mieszkańcom naszej gminy 
gratulujemy wielkiego serca. 
Jesteśmy dumni! Do zobacze-
nia za rok!

Wielkie serce mieszkańców naszej gminy

Finał gminny w ZS Ostrowiec SP Niemica

Tłusty Czwartek to bez 
wątpienia ulubiony dzień 
łasuchów. To właśnie wtedy 
możemy objadać się do woli 
pod pretekstem obchodów 
znanego wszystkim święta. 

Jest to święto ruchome a jego data 
warunkowana jest datą Wielkano-
cy i wypada w ostatni czwartek 
przed Wielkim Postem. 
Geneza Tłustego Czwartku sięga 
starożytności. Tłusty Czwartek 
był dniem, w którym świętowano 
odejście zimy i nadejście wiosny. 
Ucztowanie opierało się na jedze-
niu tłustych potraw, szczególnie 
mięs oraz piciu wina a zagryzkę 
stanowiły jedynie pączki. Nie 
były to jednak takie pączki, jakie 
znamy dziś. Były one przygoto-
wywane z ciasta chlebowego i 
nadziewane słoniną.
Tłusty Czwartek oznaczał kiedyś 
datę ostatniego tygodnia przed 
karnawałem. Nie objadano się 

wtedy jednak słodkościami, lecz 
wyrobami o wysokiej zawarto-
ści tłuszczu: mięsami, kapustą 
ze skwarkami czy samą słoniną. 
Ostatnie dni w karnawale nazywa-
ne były wówczas mięsopustem, 
zapustem lub ostatkami. Miały 
one na celu wzmożone zabawy 
przed zbliżającym się Wielkim 
Postem, podczas którego katolicy 
muszą zachować wstrzemięźli-
wość w jedzeniu i piciu.
Około XVI wieku do Polski za-
witał zwyczaj jedzenia pączków 
w wersji słodkiej. Wyglądały one 
nadal nieco inaczej niż dzisiaj - 
w środku miały bowiem ukryty 
mały orzeszek lub migdał. Ten, 
kto trafił na taki szczęśliwy pą-

czek miał cieszyć się dostatkiem i 
powodzeniem. Dziś nasze pączki 
nadziewane marmoladą, kremem 
czekoladowym czy też masą bu-
dyniową kupujemy hurtowo w 
piekarniach. Najlepiej smakują te 
zrobione w domu…
Tłusty czwartek to ulubione świę-
to mieszkańców naszej gminy, 
zarówno tych dużych jak i ma-
łych. Dzieci z Placówek Wspar-
cia Dziennego w Karwicach, Ko-
sierzewie i Ostrowcu i maluchy z 
Przedszkola w Kusicach zajadały 
się pysznymi pączkami, fawor-
kami  oraz rogalikami przygoto-
wanymi przez nie własnoręcznie. 
Było pysznie… i nikt nie liczył 
kalorii.

Przedszkole w Kusicach PWD KarwicePWD Kosierzewo

PWD Ostrowiec

Wspomnienie Tłustego Czwartku

dzIało SIę
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12 stycznia 2015, w poniedziałkowe 
południe, kiedy powstawało to wspo-
mnienie, daleko od Gorzycy i Male-
chowa – w miejscowościach tych 
trwały właśnie uroczystości pogrze-
bowe zmarłego w piątek Stanisława 
Motasa, postaci znanej i cenionej, 
wieloletniego nauczyciela, jednego 
z ostatnich przedstawicieli inteligen-
cji wiejskiej oraz osadnictwa na pol-
skim Pomorzu po 1945 roku, ludzi 
szanowanych i kochanych.
I trzy te dziedziny – edukację szkol-
ną, rolę inteligencji wiejskiej w cza-
sach PRL i zagospodarowanie przez 
Polaków ziem zachodnich i północnych kraju 
po 1945 – warto wyodrębnić we wspomnieniu 
o życiu Zmarłego.

***
Wkrótce po przyjeździe do Malechowa pierw-
szych czterdziestu rodzin w dniu 15 września 
1945 przysłano tu na nauczycieli Ryszarda Mar-
kiewicza z żoną Stanisławą i zaczęli uczyć w 
poniemieckiej szkole w ceglanym parterowym 
budynku obok kościoła. Początkowo pracowali 
sami, a potem, po skończeniu gimnazjum na-
uczycielskiego doszli Julian Kaliszczak i Anna 
Kotys (potem Onyszkanycz). Rola nauczyciela 
nie ograniczała się wówczas do pracy pedago-
gicznej, także do krzewienia polskości, a to po-
przez działalność artystyczną, nie tylko wśród 
uczniów, także wśród dorosłych, nieraz bardzo.
– Nie chcę ciebie, nie chcę ciebie! – śpiewała 
Adela Gazdecka (później żona Juliana Kalisz-
czaka) w „Karpackich Góralach” jako panienka 
Prakseda, zakochana w młodym Hucule, Anto-
siu Rewizorczuku. Na co dziadek mój, Tomasz 
Matyka, jako stary młynarz Prokop, zapewniał: 
– U mnie będzie ci, jak w niebie! Po latach do-
szedłem, że była to wydana w serii „Bibliotecz-
ka Uniwersytetów Ludowych” przeróbka XIX-
wiecznej do dziś grywanej operetki „Karpaccy 
Górale” z librettem Józefa Korzeniowskiego 
i muzyką Stanisława Moniuszki. W czasach, 
gdy nie było jeszcze telewizji, ani nawet radia 
w Malechowie, przedstawienie wystawiła w 
świetlicy pani Markiewiczowa, nauczycielka 
matematyki, a przygrywał na akordeonie Julian 
Kaliszczak, nauczyciel fizyki i chemii, narze-
czony Adeli. W tejże świetlicy występował pro-
wadzony przez niego taneczny zespół szkolny 
i chór, wystawiano jasełka, a kiedy w 1956 po-
jawił się jako proboszcz o. Janusz Głazowski, 
franciszkanin, wystawiał tam także misterium 
Męki Pańskiej.
Stanisław Motas pierwszą pracę otrzymał w 
Słowinie, potem Marszewie nad nadmorskim 
jeziorem Wicko, kiedy jednak w gminie male-
chowskiej zaczęto organizować czteroklasówki 
w mniejszych miejscowościach, przeniósł się 
do pobliskiej Gorzycy. Tu przed 1945 rokiem 

była szkoła niemiecka, ale zniszczono ją pod-
czas wojny i polskie już władze na tę placów-
kę przeznaczyły duży, wymurowany jeszcze w 
1867 dom po jednych z najbogatszym bauerów 
w Gorzycy (wtedy Göritz), Bewersdorffach. Po 
jednej stronie obszernej sieni urządzono dwie 
klasy, a po drugiej stronie zamieszkali Mota-
sowie, to jest Stanisław z żoną Urszulą z Ka-
liszczków, synami Wieśkiem i Wojtkiem, zaś 
córki, Małgosia i Iwona przyszły na świat już tu, 
choć nie w Gorzycy, lecz w sławieńskim szpita-
lu. Większa z klas pełniła także rolę świetlicy 
wiejskiej, dokąd przyjeżdżało kino. Większość 
z nas, urodzonych po wojnie w Gorzycy, gdzie 
na świat wydobyła nas babcia Kościelniakowa, 
akuszerka wiejska, pierwszy film obejrzeliśmy 
właśnie w szkole. Malechowiacy mieli lepiej, 
bo tam było kino, a filmy wyświetlał pan Woj-
ciech Bąk i po kościele szło się na poranek. Pan 
Motas uczył w pięcioklasowej szkole w Gorzy-
cy początkowo tak, że prowadził lekcje łączone 
w jednym pomieszczeniu dla dwóch klas – w 
czasie pierwszej połowy uczył w klasie I, a w 
czasie drugiej w klasie II, po czym, na następnej 
zmianie, w podobny sposób edukował III- i IV-
klasistów. Kiedy potem przyszła uczyć pani Ma-
ria Wojciechowska (potem Grzybowa), lekcje 
odbywały się już w pełnym wymiarze w dwóch 
klasach. Trwało tak do połowy lat 60., kiedy 
to stopniowo zlikwidowano czteroklasówki na 
wsiach, a uczniowie zaczęli chodzić do jednaj 
szkoły w Malechowie, wraz z nimi zaczął tam 
pracować pan Motas i stamtąd przeszedł potem 
na emeryturę.

***
W dobie internetu, tabletów, komórek trudno 
wyjaśnić pojęcie inteligencji jako warstwy spo-
łecznej – zwłaszcza roli inteligencji wiejskiej w 
„rozsadzaniu” komunizmu od środka, czyli w 
swoim środowisku. Dziś każdy uważa, że jest 
inteligentny – skoro może mieć takie same środ-
ki elektronicznego przekazu multimedialnego, 
jak każdy.
Urodzony w Ożomli Małej pod Sądową Wisznią 
(dziś Ukraina) był Stanisław Motas, jeśli chodzi 
o wykształcenie, był inteligentem w pierwszym 

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom nauczycieli i gimnazja-
listów z Gimnazjum w Male-
chowie, bibliotekarze Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Male-
chowie postanowili stworzyć 
na potrzeby edukacyjne cykl 
prezentacji multimedialnych, 
dotyczących zagadnień związa-
nych z historią, obchodzonymi 
rocznicami i nie tylko. 

    Pokazy będą odbywały się na 
przerwach, żeby przyciągnąć uwa-
gę i zainteresować gimnazjalistów. 
Istnieje także możliwość bezpo-
średniego wykorzystania slajdów 
przez nauczycieli, jako pomocy 
dydaktycznych w trakcie realizacji 
zajęć lekcyjnych.
     27 stycznia br. minęła okrągła 
70 rocznica oswobodzenia więź-
niów największego hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu przez wojska Armii Czer-
wonej I Frontu Ukraińskiego. To 
największy obóz natychmiastowej 
zagłady, cmentarzysko bez gro-
bów, jaki stworzyli naziści podczas 
II wojny światowej. Zginęło tam 
ok. 1,1 – 1,5 miliona więźniów z 
całej okupowanej Europy (w więk-

