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Ostrowiec - Folkowa 
stolica Pomorza

Kwiat Paproci z Koszalina przed Lechitami (też Koszalin) oraz zespołem Serenada z Czarnego - to kolejność tegorocznego, siódmego 
już Folkowego Śpiewania z Zespołem Ostrowianie.  Do tego Nagroda Specjalna Wójta Gminy Malechowo dla Złotego Kręgu ze Zgni-
łobłot w powiecie brodnickim za wykonanie utworu o Ostrowcu, Zespole Ostrowianie lub gminie Malechowo. 

O tym jak na kilkanaście godzin Ostrowiec stał się kulturalną stolicą Polski Północnej czytaj na str ?????. 

Takie Mistrzostwa Polski to tylko w Malechowie
 Malechowo coraz bardziej zaznacza swoje miejsce na motokrosowej 
mapie Polski. Już 18 i19 lipca zorganizowane zostaną tu Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Pomorza (klasa 
amator) w rajdach Enduro - Malechowo 2015. Weźmie w nich udział 
czołówka polskich zawodników, zarówno licencjonowanych jak i ama-
torów. 
Jak co roku, baza rajdu znajduje się w Malechowie, w Forcie Marian. Za-
wodnicy między innymi będą ścigali się na 40 kilometrowej pętli, która 
wiedzie drogami i bezdrożami gminy Malechowo. W Malechowie oraz 
Święcianowie znajdą się tzw. próby czyli miejsca, gdzie będą musieli 
wykazać się szczególnymi umiejętnościami. Tegoroczny rajd pojedzie 
po nieco zmienionych trasach, rozbudowany zostanie odcinek super en-
duro.  Imprezie towarzyszył będzie Piknik Enduro, na który juz teraz 
zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Malechowo. 
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12 czerwca br. na dzie-
dzińcu Zamku Książąt 
Pomorskich w Darłowie 
odbyła się  gala wrę-
czenia Laurów Starosty 
Sławieńskiego. Kapituła 
konkursowa i starosta 
Wojciech Wiśniowski 
przyznali statuetki dla 
osób oraz firm pozytyw-
nie kształtujących wize-
runek powiatu sławień-
skiego. Dwie statuetki 
trafiły w ręce osób zwią-
zanych z nasza gminą.  
W kategorii Pracodaw-
ca Roku Laura Starosty 
Sławieńskiego przy-
znano firmie Fol-Pak. 
Zakład Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych 
FOL-PAK oferuje kom-
pleksową produkcję 
opakowań miękkich z 
tworzyw sztucznych. 
W swojej działalności, 
kierując się zasadą lo-
jalności i zaufania wo-
bec klienta, właściciel 
firmy - Jerzy Kęsik po-
dejmuje długotermino-
wą i udaną współpracę 
z klientami krajowymi 

oraz zagranicznymi. 
Zakład powstał w 1992 
r. w Przystawach koło 
Malechowa. Przez po-
nad dwie dekady dzia-
łalności stał się jedną z 
najprężniej rozwijają-
cych się firm w branży 
przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Fol-Pak w 
Przystawach jest pręż-
nie rozwijającą się fir-
mą działającą na tere-
nie Gminy Malechowo, 
która w 2013 roku dała 
zatrudnienie 28 osobom 
a w 2014 roku 30.
W kategorii Wydarzenie 
Kulturalne Laurem Sta-
rosty nagrodzono Mi-
strzostwa Polski Enduro 
2014 w Malechowie, 
które organizowane są 
na terenie naszej gminy. 
Statuetkę  odebrał  przed-
stawiciel MotoCross 
Klub Darłowo – Artur 
Romańczuk. W 2014 
roku w Gminie Male-
chowo odbyła się V oraz 
VI runda Mistrzostw i 
Pucharu Polski ENDU-
RO oraz Mistrzostwa 

Pomorza (klasa hobby), 
nad którym honorowy 
patronat objęła Gmina 
Malechowo. Bazę  rajdu 
zlokalizowano w Forcie 
Marian w Malechowie. 
W ramach zawodów ro-
zegrano w 2014 roku V 
i VI rundę Mistrzostw 
Polski i Pucharu Polski, 
w których rywalizowa-
li ze sobą pasjonaci na 
motocyklach i quadach. 
Można śmiało stwier-
dzić, że impreza cieszy 
się coraz większym za-
interesowaniem, o czym 
świadczyć może o tym 
wzrastająca liczba za-
wodników oraz widzów. 
W zeszłym roku w EN-
DURO w Malechowie 
udział wzięło 150 za-
wodników z Polski i z 
zagranicy. Ta dwudnio-
wa impreza to zabawa 
pod gołym niebem oraz 
integracja lokalnej spo-
łeczności. W tym roku 
odbędzie się 18-19 lipca 
o czym piszemy w in-
nym miejscu Kwartalni-
ka.                   (r)

Dwa Laury Starosty dla Gminy Malechowo

Firma Fol-Pak z Przystaw i Mi-
strzostwa Polski Enduro 2014 do-
stały Laury Starosty Sławieńskie-
go

- Trwa proekologiczny boom in-
westycyjny w gminie Malecho-
wo...  
- Słowo boom to zbyt wiele, ale 
kilka tygodni temu oddaliśmy 
do użytku nowoczesną oczysz-
czalnię ścieków w Kusicach. 
Rozwiąże ona problemy tej 
miejscowości, ale także pozwo-
li na skanalizowanie pobliskiej 
Niemicy. Projekt techniczny jest 
już gotowy. Teraz czekamy na 
pieniądze z nowej perspektywy 
unijnej. Następne, po Niemicy 

Nasze rozmowy:

Sprawy gminy idą w dobrym kierunku
Rozmowa z Radosławem Nowakowskim, wójtem gminy Malechowo

czekają Podgórki. Mamy też 
gotowy projekt sieci wodociągo-
wej dla całej gminy. Wszystko, 
co obecnie robimy, wrysowuje 
się w projekt, w którym zamiast 
17 hydroforni zostanie 5, ale na 
wskroś nowoczesnych z własny-
mi stacjami uzdatniania i zbior-
nikami retencyjnymi (tam gdzie 
będą potrzebne). Mniej takich 
obiektów to znaczne obniżenie 
kosztów. Te, które zostaną to 
Niemica, Laski, Pękanino, Ma-
lechowo i Ostrowiec. Realizacja 
tego planu to około 20 mln. zł 
rozłożone na kilka lat. Praktycz-
nie już zaczęliśmy go realizo-
wać, bo wszystkie wymiany sie-
ci robione są z myślą o nim. 
- A co z pałacem w Podgórkach?
- Należy do Starostwa Powiato-
wego. Z tego co wiem, nieba-
wem będzie przetarg. To cieka-
wy obiekt, który należy ratować. 
Jeszcze jest w dobrym stanie. Ja 
ze swojej strony staram się roz-
powszechnić informację o tym, 

że jest do kupienia i mam na-
dzieję, że znajdzie się inwestor, 
który się nim zainteresuje. 
- Gmina uczestniczyła w opraco-
wywaniu tzw. kontraktu samo-
rządowego...
- Już w lutym przygotowaliśmy 
ten dokument. Jako gmina Ma-
lechowo uwzględniliśmy w nim 
wszystkie te elementy, które słu-
żą jej rozwojowi. Ważne są tu 
drogi, których stan widać gołym 
okiem. Dużo projektów złożyli 
też nasi przedsiębiorcy. Są tacy, 
którzy zgłosili nawet po 5 pro-
pozycji. Kilka dni temu ogłoszo-
no konkursy na kontrakty. Jeśli 
nasz zostanie uwzględniony, to 
będziemy mogli występować 
o środki w trybie pozakonkur-
sowym. Oczywiście, chodzi o 
pieniądze na te przedsięwzięcia, 
które zostały zapisane w kontr-
akcie. Łącznie, na jego realiza-
cję powiat może otrzymać nawet 
200 mln zł. Liczę, że część tego 
„tortu” trafi do naszej gminy.