„Oświęcimskie piekło” 

szości Żydzi), którzy bezpośrednio 
umierali w komorach gazowych, 
bądź na skutek wycieńczenia cięż-
ką pracą i fizycznego znęcania się 
przez esesmanów i więźniów funk-
cyjnych (Kapo). 
    Do tego dochodziły różne formy 
kar, masowe egzekucje i zbrod-
nicze eksperymenty pseudome-
dyczne dokonywane na więźniach 
przez lekarzy z SS. Ludzie po kilku 
miesiącach ciężkiej pracy i nędz-
nego, niskokalorycznego posiłku 
chudli w oczach, przypominając 
ludzkie szkielety. W samym obo-
zie trwała codzienna, rozpaczliwa 
walka o przeżycie, a każda kromka 
chleba była na wagę złota. Złowro-

gi, szyderczy napis na bramie w 
Oświęcimiu ,,Praca czyni wolnym'' 
(,,Arbeit macht frei'') wyraźnie 
mówił, jaki los czekał więźniów w 
Auschwitz – Birkenau. 
     Nie oznaczało to, że wszyscy 
więźniowie biernie oczekiwali na 
śmierć. Zdarzały się akty solidar-
ności z towarzyszami niedoli, or-
ganizowano żywność i leki, ukry-
wano współwięźniów, poświęcano 
własne życie za ratowanie życia 
innych, podejmowano próby ucie-
czek z obozu. Zdarzały się akty de-
sperackiego oporu przed wejściem 
do komór gazowych. 
     W końcu wybuchł tragiczny 
bunt więźniów Sonderkommando, 

którzy wysadzili jeden z budyn-
ków krematoryjnych, ale Niemcy 
krwawo stłumili ten zbrojny opór. 
    Kiedy Czerwonoarmiści oswo-
bodzili 27 stycznia 1945 r. obóz, 
zastali tam niespełna 7500 więź-
niów, resztę esesmani ewakuowali 
na zachód do innych obozów w 
,,marszu śmierci''. Po wojnie, przez 
jakiś czas sowieckie NKWD i ko-
munistyczny Urząd Bezpieczeń-
stwa więziły w tym obozie prze-
ciwników reżimu i Niemców. 
    Dopiero w 1947 r. powstało 
Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu – miejsce 
martyrologii i męczeństwa ku prze-
strodze dla przyszłych pokoleń, że 
to ,,Ludzie ludziom zgotowali ten 
los''. 
     Prezentacja multimedialna - pt. 
,,Oświęcimskie piekło'' dotycząca 
tego jakże ważnego dla każdego 
Polaka zagadnienia, miała miej-
sce w Gimnazjum w Malechowie 
23.02.2015 r. i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Jednocześnie w 
planach przewidziane są kolejne 
pokazy multimedialne, do udziału 
którego bibliotekarze gorąco za-
chęcają wszystkich gimnazjalistów 
i nauczycieli.

Leszek Wołosiuk

tyleś wart, ile dasz innym z siebie...
Wspomnienie o ś. p. Stanisławie Motasie (* 5 V 1924 – † 9 I 2015)

pokoleniu. I jako drugi w licznej (dzie-
więcioro dzieci) rodzinie, po najstar-
szym bracie Józefie, który ukończył we 
Lwowie prawo. Gdy wybuchła wojna, 
uczył się w gimnazjum w Jaworowie, 
po 1939 gimnazjum to stało się ukraiń-
skie, uczył się w nim po ukraińsku, ale 
z powodu zagrożenia przez bandy UPA 
rodzina uciekła do Grębowa pod Tar-
nobrzegiem, skąd pochodzili rodzice. 
Tam kontynuował naukę najpierw taj-
nie, a po wojnie w liceum. Kwalifikacje 
nauczyciela zyskał już na Pomorzu, po 
ekspatriowaniu się i zamieszkaniu w 
Malechowie.

Po wojnie inteligencję (ludzi o średnim wy-
kształceniu, jakbyśmy dziś powiedzieli) two-
rzyli na wsi najczęściej nauczyciele oraz ci 
wszyscy, którzy czytali gazety. Niektórzy prenu-
merowali je, a rozwoził je listonosz na rowerze, 
potem na motorku – pan Mieczysław Borys. W 
Gorzycy czytano głównie „Dziennik Ludowy” 
oraz lokalną gazetę „Głos Koszaliński”, a kiedy 
nastała era radia (radiodobiorników własnych, a 
nie kołchoźników emitujących I Program PR), 
słuchali oni radiostacji krajowych i zagranicz-
nych, z tych ostatnich głównie „Wolnej Euro-
py”, „Głosu Ameryki” i polskiej rozgłośni BBC. 
Lektura gazet i słuchanie rozgłośni, zwłaszcza 
zagranicznych, dawało dobry materiał do dys-
kusji.
W Gorzycy miejscem do takich rozmów był 
najczęściej dom Motasów – gościnny i życzli-
wy dla tych, którzy zechcieli tam przyjść: przy-
nieść, zweryfikować i zabrać z sobą wspólny 
„pogląd” na politykę i „politykę” własną wobec 
tego, „co teraz nas czeka”, „co trzeba”, a „czego 
się nie musi”.
Nauczyciele mieli też, chcieli tego czy nie, 
częsty kontakt z władzą, gminną, powiatową, 
zwłaszcza ze zwierzchnikami z wydziału edu-
kacji w Sławnie – choćby po to, aby wysłuchać 
kolejnych nakazów i zakazów. I potem tym, 
co „trzeba”, a czego „się nie musi” dzielili się 
z innymi, porównywali je z innymi punktami 
widzenia, choćby kościelnymi, albowiem jako 
wierni chodzili do kościoła.
Tak było w czasach zanim nastała telewizja, 
która zabrała czas na takie rozmowy – najpierw 
wieczory, a potem i niedziele. Wcześniej każ-
dej niedzieli w Gorzycy grały radia – słychać 
je było przez otwarte okna i drzwi od wiosny 
do późnego lata. Potem nawet w dni świątecz-
ne z pól niósł się warkot traktorów, a w żniwa 
kombajnów. Tak to nie polityka nawet, ale cy-
wilizacja zaczęła zmieniać ludzi. Mijały czasy, 
gdy nie wstyd było zapytać kogoś, kogo się sza-
nowało i uważało za bardziej bywałego: – I co 
pan na to, panie Motas?

***
I wreszcie zakorzenianie się polskości na zie-

miach w 1945 przyznanych Polsce – wbrew 
nazwie nie były one „odzyskane”, a jeśli nawet 
– to po wielu stuleciach, jak nasza część Pomo-
rza, która podlegała królom i książętom pia-
stowskim do czasów Bolesława Krzywoustego 
(XII wiek – osiemset la temu!). Międzynarodo-
wy traktat w Poczdamie przydzielił w 1945 te 
ziemie Polsce – w zamian za utracone terytoria 
wschodnie na rzecz ZSRS (a w nim Litwy, Bia-
łorusi i Ukrainy). Nie ze swojej winy Polacy się 
tu znaleźli – ale ze swojej woli odbudowali je 
tak, jak wyglądały one prze rokiem 1945, na-
wet wtedy, gdy wydawało się to „niemieckie” 
(Gdańsk, Szczecin, Wrocław i wiele innych 
miast): uszanowali dotychczasowy wygląd 
miejscowości, nawet wtedy, gdy nie licowało to 
z „polskością” przez nich rozumianą. Wiem, co 
piszę: jako uczeń VII klasy szkoły w gminnym, 
pocztowym i parafialnym Malechowie brałem 
udział w konkursie wiedzy o Pomorzu Zachod-
nim – wkuwałem dzieje kolejnych książąt wy-
wodzących się z dynastii Gryfitów, czytałem 
popularyzatorskie prace, historyczne powieści 
i... Wszystko to urywało się na średniowieczu, 
najdalej na wieku XVI – potem była długa, nie-
zrozumiała przerwa, po której następował ów 
magiczny rok 1945.
Od 1945 kierownikiem szkoły malechowskiej 
był Ryszard Markiewicz (* 3 I 1917 – † 11 VII 
2006), nauczyciel historii i geografii, pochodzą-
cy spod Brodów, w czasie wojny zaangażowa-

ny w działania tamtejszej AK jako porucznik 
„Mohort”, a po znalezieniu się w Malechowie, 
już jako działacz Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego (choć nieraz przy wódce ten twardy 
człowiek wspominał los PSL Stanisława Miko-
łajczyka), na każdej akademii szkolnej i gmin-
nej wygłaszał przemówienia o konieczności 
trwania polskości na ziemiach „odzyskanych”.
Co polegało, jak dziś odtwarzam, na tym, że 
trzeba było wysłuchać pana Markiewicza, po-
tem był najbardziej nas, dzieci, interesujący 
występ zespołu tanecznego, z popisowymi solo 
Aliny Szczepeckiej i Krysi Krzmieniowej – a 
potem dla rodziców zabawa, czyli ich tańce do 
białego rana, do których przygrywała orkiestra, 
a którą podsycały ustawione na półce półlitrów-
ki, piwo czerpane z beczki i czekolady na półce 
(na „czekoladowy walc”, kiedy to panie prosiły 
panów do „białego walca”, a panowie w zamian 
kupowali im tę czekoladę). I nic więcej – przed 
zabawą należało się najeść w domu.
Obecnie ze szkoły podstawowej w Malechowie 
utworzono gimnazjum i nosi ono imię Ryszar-
da Markiewicza – jak najbardziej zasłużenie: 
malechowianie pamiętają o nim, choć wyjechał 
stąd już w połowie lat 60., kiedy to Markiewi-
czowie, wraz z dziećmi, Wackiem, Grażyną, 
Martą i Adamem, przenieśli się najpierw do 
Sławna, a potem do Koszalina. Od 8 maja 2008 
ma w gimnazjum popiersie z napisem-cytatem: 
„Miałem głębokie przekonanie, że moim powo-

łaniem jest kształtowanie wszystkich cech cha-
rakteru młodzieży”.
W gronie nauczycieli tańczył na każdej zabawie 
także Stanisław Motas z żoną, Uruszulą. Dla 
nas, uczniów, był jednym z Panteonu – w na-
szym miejscu na świecie, w naszym kraju...

***
Po przeczytaniu tego tekstu powie ktoś, że to 
nie wspomnienie po ś.p. Stanisławie Motasie, że 
tyle tu innych nazwisk, informacji, wydarzeń... 
Fakt, ale czy bez nich można sobie wyobrazić 
życie Zmarłego? Żył nie tylko dla siebie – tyle 
dał, ile był wart. Niemało. Powiadał bowiem, 
pamiętam: – Tyleś wart, ile dasz innym z sie-
bie...

***
Stanisław Motas nie żyje – od przeszło roku do-
świadczał malopłytkowości krwi, przetaczano 
mu ją w szpitalach. Kiedy po ostatnich świętach 
Bożego Narodzenia znalazł się znowu w szpi-
talu sławieńskim – zażądał, aby odwieziono go 
do domu. Tam zmarł 9 stycznia – jak chciał: w 
domu, ze starości, miał przeszło 90 lat. I z domu 
wyprowadzono Go na ostatni spoczynek...
Dobrze, że tylu oddało Mu ostatnią posługę. 
Jest już tam, gdzie wszystko jest co najmniej 
równie interesujące, jak tu – a miejmy nadzieję, 
że o wiele bardziej. Do zobaczenia, Panie Sta-
nisławie...

Leszek Wołosiuk, jeden 
z wielu gorzyckich uczniów Zmarłego
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Być kobietą....

W restauracji „Pod 
Dębem” w Malecho-
wie, odbyła się kolejna 
integracyjna impreza 
dla seniorów z gminy 
Malechowo. 
    
Organizatorem przedsię-
wzięcia byli niezmien-
nie: Teresa Stasiuk, Bo-
lesław Manijak, Danuta 
Kowalczuk i Anna Siu-
dek. 
Tak się złożyło, że ostat-
nie spotkanie w 2014 
r. niemal zbiegły się z 
zakończeniem kadencji 
wieloletniego wójt  Jana 
Szlufika, który skorzy-
stał okazji, aby podzię-
kować organizatorom za 
wieloletnią współpracę, 
obdarowując ich kwiata-
mi i lampką szampana.  

Pierwsze spotkanie w 
2015 roku okazało się 
cieszyć sporym zainte-
resowaniem, bowiem 
uczestniczyło w nim 27 
osób.  
Z przedstawicielami 
dojrzałego środowiska 
naszej gminy przywitał 
się nowy Wójt Gminy 
Malechowo - Radosław 
Nowakowski, serwu-
jąc nie tylko szampana, 
ale także zapewniając o 
chęci dobrej współpracy 
w kolejnych latach jego 
pracy na stanowisku go-
spodarza gminy. 
Wójt zachęcił do udziału 
w gminnych obchodach 
Dnia Seniora oraz do 
zgłaszania pomysłów dla 
poprawy życia codzien-
nego w naszej gminie.

Karnawał emerytów i rencistów

W pierwszym tegorocznym spotkaniu wzięli udział seniorzy z całej gminy

Dzień Kobiet – przed-
stawicielki naszej 
gminy, świętowały jak 
zwykle wyjątkowo i 
w dobrym nastroju. 
Zarówno dojrzałe 
panie jak i dziewczynki 
z oddziałów przed-
szkolnych oraz szkół 
podstawowych, a także 
dziewczęta z male-
chowskiego gimnazjum 
i placówek wsparcia 
dziennego działają-
cych na terenie gminy  
ten dzień będą długo 
pamiętać. 

W placówkach szkol-
nych odbyły się uroczy-
ste apele i akademie, a 
każdy chłopiec pamiętał, 
aby wręczyć symbolicz-
ny kwiat swoim koleżan-

kom. W przedszkolach 
mali dżentelmeni zadba-
li, aby każda dziewczyn-
ka czuła się tego dnia 
wyjątkowo.
Panowie z sołectw robili 
wszystko, aby panie spę-
dziły miły wieczór przy 
dobrej muzyce i lampce 
szampana. 
I tak było  w Sołectwie 
Ostrowiec.  Nawiązując 
do Dnia Kobiet i Dnia 
Mężczyzn, sołtys wsi 
Ostrowiec – pan Krzysz-
tof Jarotek i rada sołecka 
we współpracy z Rad-
ną Gminy Malechowo 
- panią Urszulą Senger 
zorganizowali wieczorne 
biesiadowanie. W wy-
darzeniu wzięło udział 
ponad 60 osób, a każda 
przedstawicielka płci 

pięknej otrzymała na 
powitanie drobny upo-
minek. Impreza rozpo-
częła się życzeniami i 
toastem wygłoszonym 
pana Krzysztofa Jaro-
tek. Podczas występów 
karaoke odkryto wiele 
nowych talentów wo-
kalnych i to nie tylko na 
zasadzie ,,śpiewać każdy 
może…”. Całość impre-
zy dopełnił mini-koncert 
Ludowego Zespołu Śpie-
waczego Ostrowianie, 
bez którego żadna uro-
czystość nie byłaby tak 
dobra. W związku z tym, 
że towarzystwo dopisało, 
wszyscy bawili się wy-
śmienicie.
    W Sołectwie Niemica 
panie świętowały 06 mar-
ca. Uroczystość, w której 

uczestniczyło ponad 70 
pań, przebiegała w szam-
pańskiej atmosferze. 
Serdeczne życzenia zło-
żył wszystkim paniom, 
jedyny mężczyzna, który 
zagościł tego wieczoru w 
Niemicy, a był to Wójt 
Gminy Malechowo - pan 
Radosław Nowakowski. 
W piątkowy wieczór w 
lokalu przy sklepie były 
tańce, słodki poczęstu-
nek oraz konkurs kara-
oke i zabawa do białego 
rana. Co więcej, panie 
z Niemicy integrowały 
się z mieszkankami po-
bliskiej wsi – Sołectwa 
Bartolino, które przyjęły 
zaproszenie do wzięcia 
udziału w tej imprezie.
Obchody Dnia Kobiet w 
Niemicy uświetnił także 

występ nowopowstałego 
Ludowego Zespołu Śpie-
waczego ,,Słoneczko”, 
w którego skład wcho-
dzą panie z Niemicy i 
Bartolina. Było wesoło i 
wybornie! Organizatorki 
imprezy Sołtys Sołectwa 
Niemica - pani Agata Za-
wadzka i Radna - pani 
Renata Jarotek spisały 
się na medal.
Z kolei w sołectwach 
Żegocino i Święciano-
wo, panie bawiły się na 
imprezach zorganizowa-
nych przez Pawła Zająca, 
radnego RG Malechowo.
Dzień Kobiet za nami, 
każdej mieszkance na-
szej gminy życzymy, 
aby mogła obchodzić to 
święto i czuć się wyjąt-
kowo każdego dnia.

organizatorzy III turnieju charytatywne-
go "Gramy dla Karolinki" w Malechowie 
- Mariusz Małysz, tadeusz chylewski, Ro-
muald Bobis oraz rodzice Karolinki skła-
dają serdeczne podziękowanie za pomoc 
i zaangażowanie w organizacji imprezy 
osobom prywatnym, zawodnikom oraz 
sponsorom. Bez rzeszy osób dobrej woli 
turniej nie byłyby tak piękny!

Gorąco dziękujemy:
- panu adamowi Gramowskiemu z Forum 
Kancelarii prawa Finansowego,
- Firmie usługowej Maro tur - panu Miro-
sławowi wąsowskiemu,
- pracownikom urzędu Gminy Malechowo,
- Radzie Gminy Malechowo,
- wójtowi Gminy Malechowo - panu 
Radosławowi Nowakowskiemu,
- Klubowi Sportowemu arkadia Malechowo,
- prezesowi KS arkadia Malechowo - panu 
arkadiuszowi drozd,
- pani Marcie Gałka z Salonu Fryzjerskie-
go "Marta",
- pani Małgorzacie obiała z Salonu Emma 
w Malechowie,
- pani annie panek z Salonu Fryzjerskiego 
w Sławnie,
- parkowi wodnemu jan w darłówku,
- automyjni Ekspres w Sławnie,
- panu Krzysztofowi Marchewka,
- pani agnieszce Nieradka,
- panu Kazimierzowi Szewczuk,
- rodzicom młodych piłkarzy arkadii 
Malechowo,
- uczniom Sp Lejkowo.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam - Ma-
riusz Małysz.

aKcja z SERca

Organizacja 
turnieju charyta-
tywnego dla Karo-
linki w malechow-
skim Gimnazjum 
stała się piękną 
tradycją. W tego-
rocznym turnieju 
wzięło udział ponad 
200 zawodników. 
Zebrano rekordową 
kwotę 6 060 zł – 
wszystko dla miesz-
kanki naszej gminy.

   Pierwszego dnia imprezy, 
kiedy to rywalizowali ze sobą seniorzy, 
zwycięstwo odniosła drużyna Arkadii Ma-
lechowo. 4 drużyny rozegrały mecze sys-
temem każdy z każdym, plus rewanż. II 
miejsce zajęła drużyna Karwice I, III miej-
sce - Karwice II, IV - Święcianowo. Pano-
wie startujący w tym dniu pokazali pełen 
profesjonalizm, postawę fair play, a przede 
wszystkim udowodnili, że nie są obojętni 
na pomoc drugiemu człowiekowi.
       W niedzielę zmagali się chłopcy – rocz-
nik 2006 oraz 2007 i młodsi. W niedzielny 
poranek sala Gimnazjum w Malechowie 
zanotowała chyba największą ilość zawod-
ników w swojej historii. W turnieju zapre-
zentowało się 11 zespołów piłkarskich: Ar-
kadia Malechowo I i II, Gwardia Koszalin, 
Bałtyk Koszalin, Saturn Mielno I i II, Gryf 
Polanów, Błękitni Jarosławiec, UKS Sława 
Jedynka Sławno I, II i III. Wyniki tego dnia 
były sprawą drugorzędną. Młodzi adepci 

piłkarscy wiedzieli, że grają dla Karolinki, 
która była obecna i cieszyła się z każdego 
strzelonego gola.
     Imprezę zakończył turniej unihokeja 
kobiet, w którym w niedzielę - 08 marca 
br. udział wzięło 5 drużyn. Po zaciętej wal-
ce, pełnej emocji i poświęcenia I miejsce 
zajęła drużyna Gimnazjum w Malechowie, 
II miejsce przypadło paniom z Urzędu 
Gminy Malechowo, III miejsce – drużynie 
nauczycielek z SP Lejkowo, IV pozycję 
zajęły mamy Młodej Arkadii, natomiast V 
– zespół radnych i sołtysek. Drużyny bio-
rące udział w turnieju otrzymały pamiątko-
wy puchar oraz dyplom. Każda z pań na-
grodzona została, w dniu swojego święta, 
piękną różą z rąk Wójta Gminy Malecho-
wo – pana Radosława Nowakowskiego.
       Podczas imprezy odbywały się licy-
tacje różnych przedmiotów, można też 
było posmakować pysznych ciast i słodko-
ści oraz aromatycznej kawy w specjalnie 

przygotowanej kawiarence. III 
Turniej Charytatywny ,,Gra-
my dla Karolinki” to nie tylko 
świetna zabawa, ale przede 
wszystkim szansa na pomoc 
dla małej mieszkanki naszej 
gminy – trzyletniej Karolinki z 
Karwic, która zmaga się z po-
ważną chorobą. Cieszymy się, 
że tegoroczna impreza spotkała 
się z dużym zainteresowaniem, 
zarówno osób biorących udział 
w rozgrywkach, jak również 
publiczności i mieszkańców 
gminy. 
To dzięki ludziom dobrej woli 
zebrano rekordową kwotę 6 060 
zł.
 Wszystkim darczyńcom ser-
decznie dziękujemy i mamy na-
dzieję, że spotkamy się za rok w 

równie dobrych nastrojach. 

Po raz trzeci zagrali dla Karolinki

Fragment meczu UG Malechowo - SP Lejkowo

Dzień Kobiet w Żegocinie Dzień Kobiet w Ostrowcu



W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 
kilkunastu przedszkolaków z Malecho-
wa wzięło udział w wybranych ogól-
nopolskich konkursach plastycznych 
z zakresu różnej tematyki. Pragniemy 
pochwalić się sukcesami dwójki wycho-
wanków:

Oliwia Dzienis (7 lat) z grupy „Weso-
łych Skrzatów” zajęła I miejsce w XIX 
Ogólnopolskim Logopedycznym Konkur-
sie Plastycznym pt.: „W Szczebrzeszynie 
chrząszcz brzmi w trzcinie … i inne pol-
skie łamańce językowe”, zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Henry-
ka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie oraz 
Wydawnictwo KOMLOGO. 
Pod kierunkiem i z pomocą wychowaw-
czyni p. Danuty Siekluckiej przygotowa-
ła pracę ilustrującą następujący łamaniec 
językowy: „Spadł bąk na strąk, a strąk na 
pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.”