- Powstały siłownie wiatrowe. 
To oznacza znaczny zastrzyk po-
datkowy dla gminy...
- Jest ich 26, co da około 2 mln. 
zł wpływów. Niektórzy mówią, 
że jest to zło konieczne. Faktem 
jednak jest, że postępu nie zatrzy-
ma się. To jest perspektywa, któ-
ra zabezpieczy nam wpływy na 
wiele lat. Dzięki temu będziemy 
mieli pieniądze na drogi, psujące 
się instalacje wodociągowe oraz 
na oświatę, na którą dostajemy 
coraz mniejszą subwencję. A 
właśnie w tej dziedzinie mamy 
szczególne osiągnięcia. Osią-
gnięcia naszych szkół znane są 
w całej Polsce. Niedawno Insty-
tut Badań Edukacyjnych z War-
szawy prowadził u nas badania. 
Nasze szkoły stawia za przykład 
dobrych praktyk edukacyjnych. 
Według ich klasyfikacji najlep-
sza w Polsce jest szkoła z Nie-
micy. To cieszy i pokazuje, że 
w młodych ludzi warto inwesto-
wać.                                    (r)
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Od początku tego roku, w 
szybkim tempie ruszyła bu-
dowa siłowni wiatrowych. 
Te, które obecnie powstają 
należą do dwóch inwestorów. 
Do końca września bieżącego 
roku stanie ich łącznie 26. 

Gmina Malechowo

Wiatraki już się kręcą...
Jak pewnie niektórzy pa-
miętają, zanim cokolwiek 
ruszyło, toczyła się niemała 
batalia, w której ścierali się 
przeciwnicy ze zwolenni-
kami powstania farm wia-
trowych na terenie gminy 
Malechowo. Początkowo, 
na obszarze obecnych inwe-
stycji takich siłowni miało 
powstać prawie 50. Osta-
tecznie ostało się 26. Jed-
nak to nie koniec tego typu 
przedsięwzięć w naszej 
gminie. Jest również gotowy 
projekt budowy farmy z po-
nad 40 siłowniami w okoli-
cach Borkowa, Sulechowa, 
Sulechówka, Darskowa i 
Przystaw. Choć projekt jest 
gotowy a inwestor uzyskał 
już niezbędne pozwolenia, 
postanowił się jednak jesz-
cze wstrzymać z jego reali-
zacją do czasu ugruntowa-
nia się nowych przepisów, 
tj. ustawy o odnawialnych 
źródłach energii.  Z nieofi-
cjalnych informacji wynika, 
że budowa być może zosta-
nie rozpoczęta w przyszłym 
roku. 
Wróćmy jednak jeszcze do 
tego, co gmina, a konkretnie 
mieszkańcy, będą z powsta-
nia takich inwestycji mieli. 
Pewne korzyści już są wi-
doczne. Dotyczą one, póki 
co, osób zamieszkujących 
miejscowości bezpośred-
nio sąsiadujące z farmami. 
Wspomnieć można cho-

ciażby o gruntownym re-
moncie świetlicy w Karwi-
cach sprzed paru lat. Dzięki 
współpracy z inwestorami 
część dróg na terenie gmi-
ny zostało utwardzonych, 
niektóre zostały przebudo-
wane. Powstają również 
nowe miejsca rekreacji w 
Karwicach i Malechówku 
z boiskami sportowymi. 
Pojawią się tam także nowe 
place zabaw.  Niebawem 
zostanie wybudowana nowa 
nawierzchnia asfaltowa na 
drodze powiatowej z Male-
chowa do Przystaw. Ale to 
jeszcze nie wszystko....
W wyniku zawartych umów 
inwestor przekaże na rzecz 
naszej gminy darowizny 
pieniężne z przeznaczeniem 
na remont zabytkowego ko-
ścioła w Malechowie oraz 
budowę świetlicy wiejskiej 
w Gorzycy. Prace, zarów-
no przy remoncie kościoła, 
jak i budowie świetlicy roz-
poczną się jeszcze w tym 
roku. Należy podkreślić, że 
malechowski kościół służy 
wiernym od XV w. i, aby 
mógł służyć przez kolejne 
lata niezbędne jest wyko-
nanie kosztownych prac. 
Dzięki uzyskanej od inwe-
storów darowiźnie w kwo-
cie 500.000 zł prace takie 
będą mogły być wykonane. 
Oczywiście zanim przystąpi 
się do prac, niezbędne jest 
przeprowadzenie wszyst-

kich wymaganych prawem 
procedur przetargowych, 
podlegających kontroli in-
stytucji zewnętrznych, aby 
nikt nie miał wątpliwości, 
że darowizna ta zostanie 
wykorzystana w sposób 
oszczędny, zgodny z pra-
wem i intencjami darczyń-
cy. 
Taka sama procedura obo-
wiązuje przy realizacji 
woli darczyńcy związanej 
z budową świetlicy w Go-
rzycy. Została już wybrana 
koncepcja i trwają prace 
projektowe. Tu, podobnie 
jak w przypadku kościoła, 
również darowizna dotyczy 
kwoty 500.000 zł. 
Opisane wyżej korzyści 
nie wyczerpują oczywiście 
pełnego ich katalogu. Naj-
większą korzyścią są przede 
wszystkim wpływy z tytułu 
podatku od budowli. Od 
przyszłego roku do budżetu 
gminy Malechowo wpływał 
będzie podatek w kwocie od 
60.000 do nawet 100.000 zł 
od każdej siłowni wiatrowej. 
Ta dość znacząca dla nasze-
go budżetu kwota z pewno-
ścią przyczyni się do wspar-
cia rozwoju całej naszej 
gminy. Jest jeszcze wiele do 
zrobienia, a na to wszystko 
potrzeba pieniędzy... Czy to 
się komuś podoba, czy nie, 
siłownie wiatrowe są jedną 
z niewielu dla nas szans na 
ich pozyskanie.

dokończenie ze str 26

Puchary i dyplomy 
uczestnikom wręczyli: 
wójt gminy Malechowo 
- Radosław Nowakow-
ski oraz Prezes Zarządu 
Gminnego OSP - Boh-
dan Pawlak. Po zma-
ganiach sportowych 
na każdego czekała 
pożywna grochówka i 
gorąca herbata.

Źródło: UG Malechowo

Strażacy 
z Karwic...

Z przyjemnością 
informujemy Państwa 
o kolejnych pozy-
tywnych działaniach 
mieszkańców naszej 
gminy. 

Tym razem w Sołectwie 

Niemica z inicjatywy 
sołtys  Agaty Zawadz-
kiej i radnej Renaty Ja-
rotek w maju br. powsta-
ła strona internetowa 
Niemicy. Jej administra-
torem jest mieszkaniec 
Niemicy Patryk Duliasz, 

uczeń I klasy technikum 
(o profilu Cyfrowe Pro-
cesy Graficzne) przy 
Zespole Szkół Budowal-
nych w Koszalinie.
Na stronie można zna-
leźć informacje na temat 
wszystkich aktualnych 

wydarzeń w Niemicy, 
ciekawostki historyczne 
dotyczące wsi i kościoła 
a także galerię zdjęć.
Zapraszamy na stronę 
http://niemica-solectwo.
wix.com/niemica

Niemica ma swoją stronę internetową
uG Malechowo

uG Malechowo
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Jednogłośnie, radni gmi-
ny Malechowo, zatwier-
dzili wykonanie budżetu 
za rok 2014. Udzielone 
absolutorium dotyczyło 
dwóch wójtów: byłego 
- Jana Szlufika oraz Ra-
dosława Nowakowskie-
go, który odpowiadał za 
realizację budżetu po li-
stopadowych wyborach. 
Głosowanie poprze-
dziło odczytanie opinii 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz Komisji 

Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Malechowo. W obu 
przypadkach były one 
pozytywne. 
- Dziękuję za pozytyw-
ne głosowanie, ale mu-
szę zaznaczyć, że był to 
budżet mojego poprzed-
nika – podsumował de-
cyzję radnych Radosław 
Nowakowski. - Jedno-
cześnie liczę na to, że 
ten mój, za rok 2015 też 
znajdzie wasze uznanie 
– dodał.      (r)

Malechowo
Pierwsze absolutorium 
wójta Nowakowskiego

Od połowy marca 
w Sołectwie Ostrowiec 
ruszyły intensywne 
prace. 

Mowa o remoncie bu-
dynku gospodarczego 
znajdującego się na 

stadionie w Ostrowcu. 
Na przestrzeni kilku ty-
godniu zaangażowani 
mieszkańcy Ostrowca 
zburzyli ściany działo-
we i wylali posadzkę. 
Położono płytki, doko-
nano montażu nowej in-

stalacji elektrycznej.
W pracach uczestniczą 
sołtys, Krzysztof Jaro-
tek, członkowie rady so-
łeckiej, strażacy z OSP 
Ostrowiec i radna Gmi-
ny Malechowo - Urszula 
Senger.

Ostrowiec

Remont budynku socjalnego

Tradycją w gminie 
Malechowo jest or-
ganizacja Gminnych 
Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych, które w 
tym roku odbyły się 
30 maja na boisku 
wiejskim w Ostrowcu. 

Deszczowa pogoda i 
chłód nie wystraszyły 
dzielnych strażaków z 
Karwic, Malechowa, 
Ostrowca, Pękanina i 
Sulechowa, którzy przy-
byli licznie, by zmagać 
się w konkurencjach 

sprawnościowych.
Zawody zostały zorga-
nizowane przez Wójta 
Gminy Malechowo - 
Radosława Nowakow-
skiego i Zarząd Gminny 
OSP RP we współpracy 
z Komendą Powiatową 

Strażacy z Karwic najlepsi
PSP w Sławnie. Wystar-
towało w nich 14 dru-
żyn reprezentujących 5 
jednostek OSP z tere-
nu gminy Malechowo. 
Strażacy rywalizowali w 
dwóch konkurencjach: 
w biegu sztafetowym 7 
x 50 m i w ćwiczeniach 
bojowych.
Celem organizacji 
gminnych zawodów 
sportowo-pożarniczych 
jest sprawdzenie w spor-
towej rywalizacji stanu 
przygotowania jedno-
stek OSP do realizacji 
działań ratowniczo-ga-
śniczych i wyłonienie 
drużyn, które będą re-
prezentowały Gminę 
Malechowo podczas 
powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych. 
Reprezentację gminy 
stanowią dwie drużyny, 
które osiągnęły najlep-

szy wynik w poszcze-
gólnych grupach i tak: 
w grupie III mężczyzn 
są to: OSP Karwice i 
OSP Malechowo,
w grupie II B kobiet są 
to OSP Pękanino i OSP 
Ostrowiec,
w grupie II chłopców 
16 – 17 lat są to: OSP 
Karwice i OSP Male-
chowo,
w grupie I dziewcząt 12 
– 15 lat są to: OSP Kar-
wice i OSP Ostrowiec,
w grupie I chłopców12 
– 15 lat są to: OSP Sule-
chowo i OSP Pękanino.
Niekwestionowanym 
zwycięzcą tegorocz-
nych zawodów została 
jednostka OSP w Kar-
wicach, której 3 dru-
żyny zajęły pierwsze 
miejsce w swoich gru-
pach wiekowych. 

dokończenie na str 27

W niedzielę, 31 maja br. 
odbyły się wybory do 
Rady Powiatowej Za-
chodniopomorskiej Izby 
Rolniczej w powiecie 
Sławno. W okręgu wy-
borczym w Malechowie 
startowali: Joanna Ka-
wecka i Józef Kołodziej. 
Na 1177 osób umiesz-
czonych w spisach wy-
borczych, w głosowaniu 

wzięło udział jedynie 31 
osób. Oddano 31 głosów 
ważnych.
Poszczególni kandydaci 
otrzymali następującą 
liczbę głosów:
Kawecka Jolanta – 26,
Kołodziej Józef – 28.
Wyżej wymienione oso-
by zostały wybrane do 
Rady Powiatowej Izby 
Rolniczej.

Izba Rolnicza wybrana

uG Malechowo
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Z radością informujemy 
o prospołecznej posta-
wie mieszkańców naszej 
gminy i ich zaangażo-
waniu w pozyskiwanie 
środków na rozmaite 
projekty. 

13 maja br. zakończył się 
nabór wniosków do kon-
kursu grantowego Pro-
gramu „Działaj Lokalnie 
IX”. Stowarzyszenia oraz 
grupy nieformalne mo-
gły składać wnioski na 
projekty, które inicjują 
współpracę mieszkańców 
na rzecz dobra wspólne-
go.
Program ten jest prowa-
dzony z myślą o organi-
zacjach pozarządowych 
oraz grupach nieformal-
nych, które podejmują 
wspólny wysiłek, aby w 
ich społecznościach żyło 
się lepiej. Przed komisją 
Działaj Lokalnie stanęło 
w szranki 28 projektów 
zgłoszonych z całego 
powiatu sławieńskiego. 

Komisja obradowała po-
nad 5 godzin, a wybór 
najlepszych projektów 
był niezmiernie trudny. 
Po dokładnej analizie oraz 
debacie nad wnioskami, 
przyznano dotacje dla 12 
projektów, z tego aż 5 z 
naszej gminy. W gminie 
Malechowo wyjątkowo 
aktywne okazały się gru-
py nieformalne miesz-
kańców z wymienionych 
niżej miejscowości, które 
wykazały się wyjątkową 
kreatywnością, a ich po-
mysły zyskały uznanie ko-
misji. Projekty, które będą 
realizowane w Bartolinie 
i Kosierzewie powstały i 
zostaną przeprowadzone 
przy udziale Stowarzy-
szenia dla Ziemi Male-
chowskiej, które udzieliło 
osobowości prawnej tym 
grupom nieformalnym.
Uroczyste wręczenie 
grantów Działaj Lokalnie 
2015 miało miejsce w sie-
dzibie Darłowskiego Cen-
trum Wolontariatu. 

5 projektów z naszej gminy zdobyło grant Działaj Lokalnie

Po prezentacji nagrodzo-
nych projektów w edycji 
2015 Działaj Lokalnie 
miało miejsce uroczyste 

przekazanie umów dota-
cji tegorocznym granto-
biorcom.
Społecznikom z naszej 

gminy gratulujemy po-
mysłowości i życzymy 
powodzenia w realizacji 
projektów!

W maju br. zakończo-
no prace budowlane 
nowych obiektów 
oczyszczalni w Kusi-
cach i zakończono tym 
samym przebudowę 
mechaniczno - ro-
ślinnej oczyszczalni 
ścieków.  

Wykonanie zadania war-
tego ponad 4,2 mln zł 
brutto powierzono firmie 
Building Engineering ze 
Szczecina. Głównym 
założeniem projektu 
było przekształcenie 
obiektu w oczyszczalnię 
mechaniczno-biologicz-
ną z przeróbką osadów 
ściekowych poprzez fer-
mentację a także wyko-
rzystującą mechaniczne 
odwadnianie i higieni-

zację. 
Inwestycja ta obję-
ła m.in. przebudowę 
pompowni ścieków su-
rowych z sitem piono-
wym, studni pomiarowej 
na dopływie, osadnika 
Imhoffa, bioreaktorów, 
stacji zlewczej ze zbior-
nikiem wyrównawczym 
ścieków dowożonych, 
budynku wielofunkcyj-
nego (zaplecze socjalne, 
urządzenia elektryczne 
i AKPiA, gospodarka 
osadowa, pomieszczenia 
dmuchaw), magazynu 
osadu odwodnionego 
oraz studni pomiarowej 
na odpływie. 
 Dodatkowo teren 
oczyszczalni odgro-
dzono, oświetlono oraz 
odizolowano nasadze-

Oczyszczalnia w Kusiach przykładem 
nowej technologii

niami, co prezentuje się 
okazale. 
Przedsięwzięcie zostało 
sfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Fun-

duszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-
2013 w ramach działa-
nia 321. Podstawowe 

Usługi dla Gospodarki i 
Ludności Wiejskiej. 

 Sołtys Malechówka Stanisław Chruszcz z przedstawicielami sołectwa.

Dofinansowanie uzyskały:
Bartolino - projekt „zadbajmy o Bartolino”,
zielenica - projekt „Bezpieczne miejsce do zabawy i odpoczynku”,
kosierzewo  - projekt „Seniorzy na czacie”,
Malechówko - projekt „Szyć każdy może”,
przystawy - projekt „Siłownia pod chmurką w przystawach”.

uG Malechowo

uG Malechowo
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Informujemy, że w lipcu br. 
odbędzie się drugi nabór 
beneficjentów do projektu 
Przeciwdziałanie Wyklu-
czeniu Cyfrowemu na te-
renie Gminy Malechowo. 
Program skierowany jest 
do osób w trudnej sytuacji 
finansowej, gospodarstw 
domowych, które korzy-
stają z pomocy społecznej, 
osób niepełnosprawnych, 
dzieci osiągających bar-
dzo dobre wyniki w nauce, 

osób samotnie wychowują-
cych dzieci.  Nabór wnio-
sków będzie trwał 14 dni 
od chwili ogłoszenia (naj-
prawdopodobniej lipiec 
2015), następnie komisja 
dokona oceny złożonych 
wniosków i przyzna 20 
zestawów komputerowych 
najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom gminy. Oso-
by te zostaną przeszkolone 
z podstaw obsługi kompu-
tera i internetu, zapewnio-

ny zostanie im dostęp do 
internetu.
Wnioski do pobrania na 
stronie www.malechowo.
pl, w Urzędzie Gminy Ma-
lechowo (BOI - pokój 106) 
lub u sołtysów od dnia 
ogłoszenia naboru (lipiec 
2015 r.).
Trwałość projektu to gru-
dzień 2015, Gmina Male-
chowo przejmie obowią-
zek jego kontynuacji do 
2020 roku.