Filip Buchar (4 lata) z grupy „Biedro-
nek” zajął II miejsce w Ogólnopolskim 

Utalentowane przedszkolaki

Konkursie Plastycznym pt.: „Mój przyja-
ciel miś – z recyklingu”, zorganizowanym 
przez Publiczne Przedszkole w Legnickim 
Polu. Chłopiec przygotował pracę pod 

kierunkiem wychowawczyni p. Agnieszki 
Procajło. 
Serdeczne gratulacje dla dzieci i ich wy-
chowawczyń!
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„Choćbyśmy uczniami 
byli 

najtępszymi w szkole 
świata, 

nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata.”

                Wisława Szymborska

18 lutego 2015 roku w 
progach Gimnazjum w 
Malechowie  powitano 
uczniów klas VI ze szkół 
podstawowych naszej 
gminy.  Przyszli adepci 
pojawili się wraz  z wy-
chowawcami o godzinie 
9.30, gdzie czekali na 
nich członkowie samo-
rządu uczniowskiego 
wraz z opiekunem - pa-
nią Mirosławą  Turczyn. 
Każdy przybysz otrzy-
mał kotylion z logo ma-
lechowskiej placówki 
oraz folder zachęcający 
do bliższego zapozna-
nia się z ofertą szkoły.  
Uczniowie wraz z przy-
dzielonymi opiekunami 
zwiedzali sale lekcyjne, 
słuchali ciekawostek z 
życia gimnazjalistów 
oraz wspólnie spędzali 

Gimnazjum im. mjr 
Ryszarda Markiewi-
cza w Malechowie 
może pochwalić się 
szeroką ofertą zajęć 
pozalekcyjnych rozwija-
jących zainteresowania: 
* koła matematyczne 
„Kombinuję i rachuję” i 
„Matematyka jest drzwia-
mi i kluczem do nauki”,
* koła językowe „English 
live junior” i „Złap ję-
zyk!”,
* koło żywego słowa 
„Gra w teatr”,
* SKS,
* koło informatyczne,
* koło biologiczne „Przy-
jaciele drzew”.
W placówce prowadzone 
są także zajęcia wspiera-
jące proces edukacyjny:
* zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne,
* zajęcia wyrównawcze z 
różnych przedmiotów,
* zajęcia przygotowujące 
do egzaminu gimnazjal-
nego,
* zajęcia dodatkowe i 
konsultacyjne z różnych 
przedmiotów.

czas w trakcie przerw.
Wśród atrakcji tego dnia 
należy wymienić:
- Konkurs "Naukowy 
zawrót głowy" przygo-
towany i przeprowadzo-
ny przez pana Dominika 
Wrosch i  Elizę Wró-
blewską - Hencel,
- Ciekawe lekcje z: ję-
zyka angielskiego po-
prowadzoną przez pa-
nią Adriannę Gabryś, 
chemii  przygotowaną 
przez panią Irenę Stalko 
oraz  fizyki zaprezento-

waną przez panią Annę 
Rogalę,
- "Konkurs wiedzy o 
lekturach szkolnych" 
przygotowany i  popro-
wadzony przez Elizę 
Wróblewską - Hencel i 
Annę Michlewicz.
W promocję placówki 
włączyła się przewodni-
cząca Rady Rodziców - 
pani Justyna Mazur, któ-
ra częstowała młodzież 
słodkościami. Każdy 
szóstoklasista otrzymał 
również długopis z na-

zwą logo Gimnazjum w 
Malechowie oraz bato-
nika. W przygotowanie 
Dnia Otwartego zaanga-
żowani byli uczniowie, 
nauczyciele i pracowni-
cy gimnazjum. 
Dziękujemy dyrektorom 
szkół podstawowych za 
przyjęcie zaproszenia i 
umożliwienie młodzie-
ży skorzystania z od-
wiedzin Gimnazjum w 
Malechowie.

Anna Michlewicz

Dzień otwarty w malechowskim gimnazjum

Szkoła Podstawo-
wa im. Noblistów 
Polskich w Niemicy 
oferuje zajęcia pozalek-
cyjne rozwijające zain-

teresowania: 
* Koło Teatralne,
* Zajęcia Artystyczno-
Dekoracyjne,
* Koło Plastyczne, 

* Szkolne Koło Ochro-
ny Przyrody, 
* Zajęcia Sportowe,
* Koło Matematyczne,
* Koło Szachowe i 
Warcabowe,
* Koło Informatyczne,
* Szkolne Koło PCK, 
* Zuchy, ZHP  
* Warsztat Papieru 
Czerpanego, 
* Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne,
* Gimnastyka korekcyj-
na, 
* Zajęcia wyrów-
nawcze (język polski, 
matematyka, przyroda, 
historia),
w placówce funkcjo-
nuje redakcja gazety 
"Mam Pomysł".

Zespół Szkół im. 
Mikołaja Kopernika 
w Ostrowcu 
to placówka, która w 
swojej ofercie kładzie 
nacisk na zajęcia dodat-
kowe, w tym m.in.:
* socjoterapia,
* zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne,
* koło taneczne,
* koło języka angiel-
skiego,
* warsztaty cyrkowe,
* terapia logopedyczna, 
* zajęcia świetlicowe (za-
jęcia prowadzone dla 50 
osób miejscowych i 64 
uczniów dojeżdżających),
* SKS,
* koło wokalne, 
* koło teatralne, 
* kolo astronomiczne,
* koło matematyczne.  

Szkoła Podstawo-
wa im. Kazimierza 
Górskiego 
pozwala brać udział 
w treningach UKS 
Grabowa SP Lejkowo i 
zajęciach  SKS-u;
b) w kołach pozalek-
cyjnych:
koło taneczne (taniec 
ludowy),
koło informatyczne,
koło matematyczne,
koło humanistyczne,
koło teatralne,
koło plastyczne,
koło biblijne,
Klub Młodego Przy-
rodnika,
koło rowerowe. 

Dla każdego coś miłego  – czyli oferta eduka-
cyjno-kulturowa szkół z Gminy Malechowo

Szkoły funkcjonujące na terenie naszej gminy ofe-
rują bogaty wachlarz zajęć edukacyjnych i sporto-
wych, stawiając sobie za cel podnoszenie oferty 
kształcenia dzieci i młodzieży.  Każda z placówek 
stawia nacisk na zajęcia sportowe, językowe i kul-
turowe. Malechowskie Gimnazjum słynie z koła ję-
zykowego ,,English live junior” i zajęć sportowych, 
Szkoła Podstawowa w Lejkowie z zajęć piłkarskich 
i wokalnych zespołu Grabowa, Szkoła Podstawowa 
w Niemicy z zajęć sportowych, tanecznych i nauki 
gry na gitarze, natomiast Zespół Szkół w Ostrowcu 
wiedzie prym w zajęciach cyrkowych i astronomicz-
nych.  
Zachęcamy do zapoznania się z zajęciami prowa-
dzonymi w placówkach na terenie naszej gminy. 
Oferta gimnazjum im. mjr Ryszarda Markiewicza w 
Malechowie w artykule powyżej.

Gimnazjum w Malecho-
wie          – 3,11
SP Lejkowo    - 
SP Niemica     – 4,16,
ZS Ostrowiec – 4,1.

Poniżej przedsta-
wiamy listę stypen-
dystów:
1) Szkoła Podstawowa 
w Lejkowie (7 stypen-
diów naukowych):

- klasa V:
Julia Kolibowska śr. 
5,09, zachowanie wzo-
rowe,
Wiktoria Kaszyńska 
śr. 4,90, zachowanie 
wzorowe
Remigiusz Łopata śr. 
4,81, zachowanie bar-
dzo dobre,
Martyna Matuszak śr. 
4,81, zachowanie wzo-

Podsumowanie semestru w szkołach 
Gminy Malechowo

Początek roku 2015 to czas podsumowań I 
semestru w  szkołach Gminy Malechowo. W 
trzech szkołach podstawowych i gimnazjum 
odbyły się uroczyste zebrania rodziców, pod-
czas których dyrektorzy podsumowali pra-
cę uczniów. Stypendia naukowe i sportowe 
wręczył najzdolniejszym żakom Wójt Gmi-
ny Malechowo - pan Radosław Nowakowski, 
który pogratulował uczniom, rodzicom i na-
uczycielom sukcesów, życząc dalszej owoc-
nej pracy.
Łącznie w naszej gminie stypendium otrzy-
mało 26 uczniów, w tym 24 naukowe i 2 
sportowe. 
Średnia ocen w poszczególnych placówkach 
to:

rowe,
Dawid Okińczyc śr. 
4,81, zachowanie bar-
dzo dobre.

- klasa VI
Paulina Kowalkowska 
śr. 4,90, zachowanie 
wzorowe,
Wiktoria Madalińska 
śr. 4,90, zachowanie 
wzorowe.

2) Szkoła Podstawo-
wa w Niemicy (10 sty-
pendiów naukowych, 2 
sportowe):

- klasa Va:
Buchar Nikola śr. 5,18, 
zachowanie wzorowe
Szkutnik Weronika śr. 
5,00, zachowanie wzo-
rowe
Pytel Sebastian  śr. 
4,90, zachowanie bar-
dzo dobre

- klasa Vb
Hencel Kacper śr. 5,09, 

zachowanie bardzo do-
bre
Dyrda Martyna śr. 
5,00, zachowanie wzo-
rowe
Żurowski Szymon śr. 
5,00, zachowanie bar-
dzo dobre
Zawadzka Julia śr. 
4,81, zachowanie wzo-
rowe

- klasa VI
Radzki Piotr śr. 5,00, 
zachowanie wzorowe
Zwolińska Kinga 4,90, 
zachowanie wzorowe
Majewski Mateusz 
4,81, zachowanie wzo-
rowe
Stypendium  sporto-
we otrzymało 2 uczniów 
klasy V b: Kacper Hen-
cel (brązowy medal w 
wojewódzkiej olimpia-
dzie młodzieży w judo) 
oraz Grzegorz Babi-
recki (złoty medal w 
wojewódzkiej olimpia-
dzie młodzieży w judo).

3) Zespół Szkół w 
Ostrowcu (6 stypen-
diów naukowych):
- klasa V
Hetmańska Agata, śr. 
5,36, zachowanie wzo-
rowe,
Koźmińska Paulina, 
śr. 5,00, zachowanie 
wzorowe,
Kawałek Karolina, śr. 
4,90, zachowanie wzo-
rowe,
- klasa VI
Podpłońska Julia, śr. 
5,54, zachowanie wzo-
rowe,
Bryda Karolina, śr. 
5,45, zachowanie wzo-
rowe,
Tomczyk Klaudia, śr. 
4,81, zachowanie bar-
dzo dobre.

4) Gimnazjum w Ma-
lechowie (1 stypendium 
naukowe):
Justyna Stalko , śr.  4, 
86,  zachowanie: wzo-
rowe.
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Są puszyste i mięciut-
kie, mruczą, miauczą, 
łaszą się; salonowce, 
rasowce, dachowce, 
bywają bezdomne. 

Kto? Oczywiście koty. 
17 lutego br. zajęcia 
i zabawy w Punkcie 
Przedszkolnym w La-
skach zdominowała 
kocia tematyka, a to w 
związku z obchodami 
Światowego Dnia Kota. 
Zabawy rozpoczęły się 
od wspólnego tańca 
przy piosence znanej 
wszystkim dzieciom, pt. 
„Wlazł kotek na płotek”. 

Potem dzieci prezento-
wały wierszyki, piosen-
ki, zabawy ruchowo – 
muzyczne, oczywiście z 
kotem w roli głównej.
Tego dnia wychowaw-
czyni – pani Magdalena 
Krawczuk przeprowa-
dziła wiele konkursów 
sprawnościowych i 
umysłowych, m.in. kon-
kurs w piciu mleczka 
bez użycia rąk. Na za-
kończenie zajęć malu-
chy obejrzały bajkę pt. 
„Przygody kota File-
mona”, poznając przy 
okazji nową bajkową 
postać. 

Dzień Kota w Przedszkolu w Laskach

Tym razem gimnazja-
liści przenieśli nas w 
świat dzieł Mikołaja 
Reja. 
Dnia 4 lutego br. przy-
padła kolejna rocznica 
urodzin – polskiego po-
ety, prozaika renesanso-
wego, tłumacza, a także 
polityka i teologa. 
Długo uznawano go 
za „ojca literatury pol-
skiej”. Jego twórczość 
jest bogata i różnorodna, 
na ogół podporządkowa-
na przesłaniu etycznemu 
(„przykładne życie”) i 
religijnemu („wieczne 
zbawienie”).

W jury zasiedli: Beata 
Kucharska - bibliotekarz 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Malechowie, 
Maria Sendera - biblio-
tekarz Gimnazjum w 
Malechowie oraz Kon-
rad Woszczyk - pedagog 
malechowskiego gimna-
zjum.
Komisja ustaliła kolej-
ność:
I miejsce zdobyła Alek-
sandra Gawin z klasy II 
b, a wyróżnienie Adam 
Powarzyński z klasy III 
b. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy. 

Anna Michlewicz 
i Eliza Wróblewska - Hencel

Gimnazjaliści czytają Reja

W styczniu br. wycho-
wanków Przedszkola 
Zespołu Szkół im. M. 
Kopernika w Ostrow-
cu odwiedzili funkcjo-
nariusze Straży Gmin-
nej w Malechowie 
- Dariusz Bartoszek i 
Piotr Hamplewski. 

Przedszkolaki dowie-
działy się o zasadach 
bezpiecznego zacho-
wania w domu i na 
podwórku. Strażnicy 
przypomnieli również 
o zasadach bezpieczne-
go przechodzenia przez 

jezdnię i konieczności 
zachowania ostrożności 
i dystansu wobec ob-
cych. 
Dzieci mogły również 
zapoznać się z wyposa-
żeniem funkcjonariuszy 
i obejrzeć ich samochód. 
Na koniec spotkania 
przedszkolaki otrzymały 
odblaski, dzięki którym 
będą bardziej widoczne 
na drodze. 
To była bardzo poży-
teczna wizyta!

Niecodzienna wizyta w Przedszkolu  w Ostrowcu

„Kochać kogoś, to 
przede wszystkim 
pozwalać mu na to, 
żeby był, jaki jest.”  
- William Wharton 
„Tato” 

W Gimnazjum w Male-
chowie odbył się szkol-
ny konkurs czytania lite-
ratury miłosnej. 
W II jego edycji wzięło 
udział 25 uczniów wyło-
nionych na drodze elimi-
nacji klasowych - 13 lu-
tego na języku polskim 
gimnazjaliści czytali 
wybrany utwór liryczny 
o miłości, a nauczyciele 

poloniści wytypowali 
tych, którzy mieli przy-
stąpić do rywalizacji w 
konkursie szkolnym. 
Po burzliwej dyskusji 
i podliczeniu punktów 
wyłoniono zwyciężczy-
nię, którą została Laura 
Seweryn z klasy II B. 
Jury wyróżniło także 
dwie osoby: Katarzynę 
Żurowską z klasy I C i 
Annę Janczewską z kla-
sy III D. 
Wszystkim serdecznie 
gratulujemy.              

                      Magdalena 
Wełna - Markowska

Konkurs czytania literatury miłosnej

Delegacja ze Szkoły Pod-
stawowej im. Kazimierza 
Górskiego w Lejkowie 
udała się w podróż do 
zaprzyjaźnionego Ze-
społu Szkół w Bóbrce z 
województwa podkar-
packiego. 

Uczniowie wraz z opie-
kunami i dyrektorem oraz 
członkiem rady rodziców 
zostali zakwaterowani w 
domku agroturystycznym 
sołtysa wsi Zwierzyń.
W niedzielę zwiedzano 
piękną okolicę Soliny, 
gdzie znajduje się najwyż-
sza zapora w Polsce o wy-

sokości 81,8 m, długości 
664 m i kubaturze 760000 
m3. 
Kolejnego dnia delegacja 
z Lejkowa uczestniczyła w 
spotkaniu z Wójtem Gmi-
ny Solina. Celem była pro-
mocja Gminy Malechowo 
i przedstawienie oferty tu-
rystyczno-wypoczynkowej 
na wakacje dla obu szkół. 
Planowana jest bowiem 
współpraca między SP 
Lejkowo i ZS Bórka celem 
zorganizowania wymiany 
szkolnej w okresie letnim. 
Liczymy na owocną współ-
pracę i cieszymy się z na-
wiązanej przyjaźni.

Uczniowie z Lejkowa w Bieszczadach

Uczniowie Zespołu 
Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Ostrowcu 
zorganizowali obchody 
Dnia Patrona.

Przy okazji wspólnej za-
bawy zrealizowano kilka 
priorytetów z koncepcji 
szkoły, np. „Od przed-
szkolaka do ucznia”, 
ponieważ do oglądania 
doświadczeń zostały za-
proszone również przed-
szkolaki.
„Uczymy się aktywnie 
przez działanie” to drugi 
zrealizowany priorytet, 
który sprawił, że poznając 

sekrety chemii, biologii, 
fizyki wszyscy uczniowie 
zgodnie stwierdzili, że 
eksperymenty są super!!! 
Oczywiście nie mogło za-
braknąć priorytetu „Mi-
kołaj Kopernik - Patron 
naszej szkoły”, bo to prze-
cież dzięki Niemu zorga-
nizowano tyle atrakcji w 
ZS Ostrowiec. Uczniowie 
przygotowali dużo intere-
sujących eksperymentów, 
np. kolorowy wulkan, 
niezwykłe bańki mydla-
ne, uciekający pieprz, 
zaczarowane rodzynki, 
latające piłeczki i balony 
oraz wiele innych. 

Tydzień z Kopernikiem w ZS Ostrowiec
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W miniony weekend, jak co 
roku w Malechowie, pojawili 

się żołnierze, czołgi i maszyny 
wojskowe z różnych państw 

Zlotowe szaleństwo w Malechowie
i epok. Zgodnie z tradycją, w 
Forcie Marian odbył się już po 
raz kolejny, IX Zimowy Zlot 
Historycznych Pojazdów Woj-
skowych. Impreza była bardzo 
udana, odwiedziło ją wielu wi-
dzów a jej ozdobą była insceni-
zacja batalistyczna: "Zdobywa-
nie Kołobrzegu przy forsowaniu 
kanału". Uczestnicy zlotu przy-
jechali z Niemiec, Czech, Gdań-
ska, Gdyni, Koszalina, Lęborka 
oraz powiatu sławieńskiego. 
Pogoda w sobotnie popołudnie, 
kiedy to dokonano oficjalnego 
otwarcia, była iście wiosenna. 
Dzięki temu kąpiel morsów w 
pobliskim stawie okazała się 
bardzo gorąca.

Zlot odwiedzili nie tylko miesz-
kańcy gminy Malechowo i gmin 
sąsiednich, ale także włodarze 
gmin – pan Radosław Nowa-
kowski – wójt Gminy Malecho-
wo, pan Arkadiusz Klimowicz 
– Burmistrz Miasta Darłowo 
oraz Starosta Sławieński – pan 
Wojciech Wiśniowski. 
W sobotni wieczór zorganizo-
wano ognisko oraz dyskotekę 
pod chmurką, w jakże odmien-
nej aurze – śnieżnej i mroźnej. 
Nie przeszkodziło to jednak zlo-
towiczom bawić się do białego 
rana. Militarny piknik zakoń-
czył się w niedzielę popołudniu. 
A my już czekamy na kolejną 
odsłonę w przyszłym roku!

Mieszkańcy Przystaw i okolic na 
jeden dzień cofnęli się w czasie, a 
nowa świetlica wiejska zamieniła się w 
Rock’n’Roll-ową salę, a to wszystko w 
związku ze zorganizowaną 31 stycznia 
2015 r. imprezą karnawałową w stylu 
lat 50-tych. 

Impreza zgromadziła wszystkich fanów 
vintage`owych brzmień z połowy ubie-
głego wieku, a wszystko było dopełnione 
barwnymi strojami prosto z lat 50-tych. Pa-
nie w pięknych rozkloszowanych sukien-
kach, ozdobionych grochami i stylowymi 
fryzurami, natomiast Panowie w białych 
koszulach, szelkach, kolorowych muchach 
i kapeluszach. Cały wieczór panowała nie-
samowita atmosfera, a uczestnicy w wy-
śmienitych humorach bawili się przy hitach 
lat 50-tych do samego rana. To była praw-

„Powrót do przeszłości”, czyli impreza 
w stylu lat 50-tych w Przystawach

dziwa impreza w stylu rock`n`roll-owych 
prywatek z ubiegłego wieku. 
Organizatorzy dziękują za tak liczne przy-

bycie oraz świetną zabawę w klimatach lat 
50-tych i zapowiadają, że to na pewno nie 
ostatnia taka stylowa impreza.

Babcia i Dziadek to osoby, które wszystkim 
dzieciom kojarzą się z ciepłem, zrozumie-
niem i cierpliwością. 
Dlatego dzieci z Placówki Wsparcia Dzien-
nego w Kosierzewie, pragnąc wyrazić swoją 
miłość, przywiązanie i szacunek, zaprosiły  
w styczniu br. swoich dziadków na uro-
czystość, przygotowaną właśnie dla nich. 
Bardzo ciekawym punktem spotkania była 
humorystyczna akademia, podczas któ-
rej dzieci przeobraziły się w nauczycieli i 
uczniów. Uwiecznieniem tego spotkania 
było obdarowanie kwiatkami wykonanymi z 
kolorowego papieru oraz wspólny poczęstu-
nek przy kawie, herbacie i wypiekach przy-
gotowanych przez rodziców i dzieci z Pla-
cówki Wsparcia Dziennego w Kosierzewie.

Dzień Babci i Dziadka w Kosierzewie

Poniedziałek 23 marca 
br. w Zespole Szkół 
im. Mikołaja Koper-
nika w Ostrowcu był 
bardzo rozśpiewany. 