20 komputerów trafi w dobre ręce

Podczas X Sesji Rady 
Gminy odbyło się 
uroczyste wręczenie 
nagród dla zdolnych 
uczniów z terenu na-
szej gminy. 

Osoby, które wyróżnił 
wójt Radosław Nowa-
kowski to mieszkanka 
Malechówka - Małgo-
rzata Orzechowska oraz 
Rafał Zagajewski - zdol-
ny lekkoatleta z Male-
chowa. Oboje są ucznia-
mi Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawcze-
go dla Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej w 
Sławnie.
Wszyscy zgromadzeni 
mieli możliwość usły-
szeć tego dnia o sukce-
sach dwójki młodych 
ludzi z gminy Malecho-
wo. Wójt pełen podziwu 
dla ich talentu serdecznie 
pogratulował osiąganych 
wyników, życząc zapału 
i motywacji do dalszego 
rozwoju. Małgosia i Ra-
fał obdarowani zostali 
nagrodami rzeczowymi 
oraz listami gratulacyj-
nymi a ich mamy Janina 
Orzechowska oraz Ewa 
Zagajewska usłyszały 
gorące gratulacje i słowa 
uznania za trud włożony 
w wychowanie. „To po-
wód do dumy” - podsu-
mował Radosław Nowa-
kowski. 
Do gratulacji dołączy-

Nagrody wójta wręczone
Lekkoatletyce w Pozna-
niu: brązowy medal na 
400 m, brązowy medal 
na 800 m, brązowy me-
dal w sztafecie 4x400 m, 
srebrny medal w sztafe-
cie 4x100 m.
- w Mistrzostwach Pol-
ski Niesłyszących Ju-
niorów w Lekkoatlety-
ce w Warszawie: złoty 
Medal na 200 m, złoty 
medal na 400 m, brą-
zowy medal w skoku w 
dal, srebrny medal na 
800 m.
- w Mistrzostwach Eu-
ropy Głuchych w Lek-
koatletyce w Trabzonie 
w Turcji: złoty medal w 
skoku w dal, złoty medal 
na 800 m, srebrny medal 
w sztafecie szwedzkiej.
- w Mistrzostwach Pol-
ski Niesłyszących w 
Lekkoatletyce Juniorów 
w Poznaniu w kategorii 
chłopcy do lat 19: trzy 
złote medale w biegu 
na 400 m, 800 i 1500 m, 
srebro zdobył w sztafe-
cie 4x400 m.
Podczas gali Mistrzów 
Sportu Niesłyszących, 
która odbyła się 28 lu-
tego br. we Wrocławiu 
Rafał Zagajewski zdo-
był nagrodę w kategorii 
Odkrycie roku 2014.
Wyróżnionym serdecz-
nie gratulujemy, życzy-
my udanych wakacji i 
kolejnych sukcesów!
                              UG Malechowo

ła się, w imieniu Rady 
Gminy - Przewodni-
cząca Jolanta Kieres, 
a upominki dla Rafała 
Zagajewskiego wręczy-
ły radne Anetta Wiącek 
oraz Anna Siwek.
Przypomnijmy osiągnię-
cia tych zdolnych osób. 
Małgorzata Orzechow-
ska wyróżniona została 
za wysokie wyniki w 
nauce, ukończyła w tym 
roku szkolnym Gimna-
zjum ze średnią ocen 
5,1. Jej pracowitość i 
różnorodne zaintereso-
wania mają odzwiercie-
dlenie w konkursach, 
w których z powodze-
niem brała udział. Do 
największych sukcesów 
należy zajęcie I miej-
sca w Ogólnopolskim 

Konkursie Znajomości 
Języka Polskiego w Po-
znaniu oraz II miejsca w 
Ogólnopolskim Konkur-
sie Matematycznym w 
Olecku. Małgosia zajęła 
także wysokie V miej-
sce w Ogólnopolskim 
Konkursie odczytywa-
nia mowy migowej w 
Kaliszu oraz VI miejsce 
w Ogólnopolskim Kon-
kursie Historycznym dla 
Uczniów Niesłyszących 
i Słabosłyszących.
 
Rafał Zagajewski na-
grodzony został za 
wyniki sportowe. Jako 
członek Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Nie-
słyszących „SPRINT” 
w ostatnich dwóch la-
tach zdolny sportowiec 

Informujemy, że w sie-
dzibie Urzędu Gminy 
Malechowo od maja br. 
rozpoczęła działalność 
multiagencja ubezpiecze-
niowa, oferując ubezpie-
czania komunikacyjne, 
majątkowe, rolne, grupo-
we i na życie w kilkunastu 
towarzystwach ubezpie-
czeniowych. Multiagencja 
czynna jest we wtorki i 
czwartki,  w godzinach 
8:00 - 12:00. Pokój nr 8.

Multiagencja prowadzona 
przez Marię Szkwarek ofe-
ruje bogaty wachlarz to-
warzystw ubezpieczenio-
wych: PZU, Hestia, Warta, 
Generali, HDI, Compensa, 
InterRisk, Proama, UNI-
QUA, Goather, TUZ.
Można tu uzyskać kom-
pleksowe doradztwo we 
wszystkich sprawach do-
tyczących ubezpieczeń 
oraz likwidacji szkód.

Multiagencja ubezpiecze-
niowa w UG Malechowo

z Malechowa zrobił nie-
bywale postępy i dzięki 
temu powołany został 
przez Polski Związek 
Sportu Niesłyszących z 
siedzibą w Lublinie do 
kadry narodowej nie-
słyszących lekkoatle-
tów. Jest on uczniem II 
klasy Technikum przy 
Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełno-
sprawnej w Sławnie.
 W minionym roku Ra-
fał zdobył:
- w Halowych Mistrzo-
stwach Polski Niesły-
szących LA w Łodzi: 
srebrny medal na 400 m, 
brązowy medal w skoku 
w dal, srebrny medal w 
sztafecie 4 x 400 m,
- w Mistrzostwach Pol-
ski Niesłyszących w 

uG Malechowo uG Malechowo
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Łamanie stereotypu staro-
dawnego koła gospodyń wiej-
skich, działalność społeczna 
oraz prowadzenie do lokal-
nego rozwoju i integracji 
społecznej - to najważniejsze 
cele, które postawiły sobie 
panie w nowopowstałym 
Kole Gospodyń Wiejskich w 
Niemicy.

W kwietniu br. doszło do za-
łożenia pierwszego w naszej 
gminie Koła Gospodyń Wiej-
skich. Z inicjatywy sołtys Nie-
micy – pani Agaty Zawadzkiej 
i radnej Gminy Malechowo 
– pani Renaty Jarotek podczas 
zebrania wiejskiego mieszkan-
ki pozytywnie zareagowały na 
pomysł dotyczący Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Niemicy.
Już na pierwszym spotkaniu 
przystąpiło do niego 19 pań: 
Iwona Tornow – przewodni-
cząca, Renata Adamczyk, Iwo-
na Tornow, Monika Glinka, 
Wanda Morka, Halina Kępska, 
Halina Zwolińska, Magdale-
na Zwolińska, Danuta Struzik, 
Anna Tornow, Renata Jarotek, 
Agata Zawadzka, Joanna Czar-
nota, Anna Szuplak, Dorota 
Wiecińska – skarbnik, Helena 

Mamy pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich

Sadowska, Stanisława Sadow-
ska, Zdzisława Kruk, Iwona 
Chrustowicz. Dziś wiemy, że 
szeregi KGW się rozrastają.
Koła Gospodyń Wiejskich to 
dobrowolne, samorządne i 
niezależne, przede wszystkim 
kobiece organizacje społeczno-
zawodowe, działające już od 

1877 roku i nadal cieszące się 
dużym powodzeniem wśród 
mieszkanek wsi. Chociaż przez 
te wszystkie lata uległ znacz-
nej zmianie wizerunek typo-
wej gospodyni wiejskiej, która 
dziś jest kobietą nowoczesną i 
kreatywną, to członkinie tych 
organizacji nie zapominają o 

realizacji tradycyjnych działań 
na rzecz aktywizacji środowi-
ska wiejskiego. 
Takim właśnie celem kierują 
się członkowie nowopowstałe-
go Koła Gospodyń Wiejskich 
w Niemicy, które mają mnó-
stwo pomysłów i ambitnych 
planów.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Malechowie w 
imieniu Organizacji „Stowa-
rzyszenie dla Ziemi Male-
chowskiej”  informuje, iż od 
maja br. rozpoczęła się reali-
zacja Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebują-
cym w Podprogramie 2015. 
Jest to program polegający na 
dostarczaniu pomocy żywno-
ściowej w formie paczek, oso-
bom najbardziej potrzebują-
cym.  Instytucją zarządzającą 
Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa jest mini-
ster Pracy i Polityki Społecz-
nej , instytucją pośredniczącą 

- Agencja Rynku Rolnego, 
natomiast instytucją certyfi-
kującą i audytową są między 
innymi organizację: Caritas 
Polska i Polski Czerwony 
Krzyż, Federacja Polskich 
Banków Żywności oraz Polski 
Komitet Pomocy Społecznej.  