Do placówki przyjecha-
li bowiem uczniowie ze 
szkół w Lejkowie i Nie-
micy, aby wziąć udział 
w „Gminnym Festiwalu 
Piosenki - z piosenką za 
pan brat”. Uczestnicy 

podzieleni byli na kate-
gorie wiekowe i na wy-
konawców indywidual-
nych oraz zespołowych.
Szybko okazało się, 
że poziom wykonania 
piosenek był bardzo 
wysoki i wyrównany. 
Niebawem w szacow-
nym gronie jury dało 
się nawet słyszeć głosy, 
że wybór najlepszych 
uczestników spotkania 

będzie niezwykle trud-
ny. Wreszcie po długich 
naradach wyłoniono 
laureatów i wręczono im 
dyplomy oraz oryginal-
ne kształtem statuetki.
Wśród solistów z klas 
młodszych zwycięży-
ła Julia Sobolewska ze 
szkoły w Ostrowcu, 
występująca z utworem 
,,Śpiewaj”, a z klas star-
szych Karolina Bryda 

z Ostrowca z piosenką 
,,Rzeka marzeń” i Dag-
mara Skibińska z Lejko-
wa za wykonanie ,,Bar-
dzo zielonej piosenki”.
Wśród zespołów wokal-
nych najlepszy okazał 
się - w grupie młod-
szej – zespół ,,Grabo-
we skrzaty” z Lejkowa, 
który wystąpił z piosen-
ką ,,Mikrofon weź do 
ręki”, a w grupie star-

szej zespół ,,Gama” z 
Ostrowca prezentujący 
piosenkę ,,Hiszpańskie 
dziewczyny”.
Serdeczne gratulacje i 
słowa uznania przeka-
zali uczestnikom Prze-
wodnicząca Rady Gmi-
ny - pani Jolanta Kieres 
i pan Ryszard Grzesz-
czuk. To była prawdzi-
wa muzyczna uczta!

Gminny Festiwal Piosenki "Z piosenką za pan brat" 

Uczniowie Gimnazjum w 
Malechowie już po raz drugi 
uczestniczyli w obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 

   W okresie dwóch tygodni 
autorki innowacji pedagogicz-
nej ,,Pamięć i chwała" - panie 
Mirosława Turczyn i Eliza 
Wróblewska - Hencel zapew-
niły gimnazjalistom mnóstwo 
atrakcji.
   W tym roku na zaproszenie 
p. Mirosławy Turczyn i p. Elizy 
Wróblewskiej - Hencel odpo-
wiedziała Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Gryf” z Koszali-
na pod kierunkiem p. Marcina 
Maślanki. 
  Uczniowie klas II uczestni-
czyli w żywej lekcji historii nt. 
Działalności i życia żołnierzy 
Armii Krajowej. Wychowan-
kowie gimnazjum poznali też 
losy żołnierzy niezłomnych i 
ich bohaterskie czyny. Lekcję 
wzbogacała prezentacja umun-
durowania i uzbrojenia żołnie-
rzy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.
Kolejnym punktem tygodnio-
wych obchodów było spotkanie 
z kombatantami. Swoją obecno-
ścią zaszczycili gimnazjalistów: 
p. Dominik Zalewski – uczest-
nik wielu walk o niepodległość 
oraz zaprzyjaźnieni działacze ze 
Środowiska Koszalińskiego 27. 
WDP AK – p. Antoni Burzyński 
oraz p. Zbigniew Burzak. Mło-
dzież stała się świadkami wie-
lu wspomnień i wzruszających 
chwil, szczególnie za sprawą 
najstarszego gościa p. Domini-
ka Zalewskiego – kombatanta 

Gimnazjaliści z Malechowa pamiętali o Żołnierzach niezłomnych

SzKoLNE SpRawy

nich: odszukanie żołnierskich 
przedmiotów, wskazanie odzna-
czeń, które otrzymał nasz Pa-
tron, rzut granatem do celu oraz 
wykonanie opatrunku usztyw-
niającego nadgarstek. Każdy 
z zespołów przed wyjściem na 
trasę otrzymał identyfikacyjną 
nazwę związaną z osobą Patro-
na szkoły np. Wołyń, AK, party-
zanci, patrioci.
     Nowością w tym roku było 
zaproszenie do wspólnej zaba-
wy radnych z Rady Gminy w 
Malechowie: p. E. Hamplew-
skiego, p. W. Rosińskiego; ro-
dziców z Rady Rodziców: p. 
J. Majcher i p. P. Mazura i pra-
cownika ZOZ w Malechowie p. 
G. Szewczyk oraz przyjaciół ze 
środowiska 27 WDP AK. Trasę 
gry przemierzył również dyrek-
tor szkoły p. P. Chylarecki w 
towarzystwie pierwszej grupy 
„Wołyń”. Uczniowskiej rywali-
zacji przyglądał się wójt Gminy 
Malechowo p. R. Nowakowski. 
Pomysł, zaplanowanie i prze-
prowadzenie gry terenowej to 
temat projektu uczniowskiego 
chłopców z klasy III C.           
Na zakończenie działań wszyst-
kich uczestników zabawy, 
uczniów, gości oraz pracowni-
ków szkoły czekała wojskowa 
grochówka, którą serwowały 
harcerki z 11 Starszoharcerskiej 
Drużyny ZHP pod opieką p. Ju-
lii Lisieckiej.
Pomysłodawczyniami obcho-
dów były autorki innowacji pe-
dagogicznej ,,Pamięć i chwała" 
- panie Mirosława Turczyn oraz 
Eliza Wróblewska – Hencel, 
nauczycielki z Gimnazjum w 
Malechowie.

rocznik 20. Jak Kolumbowie 
z książki R. Bratnego, tak i p. 
Dominik przeniósł słuchaczy 
w swoich wspomnieniach do 
tragicznych czasów, w jakich 
przyszło mu spędzić lata dora-
stania i młodości.
Do czego jeszcze mogą być 
zdolni gimnazjaliści? Najstar-
szemu rocznikowi malechow-
skiego gimnazjum udało się w 
trzecim dniu obchodów zdo-
być najbardziej ufortyfikowa-
ne miejsce Gminy Malechowo 
– "Fort Marian". Muzeum po-
wstało z inicjatywy pasjonatów 
i kolekcjonerów pojazdów woj-
skowych. Jego właścicielem 
jest pan Marian Laskowski, 
który w swojej kolekcji posiada 
wiele unikatowych pojazdów 
wojskowych oraz pozostałości 
największego na świecie bun-
kra do testowania amunicji. 
Trzecioklasiści wysłuchali opo-
wieści, ciekawostek z czasów II 
wojny światowej oraz historii 
pozyskiwania najciekawszych 

eksponatów. 
Pracownicy Instytutu Pamięci 
Narodowej w Szczecinie: p. 
Michał Ruczyński, p. Mateusz 
Lipko oraz p. Marcin Kocha-
nowski uświetnili swoją obec-
nością tygodniowa akcję. 
Największą atrakcją kilkugo-
dzinnej wizyty były klasowe 
rozgrywki strategiczne prowa-
dzone przy wielkoformatowych 
grach "101" i "303" obrazują-
cych obronę Warszawy i Lon-
dynu. Uczniowie mieli okazję 
„polatać” polskimi myśliwcami 
i strącić niemieckie bombowce.
Kończąc wojskowe działania 
uświetniające tygodniowe ob-
chody Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Gimnazjum im. 
Mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. 
"Mohort" w Malechowie, za-
proszono uczniów klas pierw-
szych do udziału w II. Edycji 
gry terenowej „Malechowo 
– wieś Mohorta”. W tym roku 
czekały na uczestników zadania 
na dziesięciu stacjach, a wśród 

Biorąc udział w grach wielkoformatowych uczniowie m. in. mieli oka-
zję „polatać” polskimi myśliwcami i strącić niemieckie bombowce.
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Karnawał, po staropolsku 
zwany zapustami, to czas 
liczony od Nowego Roku lub 
od Trzech Króli i trwają-
cy do Środy Popielcowej. 
Nazwa pochodzi od łacińsko-
włoskiego "carnavale", czyli 
rozstania z mięsem, co w 
języku polskim tłumaczone 
jest na "mięsopust". Słowo 
"karnawał" nawiązuje 
także do łacińskiego "carrus 
navalis", jak w starożyt-
nym Rzymie zwano łódź na 
kołach - ukwiecony rydwan 
boga Dionizosa, pojawiający 
się na rzymskich ulicach 
podczas hucznych obchodów 
powitania wiosny. 

Karnawał to wyjątkowy czas 
zabaw i piękna tradycja, którą 
kultywują mieszkańcy naszej 
gminie. 
Laski
W Niepublicznym Punkcie 
Przedszkolnym „Dobry start 
dla najmłodszych” w Laskach 
10.02.2015 r. odbył się bal 
karnawałowy. Tego dnia już 
od rana w przedszkolu poja-
wiały się kolorowe postacie. W 

przedszkolu można było spo-
tkać wróżki, królewny, czarow-
nice, tygryski, motylki, Myszkę 
Miki, Spidermana, Batmana, 
Robina Hooda, rapera, kościo-
trupy... nie sposób zliczyć. 
Zabawę walentynkowo – kar-
nawałową poprowadził Ani-
mator Zabaw Dziecięcych z 
grupy artystycznej „Piano” z 
Kwidzyna. Wszyscy uczestni-
cy balu bawili się w rytmach 
samby, walczyka, Kaczuch, a 
także znanych przebojów mu-
zyki współczesnej takich jak 
„Szalona Ruda” czy „Bałkani-
ca”. Żeby atrakcji nie było za 
mało, na zakończenie balu na 
maluszki czekała niespodzian-
ka! Paczki od samego Świętego 
Mikołaja wręczyła Pani Klown 
wszystkim dzieciom. Kiedy 
czas zabawy dobiegł końca 
dzieci z żalem opuszczały salę 
balową. 
Karwice
W Placówce Wsparcia Dzien-
nego "Sokoły" w Karwicach 
podczas ferii - 24 stycznia br. 
odbył się długo wyczekiwany 
bal karnawałowy. Tego wie-
czoru dzieci mogły wcielić się 

w swoje ulubione postacie ze 
znanych bajek. Na bal przybyły 
biedronki, pszczółki, przepięk-
ne księżniczki, piłkarze, góral-
ki, straszne czarownice i groźni 
piraci, którzy wspólnie świet-
nie się bawili przy dźwiękach 
skocznej muzyki. Na dzieci 
czekało mnóstwo konkursów 
z nagrodami oraz poczęstunek. 
Główną atrakcją wieczoru była 
wizyta Św. Mikołaja z pełnym 
workiem prezentów. Uczestni-
cy balu bardzo radośnie przy-
witali wyczekiwanego gościa 
i zaprosili go do wspólnego 
tańca. 
Malechowo
Tegoroczny bal karnawałowy 
przedszkolaków z Malechowa 
miał miejsce w Dworku Goliko-
wo w Rzyszczewie. Wszystko 
to, dzięki uprzejmości Państwa 
Joanny i Andrzeja Golików, ro-
dziców wychowanka Adasia. 
W karnawałowej scenerii bal 
poprowadziła Klauninka Krop-
ka. Wszyscy chętnie uczestni-
czyli w balu, bawili się weso-
ło, brali udział we wszystkich 
atrakcjach przygotowanych 
specjalnie na tę okazję. Dzieci 

miały możliwość poznać kroki 
wielu różnych tańców, m.in. 
choco-chocolate, mini-zumba, 
ramaya, taniec czterech krasno-
ludków, ram zam zam. Na za-
kończenie balu Kropka ogłosi-
ła, że każde z dzieci otrzymało 
tytuł Króla i Królowej Balu i na 
wszystkich czekały upominki 
rzeczowe ufundowane ze skła-
dek na Radę Rodziców.
Ostrowiec
Posumowaniem pracy w pierw-
szym półroczu w Przedszkolu 
oraz Szkole Podstawowej Ze-
społu Szkół im. M. Kopernika 
w Ostrowcu był bal karnawa-
łowy, który rozpoczął korowód 
wspaniale przebranych dzieci. 
Było na co popatrzeć – po pro-
stu ,,kolorowy zawrót głowy”! 
Na szczególne podziękowanie 
za pomoc w organizacji tego 
wydarzenia zasługują harcerze 
27 DH im. Jerzego Kukuczki 
i zuchy 3 GZ "Słoneczna Gro-
mada" z Ostrowca. Druga cześć 
zabawy odbyła się w salach 
zabaw, gdzie zorganizowano 
dzieciom konkursy, zabawy 
oraz słodki poczęstunek.

Karnawałowo…

SP NiemicaZespół Szkół w Ostrowcu

Punkt przedszkolny w LaskachPrzedszkole w Malechowie, Dworek Golikowo

Nikt nie nudził się w naszej 
gminie podczas ferii zimo-
wych. Szkoły, biblioteki oraz 
placówki wsparcia dziennego 
funkcjonujące na terenie 
Gminy Malechowo postawiły 
sobie za cel przygotować bo-
gatą ofertę zajęć sportowych, 
plastycznych i naukowych 
dla dzieci i młodzieży. Czy im 
się to udało? Sprawdźmy.

Gimnazjum w Malechowie
W malechowskim gimnazjum, 
w pierwszym tygodniu ferii, 
udział w zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych wzięło 26 
uczniów, z czego aż 14 to byli 
absolwenci (aktualnie ucznio-
wie szkół średnich), 10 gimna-
zjalistów oraz 2 uczniów szkół 
podstawowych. W trakcie zajęć 
dominowały gry zespołowe, te-
nis stołowy i tenis ziemny. Ro-
zegrano dwa turnieje sportowe. 
Turniej tenisa stołowego wy-
grał Marcel Sadowski, przed 
Szymonem Siarneckim i Mate-
uszem Piotrowskim. Natomiast 
turniej piłki nożnej halowej po 
zaciętym meczu zakończonym 
dogrywką (6-6, dogrywka 4-2) 

wygrał zespół w składzie Aleks 
Drozd, Oskar Kowalkowski, 
Marcel Sadowski. Ich przeciw-
nikami byli Paweł Radzki, Syl-
wester Łopata, Bronisław Sidor 
i Mateusz Teszka. Uczestnicy 
obu turniejów otrzymali nagro-
dy ufundowane przez ZEAO w 
Malechowie.

SP w Niemicy
W Szkole Podstawowej im. 
Noblistów Polskich w Niemicy 
odbywały się zajęcia plastycz-
ne oraz kulinarne - dzieci przy-
gotowywały naleśniki, zdrowe 
kanapki, sałatkę owocową, 
budyń i kisiel z bitą śmietaną 
oraz owocami. Uczniowie brali 
udział również w zabawach z 
chustą KLANZA, konstruowa-
ły budowle z klocków w kąciku 
zabaw "Radosna Szkoła". Dużą 
atrakcją dla uczniów był wy-
jazd do Multikina w Koszalinie 
na filmie "Paddington", który 
sprawił wiele radości i dostar-
czył niezapomnianych wrażeń. 
Podczas ferii odbywały się 
również spotkania warsztatowe 
grupy młodych malarzy. Po-
wstało kilka pięknych obrazów 

akrylowych pod kierunkiem 
opiekuna – pani Elżbiety Gaik. 

ZS w Ostrowcu
Uczniowie Zespołu Szkół im. 
M. Kopernika w Ostrowcu 
uczestniczyli w różnych zaba-
wach integracyjnych. Pamięta-
jąc o zbliżających się Dniach 
Babci i Dziadka, wykonały 
piękne upominki z masy solnej. 
Lepiły zwierzątka z plasteliny 
i składały je z papieru, wyko-
rzystując technikę origami. 
Podczas wycieczki nad jezioro 
bacznie obserwowały zmia-
ny, jakie zaszły w przyrodzie 
zimą, szukały tropów i śladów 
zwierząt. Dokarmiały ptaki i 
uczestniczyły we wspólnych 
zabawach ruchowych, wyko-
rzystując między innymi ,,sta-
cjonarną siłownię’’ znajdującą 
się nad jeziorem. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Malechowie 
zorganizowała dla dzieci i mło-
dzieży naszej gminy tegorocz-
ne ferie zimowe pod hasłem 
,,Książka – bawi, uczy, inspi-
ruje”. Uczestnicy brali czynny 

udział w różnych grach, kon-
kursach, zabawach i zajęciach 
edukacyjnych, których moty-
wem przewodnim była praca 
z książką. Przeprowadzono 
także konkursy z atrakcyjny-
mi nagrodami: ortograficzny, 
pt. ,,Ortograficzne potyczki”, 
w którym wyłoniono mistrza 
ortografii, oraz plastyczny, pt. 
,,Mój pomysł na okładkę i tytuł 
książki”. Dzieci z niesłabną-
cym zainteresowaniem śledzi-
ły kolejne etapy powstawania 
książki oraz głośno czytały 
znane i lubiane wiersze Jana 
Brzechwy a także wybrane le-
gendy. Rozwiązały także quiz 
literacki i krzyżówki związane 
z książką i twórczością Jana 
Brzechwy. Był też bajkowy 
świat na małym ekranie w po-
staci filmów: ,,Dziewczyna i 
chłopak, wszystko na opak”, 
,,Awatar”. 
Zabawy w czasie ferii sprawi-
ły uczestnikom wiele radości i 
dostarczyły niezapomnianych 
wrażeń! Dzieciaki i młodzież 
już czekają na następne ferie.

Podsumowanie ferii zimowych 2015

Gimnazjum Malechowo Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie

SP Niemica ZS Ostrowiec
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Zawodniczki z Malechowa wygrały elimi-
nacje powiatowe w ramach Gimnazjady 
województwa zachodniopomorskiego w 
unihokeju. Kolejno pokonały: Postomi-
no (4:0), Wrześnicę (3:1) i Gimnazjum 
w Sławnie (3:0). Perfekcyjnie w bramce 
sprawowała się Iza Majszak, a w ataku 
brylowały Oktawia Kaszewska i Natalia 
Kacprzak, w obronie natomiast bardzo do-
bre mecze rozgrywały Paulina Kaszewska i 
Kornelia Gawin. 
Reprezentacja drużyny dziewcząt grała w 
składzie: I. Majszak, J. Kupracz, N. Kac-
przak, I. Bińczyk, O. Kaszewska, A. Po-
borska, P. Kaszewska, K. Gawin, A. So-
bolewska, W. Przemielewska, A. Gawin, 
N. Strzelecka. 
Opiekunem drużyny była Julia Lisiecka, a 
zawody sędziował Tadeusz Chylewski.

Równie dobrze spisała się drużyna męska, 
wygrywając 5 - 0 pierwszy mecz z Posto-
minem i 4 - 1 z Wrześnicą, tym samym 
wychodząc z pierwszego miejsca w grupie. 
Mecz finałowy to popis debiutanta w skła-

podwójne Mistrzostwo powiatu dla Gimnazjum w Malechowie

dzie Malechowa - Mateusza Piotrowskie-
go, którego pchnięcia siały popłoch w ze-
spole gospodarzy oraz duża zasługa bloku 
defensywnego z Kacprem Majewskim na 
bramce i pary Aleks Drozd i Kamil Zbylut 
w obronie. Mimo zaciętej obrony gospoda-
rze polegli 5 – 0.
Skład zespołu: Kacper Majewski, Kamil 

Zbylut, Aleks Drozd, Kamil Rąpała, 
Jakub Buchar, Paweł Radzki, Marcin 
Roszczyk, Klaudiusz Petruk, Mikołaj 
Pokorski, Mateusz Piotrowski. 
Opiekunem zespołu był Mariusz Małysz, 
a zawody sędziował Tadeusz Chylewski. 
Gratulujemy!

W Sławnie rozegrano powiatowe zawo-
dy w mini-piłce koszykowej dziewcząt, 
w których wzięło udział 5 szkół podsta-
wowych. W pierwszym meczu drużyna 
z Lejkowa, dzięki swojej skuteczności i 
walecznej grze wygrała z faworyzowa-
nym gospodarzem imprezy SP3 Sławno 
10:7. W kolejnych spotkaniach zwycięska 
drużyna pokonała SP Warszkowo 8:0, SP 
Wrześnica 14:1, SP Postomino 12:2.
W drużynie z Lejkowa grały: Kowalkow-
ska Paulina, Kaszyńska Wiktoria, Nar-
kowicz Martyna, Lass Ewa, Narkowicz 
Karolina, Madalińska Wiktoria, Koli-
bowska Julia, Smoszna Amelia, Strze-
lecka Kinga, Woźna Wiktoria, Ziół-
kowska Patrycja. Opiekunami zespołu 
są: Mateusz Zachciał i Kamil Wiśniewski. 
Gratulujemy pięknego zwycięstwa.

Mistrzynie z Lejkowa

Klub Sportowy Arkadia 
Malechowo zaprasza na 
zajęcia z zakresu piłki 
nożnej dorosłych i mło-
dzież pragnących dosko-
nalić swoje umiejętności 
oraz uczestniczyć w 

Arkadia Malechowo zaprasza
ligowych rozgrywkach organizo-
wanych przez koszaliński Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej.
Główną bazą zajęć są obiekty 
Gimnazjum w Malechowie.
Zajęcia prowadzą instruktorzy 
piłki nożnej oraz trenerzy z licen-
cja UEFA B.
 
Grupa I. 
Najmłodsi 5 i 7-latkowie skupia-
jący się na indywidualnym opa-
nowaniu panowania nad piłką, 
udziale w mini-grach oraz ogól-
nym rozwoju fizycznym.

Liczba uczestników około 12.
Zajęcia wtorek i czwartek, godz. 
16.30 -Tadeusz Chylewski.

Grupa II. 
Dzieci w wieku 8 i 9 lat z terenu 
Gminy Malechowo. Nacisk na 
rozwój zdolności koordynacyj-
nych, wszechstronne szkolenia 
ruchowe oraz podstawowe tech-
niki z zakresu prowadzenia piłki, 
podań i strzałów.
Liczba uczestników około 20.
Zajęcia środa i czwartek, godz. 
17.00 - Romuald Bobis, Mariusz 

Małysz.