Pomocą żywnościową w ra-
mach POPŻ mogą być objęte 
osoby i rodziny znajdujące 
się trudnej sytuacji życiowej,  
spełniające kryteria okre-
ślone w art. 7 ustawy o po-
mocy społecznej i których 
dochód nie przekracza 150 
% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzy-
stania z pomocy społecznej 
tj. 813 zł dla osoby samot-

nie gospodarującej i 684 
zł dla osoby w rodzinie.  

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Malechowie  
kwalifikuje również osoby do 
pomocy żywnościowej na pod-
stawie wydanych skierowań 
do organizacji „Stowarzysze-
nie dla Ziemi Malechowskiej” 
zajmujących się dystrybucją 
artykułów żywnościowych, 
biorąc pod uwagę dochód 
osoby/rodziny w odniesieniu 
do kryterium dochodowego, 
a także inne przesłanki takie 
jak: niepełnosprawność, wie-
lodzietność, bezrobocie dłu-
gotrwałe, choroba. 

Maksymalny limit pomocy 

żywnościowej - 1 paczka na 
osobę (jest to limit miesięcz-
ny).  Od maja 2015 r. zosta-
ło wydanych 600 paczek dla 
osób najbardziej potrzebują-
cych.  GOPS w Malechowie 
informuje, że od 6 lipca br. 
będą wydawane kolejne pacz-
ki. Pomocy żywnościowej w 
ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 można spodziewać 
się regularnie co 2 miesiące aż 
do lutego 2016 r.  
Szczegółowych informacji na 
temat POPŻ udziela Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Malechowie, 
tel. 943140569

PROGRAM OPERACYJNY 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

uG Malechowo

GOpS Malechowo



 8 wydaRzENIa  www.malechowo.pl

Wnioski w sprawie ustale-
nia prawa do świadczeń ro-
dzinnych na nowy okres za-
siłkowy od 01.11.2015r. do 
31.10.2016r. można składać 
w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Male-
chowie w pokoju nr 1 od 
dnia 1 września 2015 r.
  W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2015/2016 złoży 
wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 30 września 
2015, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysłu-

gujących za miesiąc listo-
pad następuje do dnia 30 
listopada 2015.
 W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2015/2016 złoży 
wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 
października 2015 do dnia 
30 listopada 2015, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje 
do dnia 31 grudnia 2015.
Wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczeń z fun-

duszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczenio-
wy od 01.10.2015r. do 
30.09.2016r. można skła-
dać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Ma-
lechowie w pokoju nr 1 od 
dnia 1 sierpnia 2015.
  W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczenio-
wy 2015/2016 złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do 
dnia 31 sierpnia 2015, usta-
lenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjne-
go oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc 
październik następuje do 
dnia 31 października 2015.
 W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
na nowy okres świadczenio-
wy złoży wniosek wraz z 
dokumentami w okresie od 
dnia 1 września  do dnia 31 
października 2015r., usta-
lenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjne-
go oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc 
październik następuje do 
dnia 30 listopada 2015.

Terminy przyjmowania wniosków na nowe okresy zasiłkowe 
ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

W okresie trzech ostatnich 
miesięcy Straż Gminna w 
Malechowie ujawniła niele-
galne miejsca pozbywania 
się odpadów komunalnych w 
miejscowościach: Grabowo, 
Sulechówko oraz Malecho-
wo. 

W trakcie postepowania wy-
jaśniającego strażnicy ustalili 
sprawców wykroczeń.
Trzech z nich zostało ukaranych 
mandatami karnymi, otrzymali 

oni polecenia uprzątnięcia po-
rzuconych odpadów. 
Przeprowadzone czynności wy-
jaśniające w stosunku do jedne-
go ze sprawców wykroczenia 
dały podstawy do skierowania 
wniosku o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Koszalinie, któ-
ry w trybie wyroku nakazowe-
go ukarał sprawcę wykroczenia 
grzywną w wysokości 1150 zł.
         

Straż Gminna 
w Malechowie

Walka Straży Gminnej ze 
śmieciami

Przed nami wakacje – czas od-
poczynku, wyjazdów i podró-
ży. Niestety wiąże się to coraz 
częściej z nieodpowiedzialnym 
zachowaniem niektórych osób, 
które znudzone obecnością 
czworonogów, postanawiają 
je porzucić… ot tak, gdziekol-
wiek. Problem polega na tym, 
że zwierzęta, o których mowa, 
czują, to istoty żywe – w przeci-
wieństwie do papierowej torby, 
która można wyrzucić.
Po raz kolejny 29 czerwca br. w 
okolicy miejscowości Karwice 
w gminie Malechowo musieli 
interweniować strażnicy gmin-
ni, wezwani na interwencję do 
błąkającego się psa. W związku 

z tym, że ustawodawca prze-
niósł obowiązek wyłapywania 
zwierząt na samorządy gminne, 
Straż Gminna w Malechowie 
złapała zwierzę a Gmina zagwa-
rantowała szczepienie,  odroba-
czenie i opiekę weterynaryjną. 
W tej całej smutnej sytuacji na 
szczęście znalazł się ktoś, kto 
okazał dobre serce i przyjął 
psiaka do siebie, a zrobił to po 
raz drugi w niedługim czasie. 
Mowa o radnym Gminy Ma-
lechowo - Pawle Zającu, który 
przygarnął w niedługim czasie 
drugiego psiaka, za co należą 
się podziękowania i pochwała 
dla jego postawy. 

Nowy dom dla porzuconego 
psiaka

uG Malechowo
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W poprzednim numerze 
Kwartalnika Malechow-
skiego informowaliśmy 
Państwa o komunika-
torze  SISMS, który 
poprzez wysyłanie wia-
domości sms-owych 
informuje mieszkańców 
naszej gminy o awariach 
i utrudnieniach, zagro-
żeniach, ważnych wyda-
rzeniach  kulturalnych i 
sportowych.

Nowość 
w systemie SIMS

Z inicjatywy probosz-
cza parafii Sule-
chówko – ks. Józefa 
Turkiela, Sołectwa 
Żegocino i radnego 
Pawła Zająca zorgani-
zowano po raz kolejny 
Sołecko - Parafialny 
Rajd Rowerowy „Tour 
de Sulechówko”. 

Udział w nim wzięło ok. 
60 osób, dopisała nie 
tylko pogoda, ale też to-
warzystwo.
Rajd rozpoczęto w Su-
lechówku, odpoczynek 
miał miejsce w Podgór-
kach, a następnie zwo-
lennicy jazdy rowerem 

zrobili pętlę przez Ostro-
wiec i Smardzewo, do-
cierając do Sulechówka. 
Każdy  uczestnik – mały 
i duży ukończył tę trwa-
jącą 2,5 godziny wesołą 
wyprawę rowerową. W 
Sulechówku przy ko-
ściele przygotowano 
poczęstunek w formie 
smakowitej grochówki, 
bigosu, smażonej ryby 
oraz domowego cia-
sta.  Zabawa była przed-
nia - dużo śmiechu, ra-
dości, w jakże dobrej, 
sportowej formie. Rajd 
zakończono losowaniem 
nagród dla uczestników.
Organizatorzy „Tour de 

Sulechówko” składają 
serdeczne podziękowa-
nia za pomoc w organi-
zacji wydarzenia oraz 
przygotowanie posił-
ków dyrektorowi Szko-
ły Podstawowej im. 
Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie - Tadeuszo-
wi Buczkowskiemu, 
parafianom z parafii 
Sulechówko za przygo-
towanie pysznych ciast 
oraz załodze z OPS 
Malechowo z prezesem 
Romanem Nowackim 
na czele za pilotowanie 
rajdu.
Do zobaczenia za rok!                                                                  
                                           UG Malechowo

Miło nam poinformo-
wać o nowej metodzie 
rejestracji w samorzą-
dowym informatorze 
SMS poprzez formularz 
na stronie internetowej 
http://www.sisms.pl/re-
jestracja/wybor/682.
Zachęcamy kolejny raz 
do skorzystania z tego 
systemu i przypomina-
my, że otrzymywanie 
wiadomości jest bez-
płatne.
Więcej o SISMS na 
stronie internetowej 
www.malechowo.pl
                                          uG Malechowo

Tour de Sulechówko

W bieżącym roku 
szkolnym w zajęciach 
świetlicowych organi-
zowanych w Zespole 
Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Ostrow-
cu uczestniczyło 116 
uczniów. 

W zależności od rodzaju 
zajęć odbywały się one w 
świetlicy, sali zabaw, sali 
komputerowej, sali gim-
nastycznej, bibliotece, 
Ogródku Jordanowskim, 
na boisku szkolnym i 
placu przed szkołą.
Organizowane były za-
jęcia z zakresu rozwija-
nia umiejętności manu-
alnych - dzieci chętnie 
malowały farbami, 
wyklejały z plasteliny, 
rysowały kredkami; naj-
częściej były to prace 
tematyczne, dotyczące 
aktualnego tematu tygo-
dnia, ale też ich własne 
prace ,,twórcze”. Dużym 
zainteresowaniem cie-
szyły się gry edukacyjne, 
takie jak: warcaby, ,,Ry-
mowanki”, ,,Samogłoski 
i spółgłoski”, trójkąt ber-
mudzki, labirynt, scrab-
ble, państwa-miasta, 20 
pytań, domino, chińczyk, 
bierki, ,,Rymowanki”, 
,,Rummibok”, układanie 
puzzli, które poprzez za-
bawę rozwijały logiczne 

myślenie dzieci.
W czasie zajęć świe-
tlicowych z pomocy 
nauczycieli i pomocy 
koleżeńskiej korzystali 
uczniowie mający trud-
ności w nauce, wdrażano 
uczniów do systematycz-
nego odrabiania zadań 
domowych oraz utrwa-
lania wiadomości z po-
szczególnych przedmio-
tów. Doskonalono także 
umiejętności językowe i 
rozwijano zainteresowa-
nia czytelnicze. Często 
podejmowano rozmowy, 
dyskusje i zabawy, któ-
rych celem było uczenie 
dzieci radzenia sobie z 
trudnymi emocjami, roz-
wiązywanie konfliktów 
na drodze negocjacji
Poruszano również te-
maty związane z bez-
pieczeństwem, higieną 
osobistą, profilaktyką 
uzależnień, tolerancją i 
asertywnością.
Dzięki rozmowom na 
temat tradycji ludowych, 
wierzeń, świąt, ważnych 
wydarzeń z kart historii 
naszej ojczyzny ucznio-
wie poznawali dziedzic-
two narodowe i polskie 
tradycje oraz poszerzyli 
wiedzę o Mikołaju Ko-
perniku - patronie szkoły 
w Ostrowcu.                                     
                           ZS Ostrowiec

Ostrowiec

Pracowicie w świetlicy

Dużym powodzeniem 
w Placówce Wsparcia 
Dziennego "Sokoły" w 
Karwicach cieszą się za-
jęcia kulinarne. 

Wielokrotnie dzieci wraz 
ze swoja wychowawczy-
nią - Beatą Hetmańską 
przygotowywały różne 
smakołyki. 
Tym razem przy współ-
pracy z zaprzyjaźniony-
mi rodzicami przystąpili 
do lepienia pierogów.
Entuzjazm dzieci był 
ogromny i przy pomocy 
wychowawczyni bardzo 
szybko przygotowano 
farsz. Kolejnym etapem 
było już lepienie pie-
rogów. Ciężko zliczyć, 
ile  wspólnie udało się 
ulepić  przepysznych 

Karwice

Warsztaty kulinarne w PWD

pierogów, ponieważ 
bardzo szybko lądowały 
w brzuszkach  wszyst-
kich dzieci a dokładkom 
nie było końca. Czas 
spędzony w Placówce 
Wsparcia Dziennego w 
Karwicach poświęco-
ny jest nie tylko nauce 
i  ulepszaniu różnorod-

nych umiejętności, ale 
również wspólnej inte-
gracji dzieci, młodzieży 
oraz ich rodziców.
Wychowankowie świe-
tlicy już dziś są pełni 
pomysłów i z niecierpli-
wością czekają na kolej-
ne warsztaty kulinarne.
            Beata Hetmańska
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dokończenie ze str 1

Do największej miej-
scowości w gminie 
Malechowo zjechało 
30 zespołów ludowych 
i  śpiewaczych z całego 
Pomorza. Między inny-
mi byli przedstawiciele 
Koszalina, Czarnego, 
Bornego Sulinowa, Je-
lenina i wielu innych 
miejscowości. Najdłuż-
szą podróż odbyła eki-
pa ze Zgniłobłot koło 
Brodnicy w wojewódz-
twie kujawsko-pomor-
skim. 
Tradycyjnie już im-
preza zaczęła się mszą 
świętą w miejscowym 
kościele. Potem był 

Siódmy raz śpiewali 
z Ostrowianami

przemarsz barwnego i 
rozśpiewanego koro-
wodu na boisko wiej-
skie, gdzie ustawiono 
folkową scenę. Ponie-
waż zgłosiło się bardzo 
dużo zespołów, organi-
zatorzy zmuszeni byli 
ograniczyć czas wystę-
pów. 
- Gdy, 7 lat temu, zaczy-
naliśmy naszą przygodę 
z muzyką ludową, do 
Ostrowca przyjechało 9 
zespołów, które wystę-
powały na placu przed 
szkołą podstawową 
– otwierając festiwal, 
wspominał Radosław 
Nowakowski, wójt 
gminy Malechowo. - 
Przez te lata impreza 
zyskała taki prestiż, że 
przyjeżdżają zespoły 
z odległych zakątków 
kraju, a my jesteśmy 
zmuszeni do ograni-
czania ilości występu-
jących, bo niestety, ale 
czasu mamy tylko kilka 
godzin, a wszyscy chcą 
pokazać jak najwięcej – 
dodał Wójt.

Pierwszy z lewej - Jan Świderski - pomysłodawca festiwalu

Dla każdego coś miłego - np. podczas festiwalu 
można było sobie zrobić tatuaż

Opłacało się jechać kilkaset kilometrów. Zespół „Złoty Krąg” spod 
Brodnicy „wyśpiewał” nagrodę specjalną wójta gminy Malechowo.

Szczególne podziękowa-
nia organizatorzy kie-
rują do Rady Sołeckiej 
Ostrowca z sołtysem 
krzysztofem Jarotek oraz 
do OSp Ostrowiec z pre-
zesem - Jorgiem Senger.
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Oni wzięli udział w VII Folkowym 
Śpiewaniu z Zespołem Ostrowianie 

1. Borneńskie Wrzosy – Borne Sulimowo,
2. Jarzębiny – Jeleń,
3. Popowianie – Popowo,
4. Dygowianki – Dygowo,
5. Śródmieście – Koszalin,
6. Złoty Łan – Wiekowice,
7. Zalesie – Mścice,
8. Jantarowy Kwiat – Koszalin,
9. Słoneczko – Niemica,
10. Bursztyny – Sianów,
11. Wrześniczanki – Wrześnica,
12. Czerwone Korale – Dobiesław,
13. Dobrowianki – Dobrowo,
14. Radość – Tychowo,
15. Złoty Kłos – Bytów,
16. Pieszczanki – Pieszcz
17. Zacisze – Koszalin,
18. Sławnianki – Sławno,
19. Złoty Krąg – Zgniłobłoty, I miejsce za wyko-
nanie utworu o Ostrowcu, Zespole Ostrowianie 
lub gminie Malechowo;  (Nagroda specjalna wójta 
gminy Malechowo). 
20. Małe Bobrowianki – Bobrowo (poza konkur-
sem)
21. Kwiat Paproci – Koszalin,  I miejsce
22. Pieńkowianie – Postomino,
23. Pomorzanki – Czarne,
24. Serenada – Czarne, III miejsce
25. Manowskie Malwy – Manowo,
26. Zgoda – Wyszewo,
27. Stokrotki Nowobramskie – Koszalin
28. Lechici – Koszalin, II miejsce
29. Domasławianie – Domasławice,
30. Wrzosy – Warszkowo,
31. Ostrowianie – Ostrowiec (poza konkursem)

Występującym zespołóm bacznie przyglądało się jury w składzie: Jaro-
sław Górny, Maria Cichocka i Michał Bielecki.