Grupa III.
Dzieci w wieku lat 11 – 13. Na-
cisk na wszechstronne ćwicze-
nia i gry ruchowe, doskonalenie 
techniki piłkarskiej oraz podstaw 
techniki i taktyki zespołowej.
Liczba uczestników około 14.
Zajęcia w Niemicy - Romuald 
Bobis.

Grupa IV. 
Młodzież w wieku 12 - 14 lat z 
terenu gminy Malechowo składa-

jąca się z uczniów gimnazjum 
z klas I i II oraz uczniów klas 
V i VI Szkoły Podstawowej 
w Niemicy i Zespołu Szkół w 
Ostrowcu. Głównym zadaniem 
jest zapewnienie możliwości 
aktywnego i systematycznego 
spędzania czasu wolnego połą-
czonego ze szkoleniem specja-
listycznym.
Liczba uczestników około 18.
Zajęcia poniedziałek, wtorek o 
18.00 i środa o 18.30 - Tadeusz 
Chylewski.

Grupa V. 
Młodzież w wieku 15 -19 lat 
z terenu gminy składająca się 
z uczniów klas III gimnazjum 
oraz uczniów szkół średnich a 
także dzieci naszych mieszkań-
ców z terenu innych jednostek 
samorządowych.
Głównym zadaniem jest sys-
tematyczny trening piłkarski, 
mający ułatwić podjęcie de-
cyzji, co do dalszego treningu 
piłkarskiego w drużynach se-
niorskich.
Liczba uczestników około 18.

Zajęcia poniedziałek 18.00 i 
środa 18.30 - Andrzej Bułło.

Grupa VI. 
Amatorzy od 18 roku życia, 
głównie mieszkańcy gminy ko-
rzystający z formy aktywnego 
wypoczynku w postaci udziału 
w rozgrywkach piłkarskiej A 
klasy.
Liczba uczestników około 20.
   Zajęcia poniedziałek 18.00 i 
środa 18.30 - Paweł Ignasiak.

Grupa VII. 
Amatorzy o dużych umiejęt-
nościach, pragnący systema-
tycznych zajęć sportowych, 
stale podnoszących swe umie-
jętności i korzystający systema-
tycznyie z zajęć treningowych 
prowadzonych przez klub oraz 
uczestniczących w rozgrywkach 
Koszalińskiej Klasy Okręgo-
wej. Liczba uczestników około 
22. Zajęcia wtorek-czwartek o 
18.00 - Piotr Stefanów.

na zajęcia dorosłych i młodzież

www.arkadia.malechowo.com
Zapraszamy serdecznie!

Wielki sukces osiągnęli 
chłopcy ze Szkoły Pod-
stawowej im. Noblistów 

Polskich w Niemicy – Ja-
kub Hencel i Emil Tesz-
ka, którzy wywalczyli 

Najlepsi  w tenisie stołowym
tytuł mistrza regionu w 
drużynowym tenisie sto-
łowym w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. 
W pierwszym pojedyn-
ku SP Niemica wygrała 
z  SP Turowo 3:2 a w 
półfinale pokonała SP 17 
Koszalin 3:0.
Finał z SP 2 Świdwin był 
bardzo emocjonujący i 
pojedynek gry podwój-
nej zadecydował, że to 
SP Niemica została mi-
strzem regionu. 
Chłopcy z Niemicy za-
pewnili sobie tym sa-
mym awans do finału 
wojewódzkiego.
Gratulujemy!

Miło nam poinformować, że 
chłopcy ze Szkoły Podstawo-
wej im. Noblistów Polskich 
w Niemicy zostali mistrza-
mi powiatu w unihokeja a 
dziewczęta wywalczyły tytuł 
wicemistrza. 

W hali sportowej przy SP 3 
Sławno do rywalizacji przy-
stąpiły dziewczęta ze szkół 
podstawowych. Najlepsza w 

zmaganiach powiatowych oka-
zała się Szkoła Podstawowa w 
Lejkowie, drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Niemicy 
a trzecie SP Wrześnica. Czwar-
te miejsce dla SP 1 Sławno a 
piąte SP Postomino.
W drużynie z Niemicy gra-
ły: Klaudia Dziubak, Oli-
wia Strzelecka, Karolina 
Dobrzyńska, Julia Wagner, 
Sylwia Hymer, Wiktoria Ba-

birecka, Natalia Walczak, 
Marta Buchar.
W rywalizacji chłopców walkę o 
pierwsze miejsce stoczyły dwie 
szkoły z naszej gminy a o koń-
cowej klasyfikacji zadecydował 
bilans bramkowy, w którym to 
SP Niemica została mistrzem 
powiatu a drugie miejsce zajęła 
szkoła z SP Lejkowo. Trzecie 
miejsce zajęła szkoła z SP Żu-
kowo, czwarte SP 3 Sławno a 

piąte SP Postomino. 
SP Niemica awansowała na za-
wody regionalne a zespół repre-
zentowali: Sebastian Grabow-
ski, Jakub Miękus, Grzegorz 
Babirecki, Wiktor Burda, 
Emil Teszka, Kacper Owięcki, 
Jakub Hencel, Paweł Sidor, 
Kacper Hencel, Szymon Żu-
rowski. Opiekunem obu drużyn 
jest pan Romuald Bobis.

Mistrzowie i wicemistrzowie w unihokeja  z Niemicy

W Pieszczu odbyły się 
zawody w tenisie stoło-
wym w ramach rywali-
zacji Gimnazjady, które 
nieoficjalnie uważane są 
za Mistrzostwa Powiatu 
w tej dyscyplinie. 
Po raz trzeci z rzędu dru-
żyna chłopców z Gim-
nazjum w Malechowie 
okazała się najlepsza. 
Malechowianie nie prze-
grali żadnego meczu, 
dzięki czemu awansowa-
li do Finału Regionalne-
go. Kolejne miejsca za-
jęły drużyny z Pieszcza, 
Postomina i Sławna.

Wśród dziewcząt repre-
zentantki z Malechowa 
zajęły II miejsce, ulega-
jąc drużynie z Pieszcza.  
Zwycięzcy nagrodzeni 
zostali za poszczególne 
miejsca pucharami oraz 
dyplomami. 
Opiekunem drużyny był 
Mariusz Małysz, który 
do zawodów przygo-
towywał zawodników 
wraz z nauczycielami 
wychowania fizycznego 
malechowskiego gimna-
zjum.                                            
                      Mariusz Małysz 

Mistrzostwa powiatowe 
w tenisie stołowym



24 wydaRzENIa  www.malechowo.pl

Wydawca: 
Urząd Gminy Malechowo 

- 76 - 142 Malechowo 22A
tel. 94 318 42 13,   

94 318 42 14,   
94 318 40 92; 

fax 94 318 43 05
Numer zamknięto 30 marca 2015 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

To promieniste okre-
ślenie nie jest zwią-
zane jedynie ze zbli-
żającą się wielkimi 
krokami wiosną… 
Słoneczko to nazwa 
Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego, który 
powstał 21 stycznia 
br. w Niemicy. 

Kazimierz Dulat to instruktor i 
muzyk z wykształcenia, który 
zainicjował powstanie zespołu 
we współpracy  z Danutą Stru-
zik, kierownikiem zespołu. 
Członkowie Słoneczka – 9 
osób to mieszkańcy naszej 
gminy: Niemicy, Bartolina i 
Kusic. Miłośnicy ludowych 
melodii spotykają się na dwu-
godzinnych próbach w środy w 
Szkole Podstawowej w Niemi-
cy, dzięki uprzejmości dyrekcji 

placówki. 
Zapał, energię i potencjał mu-
zyczny naszego nowego zespo-
łu ludowego potwierdza to, że 
po zaledwie trzech odbytych 
próbach muzycy ze Słoneczka 
wystąpili 07 lutego br. w Kar-
nawałowych Spotkaniach Arty-
stycznych w Koszalinie. Wyko-
nanie utworów: ,,Bije mama”, 
,,Matulu moja”, ,,Zbudźcie się 
pasterze” zapewniło  im wy-
różnienie. A konkurencja była 

duża - w przeglądzie wystąpiło 
27 zespołów. 
Ludowy Zespół Śpiewaczy 
,,Słoneczko” zwraca się za po-
średnictwem Dwumiesięcznika 
Malechowskiego z prośbą o 
wsparcie finansowe do spon-
sorów, mając na uwadze młody 
wiek zespołu i potrzebę dopo-
sażenia w stroje.
Numer rachunku bankowego 
LZŚ ,,Słoneczko”:  14 9317 
1012 0040 9359 2000 0010.

Słoneczko w naszej gminie

W sobotę 14 marca br. 
w Dobiesławiu odbył się 
przegląd zespołów ludowych 
pn. II Skarbnica Kultury 
Ludowej. Zespół śpiewaczy z 
naszej gminy ,,Ostrowianie” 
zdobył Grand Prix - nagrodę 
specjalną Radosława Głażew-
skiego, wójta Gminy Darłowo 
za wykonanie utworu „Świa-
ta zakątek”.

Ostrowianie to mistrzowie nie 
tylko śpiewu, ale także gotowa-
nia, bowiem zwyciężyli także 
w konkursie kulinarnym na naj-

smaczniejsze naleśniki. Było 
pysznie i muzycznie a przegląd 
był doskonałą próbą do zapre-
zentowania programu muzycz-
nego Ostrowian – stowarzysze-
nia, które otrzymało już po raz 
kolejny z Gminy Malechowo 
dotację na wsparcie realizacji 
zadania publicznego w 2015.
Dumni muzycy z Ostrowca 
otrzymali z rąk wójta Gminy 
Darłowo piękny puchar i dy-
plom uznania. Ostrowianom 
gratulujemy i życzymy dużo 
pozytywnej energii w nadcho-
dzącym sezonie!

Miło nam poinformować, 
że w Plebiscycie Dziennika 
Bałtyckiego w kategorii 
najpopularniejszy junior 
2014 Powiatu Sławieńskiego 
drugie miejsce zajęła uczen-
nica Szkoły Podstawowej w 
Lejkowie - Paulina Kowal-
kowska.

Pod koniec marca w Sławień-
skim Domu Kultury nastąpiło 
podsumowanie Plebiscytu na 
Najpopularniejszego Spor-
towca Powiatu Sławieńskiego 
2014 roku. Plebiscyt organizuje 

"Dziennik Bałtycki" - "Dziennik 
Sławieński".
Nagrodę mieszkance naszej gmi-
ny – Paulinie Kowalkowskiej 
wręczył wójt Gminy Malechowo 
– pan Radosław Nowakowski, 
serdeczne gratulacje złożył jej 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Kazimierza Górskiego w 
Lejkowie – pan Tadeusz Bucz-
kowski. Paulina to świetnie za-
powiadająca się sportsmenka – 
lubi piłkę nożną i lekkoatletykę.
Serdecznie gratulujemy wy-
różnienia i życzymy sukcesów 
sportowych!

Sukces Ostrowian w Dobiesławiu Nasz sportowiec 2014 roku