Imprezę otworzył Radosław Nowakowski, wójt 
gminy Malechowa. Prowadziła ją Barbara Chy-
lewska, dyrektor ZS w Ostrowcu

Rozmowa z Marianną 
„Zosią” Margielewską, 
prezesem Stowarzysze-
nia Zespołu Ludowego 
Ostrowianie.
- Wystarczyło 7 lat, aby 
Ostrowianie stali się 
marką rozpoznawalną w 
regionie... 
- Stowarzyszenie istnieje 
już 7 lat, a zespół 12 lat. 
Założył go Józef Kamiń-
ski, a po jego odejściu, 
wójt gminy Malechowo, 
na kierownika muzycz-
nego powołał Jana Świ-
derskiego. I to był strzał 
w „dziesiątkę”. Pan Jan 
ma wiele fajnych pomy-
słów. Na przykład ten 
festiwal. 
- Taka impreza to duże 
przedsięwzięcie...
- Początkowo byliśmy 
temu przeciwni, bo wy-
dawało się, że wiek nie 
pozwala nam udźwignąć 
organizacyjnie takiej 
imprezy. Nie mieliśmy 
obeznania jak to się 

robi. Przy okazji po-
wstało Stowarzyszenie 
(to też był pomysł Jana 
Świderskiego), które 
wspólnie z gminą orga-
nizuje to, co dzisiaj tu 
widzimy..

Rośnie już nowe pokolenie festiwalowych muzyków



W pierwszy weekend maja w 
gminie Malechowo świętowa-
no nie tylko Dzień Flagi. 

Tego dnia odbył się I Turniej 
Sołecki – Potyczki Sołeckie 
w Sulechówku. Udział w tych 
sportowych zmaganiach wzię-
ło 17 sołectw, których repre-
zentanci walczyli zaciekle i  z 
pełnym poświęceniem. Było 
wietrznie, ale bardzo słonecz-
nie i wesoło, bo tego dnia naj-
ważniejsza była dobra zabawa.
Potyczki Sołeckie otworzył 
wójt gminy Malechowo – Ra-
dosław Nowakowski i sołtys 
sołectwa Sulechówko – Monika 
Chruszcz. Po powitaniu gości, 
swoją premierę miał nowopow-
stały zespół ludowy z Niemicy 
„Słoneczko”, który dzięki lu-
dowym dźwiękom wprowadził 
wszystkich widzów w dobry 
nastrój.
Prowadzący imprezę, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Kazimierza Górskiego w Lej-
kowie – Tadeusz Buczkowski 
przedstawił wszystkie drużyny 
i rozpoczął zmagania sołectw. 
Każdy chciał wygrać, rywali-
zacja była zacięta i było mnó-
stwo śmiechu. A o to przecież 
chodziło!
Sołectwa walczyły o tytuł Mi-
strza Potyczek Sołeckich w 
ośmiu konkurencjach. Był pa-
sjonujący bieg w płetwach (tym 
razem bez wody), zmagania pań 
pn. wyścig farmerek, wbijanie 
gwoździ w pieniek przez panie, 
ubijanie piany w wykonaniu 
panów, rzut kaloszem do celu, 
bieg trójek w specjalnie do tego 
przygotowanych spodniach, 
cięcie drewna czy też wyścig w 
workach.
Obsługę konferansjerską za-
pewnił i zawody poprowadził 
pełen profesjonalizmu Tadeusz 
Buczkowski, natomiast zawo-
dy sędziowali zaprzyjaźnieni 
nauczyciele z SP Lejkowo.
Mistrzem I Turnieju Sołeckie-
go pn. Potyczki Sołeckie zo-
stało bezkonkurencyjne Sołec-
two Karwice, otrzymując czek 
na 500 zł, puchar przechodni 
i przywilej organizacji II Tur-
nieju Sołeckiego za rok. Dru-

Potyczki Sołeckie w Sulechówku

gie miejsce na podium i czek 
na kwotę 300 zł przypadło 
Sołectwu Sulechowo, a brąz i 
bon o wartości 200 zł wywal-
czyła  reprezentacja Sołectwa 
Malechówko, która przegrała o 
punkt z Sulechowem. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali puchary 
i pamiątkowe dyplomy z rąk 
wójta gminy Malechowo – 
Radosława Nowakowskiego i 
sekretarz  - Haliny Skaza. Gra-
tulacje złożyła także gospodyni 
pikniku w  Sulechówku - Mo-
nika Chruszcz.
W I Turnieju Sołeckim w Su-
lechówku udział wzięli przed-
stawiciele 17 sołectw  z naszej 
gminy: Białęcino, Gorzyca, 
Karwice, Kosierzewo, Kusice, 

Lejkowo, Malechowo, Male-
chówko, Niemica, Ostrowiec, 
Pękanino, Podgórki, Przysta-
wy, Sulechowo, Sulechówko, 
Święcianowo, Żegocino.
Ale to nie był koniec imprezy. 
Wieczorem można było roz-
grzać się, oglądając i uczest-
nicząc w pokazie zumby Da-
wida Tokarczyka. A potem do 
białego rana tańczono przy 
utworach zespołu Sekvens. 
Dopełnieniem tego była pysz-
na domowa kuchnia polska 
i słodki bufet zaserwowane 
przez Sołectwo Sulechówko. 
Zabawa była przednia.
Pełni dobrych emocji, mamy 
nadzieję, że w równie dobrym 
gronie i humorze spotkamy 

się za rok w Karwicach, aby 
zmierzyć się w Potyczkach So-
łeckich. Liczymy na to, że te-
goroczna impreza zmotywuje 
pozostałe sołectwa do udziału 
w zmaganiach sołeckich za 
rok.
Wójt Gminy Malechowo skła-
da serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom tego-
rocznego turnieju oraz osobom 
zaangażowanym w organizację 
imprezy. Wyrazy uznania dla 
sołtys Sulechówka – Moniki 
Chruszcz za współorganizację 
turnieju oraz dla sponsorów za 
wsparcie finansowe i rzeczo-
we.

uG Malechowo
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Z inicjatywy Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej - Zdzisławy 
Kubiak oraz Wójta Gminy 
Malechowo - Radosława No-
wakowskiego w dniu 21 maja 
2015 r. w Placówce Wsparcia 
Dziennego w Sulechowie, 
odbyło się pierwsze spotkanie 
założycielskie Klubu Seniora, 
na które zaproszono seniorów 
sołectw Sulechowo, Sulechów-
ko i Bartolino.

Pomysł był trafny, w Sulechowie 
pojawiło się wiele osób a dziś 
Klub Seniora liczy 31 członków. 
Na spotkaniu wybrano Zarząd 
składający się z 5 osób tj. Krysty-
na Nieradka, Urszula Zielińska, 
Katarzyna Węsierska, Danuta 
Beśka oraz Mirosław Bednarski. 
Liderem  Klubu Seniora została 
Krystyna Nieradka, a koordy-
natorem z ramienia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Malechowie starszy pracownik 
socjalny - Krystyna Bartosik. 
Seniorzy mają dużo ciekawych 
pomysłów jak można spędzać 
wspólnie czas.
Od czerwca rozpoczęto funkcjo-

Klub Seniora w Sulechowie

nowanie Klubu Seniora. Pierw-
sza wycieczka już za nami, a był 
to wyjazd integracyjny do ogro-
dów Hortulus w Dobrzycy. Dnia 
6 czerwca 2015 r. 21 seniorów 
podziwiało piękne, pachnące 
ogrody. Pogoda dopisała, świe-
ciło przepięknie słońce jakby 

zamówione na tą okazję, a w 
planach są już kolejne wyciecz-
ki.
Ponadto w Klubie Seniora w 
każdą środę raz w tygodniu 
pod czujnym okiem wykwali-
fikowanej rehabilitantki - Anny 
Legierskiej seniorki oddają się 

ćwiczeniom ruchowym i roz-
ciągającym, które poprawiają 
krążenie, przemianę  mate-
rii, pozwalają na zachowanie 
sprawności ruchowej i popra-
wiają nastrój. Zajęcia te cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 

Miło nam Państwa 
poinformować o rozpo-
częciu realizacji projektu 
„Seniorzy na czacie” w 
Kosierzewie. 

Pozyskane środki w kon-
kursie Działaj Lokalnie, 
o czym piszemy w tym 
wydaniu Kwartalnika, po-
zwolą na przeprowadzenie 
szkolenia komputerowego 
dla grupy dziesięciu miesz-
kańców w wieku 50+. 
Pierwsze, dwugodzinne 
zajęcia odbyły się już w 
lipcu, w Gimnazjum w Ma-
lechowie, poprowadził je 
zaprzyjaźniony informatyk 
- Dariusz Bartos. W ramach 
wolontariatu kursantów do 
Malechowa dowozić będą 
dwie mieszkanki Kosierzewa, 
zaangażowane w projekt. 
Cykl pięciu spotkań przygotuje 
uczestników do podstawowej 
obsługi komputera oraz użycia 
internetu. Jednym z założeń 

Seniorzy na czacie są w Kosierzewie

projektu „Seniorzy na czacie” 
jest także zakup komputera, 
który docelowo służyć ma 
seniorom z Kosierzewa i być 
ogólnodostępny w świetlicy 
wiejskiej. O poszczególnych 

działaniach pomysłowych spo-
łeczników z Kosierzewa będą 
Państwo informowani na bie-
żąco. 
Realizatorom tej ambitnej ini-
cjatywy życzymy powodzenia!

W niedzielę, 24 maja br. 
odbyła się II tura wyborów 
prezydenckich, w której 
decydowaliśmy, kto obejmie 
urząd prezydenta na kolejne 
pięć lat. 

W gminie Malechowo w czte-
rech okręgach wyborczych do 
głosowania przystąpiło 2340 
wyborców z 5219 uprawnio-
nych. Frekwencja wyniosła 
44,8%. Zwycięzcą został Broni-
sław Komorowski, otrzymując 
1194 głosy, na Andrzeja Dudę 
zagłosowało 1123 wyborców. 
Oddano 23 głosy nieważne. 
                                                 UG Malechowo

Wyniki 
wyborów 
prezydenckich 
w gminie 
Malechowo

uG Malechowo
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Zgodnie z tradycją w pierw-
szą sobotę po zakończeniu 
roku szkolnego w Gimna-
zjum w Malechowie odbył 
się Gminny Dzień Seniora 
zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Malechowie i wójta Rado-
sława Nowakowskiego. 

XVI Gminny Dzień Seniora 2015

W tym roku już po raz szesna-
sty seniorzy z gminy Malecho-
wo spotkali się w sobotę - 27 
czerwca br.

Obchody Dnia Seniora rozpo-
częto mszą świętą w kościele 
w Malechowie o godz. 11, któ-
rą koncelebrowali Proboszcz 
Parafii Malechowo - ks. Grze-
gorz Ciszek oraz ks. Zbigniew 
Klamann. Oficjalne powitanie 
gości odbyło się w Gimnazjum 
im. mjr. Ryszarda Markiewicza 
ps. „Mohort”, gdzie wszyst-

kich zgromadzonych przywitał 
dyrektor placówki oraz konfe-
ransjer imprezy - Piotr Chyla-
recki. Gminny Dzień Seniora 

otworzył wójt gminy Malecho-
wo - Radosław Nowakowski, 
który dziękował za przybycie i 
życzył udanej zabawy. Kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Malechowie 
- Zdzisława Kubiak zaprosiła 
ponad 200 przybyłych senio-
rów do zabawy, dziękując za 
przybycie i życząc im zdrowia.

Wśród zaproszonych gości 
byli: senator Piotr Zientarski, 
przedstawiciele duchowień-
stwa, koszalińskiego oddziału 

Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów z Janiną Kokowską 
na czele oraz przewodniczą-
cym malechowskiego oddzia-
łu - Bolesławem Manijakiem,  
przewodnicząca Rady Gminy 
Malechowo - Jolanta Kieres, 
radny powiatowy i długoletni 
wójt gminy Malechowo - Jan 
Szlufik.
Tegoroczny Dzień Seniora 
uświetniły występy zespołów 
ludowych z naszej gminy - 
Ostrowian oraz Słoneczka z 
Niemicy. Niejedna osoba nu-
ciła znane i lubiane melodie a 
amatorzy tanecznych kroków, 
znaleźli się na parkiecie. Za-
bawa była przednia. Wokalny 
występ wychowanków Pla-
cówki Wsparcia Dziennego z 
Paprot i Święcianowa wzruszył 
niejednego seniora, a piękną 
niespodzianką był tort, któ-
rym częstował wójt Radosław 
Nowakowski. Było wesoło, 
tanecznie i smakowicie a czas 
minął niezwykle szybko. Zado-
woleni seniorzy zapewniali, że 
już czekają na kolejny Gminny 
Dzień Seniora w Malechowie. 
Wójt gminy Malechowo - Ra-
dosław Nowakowski skła-
da serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania XVI 
obchodów Gminnego Dnia Se-
niora w Malechowie.

uG Malechowo
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Koniec roku skłania do pod-
sumowania osiągnięć nauko-
wych oraz sportowych dzieci 
i młodzieży z naszej gminy. 
W mijającym roku szkolnym 
stypendium naukowe uzyska-
ło łącznie 54 uczniów, sty-
pendium sportowe natomiast 
25 sportowców. Łącznie 
przyznano 79 stypendiów. 
W Szkole Podstawowej w 
Lejkowie stypendium na-
ukowe i sportowe otrzymało 
po 15 uczniów. Szkoła Pod-
stawowa w Niemicy to pla-
cówka, w której przyznano 
największą ilość stypendiów 
naukowych, bo aż 18 i 10 
stypendiów za osiągnięcia 
sportowe. W Zespole Szkół 
w Ostrowcu 15 uczniów za-
służyło na stypendium za 
najwyższe wyniki w nauce. 
Czterech uczniów z male-

Stypendium naukowe
1. Kacper  Główczyński   IV   4,81  bardzo dobre 
2. Angelika Kostrzewa     IV   4,90  bardzo dobre
3. Patryk Królikowski      IV   5,00  wzorowe 
4. Dagmara Skibińska      IV   5,27  wzorowe 
5. Wiktoria Kaszyńska     V    5,27  wzorowe
6. Julia  Kolibowska        V    5,09  wzorowe 
7. Dawid Okińczyc           V    5,00  bardzo dobre 
8. Martyna Matuszak        V    4,90  wzorowe
9. Patrycja Ziółkowska     V    4,90  wzorowe
10. Martyna Apanel          V    4,81  bardzo dobre
11. Paulina Kowalkowska VI  5,09  wzorowe 
12. Wiktoria Madalińska  VI  5,00  wzorowe
13. Kinga Strzelecka       VI  5,00  bardzo dobre
14. Grzegorz Królikowski VI  4,81  wzorowe
15. Amelia Smoszna        VI  4,81 bardzo dobre  

Stypendium sportowe
16. Kinga Strzelecka  
17. Dagmara Skibińska              
18. Julia Stelmasik                
19. Agata Sobolewska   
20. Otylia  Łuczak    
21. Ewa Lass    
22. Paulina Kowalkowska
23. Wiktoria Kaszyńska   
24. Wiktoria Madalińska
25. Amelia  Smoszna   
26. Patrycja Ziółkowska   
27. Karolina Narkowicz   
28. Martyna Narkowicz

29. Mateusz Kowalkowski 
30. Jakub Kędziora
 

Stypendium naukowe
1. Dziubak Klaudia       IV  5,0     bardzo dobre
2. Wagner Julia       IV  4,91   wzorowe
3. Herba Oliwia       IV  4,82   bardzo dobre
4. Tornow Izabela       IV  4,82   wzorowe
5. Wiśniewski Hubert       IV  4,82  bardzo dobre
6. Wirkus Kornelia       VA  5,0   bardzo dobre
7. Szkutnik Weronika       VA  5,0   wzorowe
8. Bireta Julia       VA  4,9   wzorowe
9. Buchar Nikola       VA  4,9   bardzo dobre
10. Pytel Sebastian       VA  4,81 bardzo dobre
11. Hencel Kacper       VB 5,18  bardzo dobre
12. Żurowski Szymon       VB 5,09  bardzo dobre
13. Dyrda Martyna       VB 5,0     bardzo dobre
14. Zawadzka Julia       VB 5,0     wzorowe
15. Zwolińska Kinga       VI  4,81   bardzo dobre
16. Radzki Piotr       VI  4,9     wzorowe
17. Majewski Mateusz     VI  4,9     wzorowe
18. Hymer Sylwia       VI  4,9     wzorowe

 
Stypendium sportowe

1. Wesołowska Oliwia    III 
2. Buchar Hanna     III 
3. Dziubak Klaudia     IV 
4. Wagner Julia     IV 
5. Herba Oliwia     IV 
6. Dobrzyńska Karolina IV 
7. Duliasz Maja     IV 
8. Strzelecka Oliwia     IV 
9. Bireta Julia     VA 

10. Babirecki Grzegorz  VB 
I miejsce w XII  Wielkopolskim Międzynarodo-
wym Turnieju w judo
- Otwarty Puchar Polski Dzieci
I miejsce w XIX Ogólnopolskim Turnieju Judo  
pamięci Ewy Larysy Krause 

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu

Stypendium naukowe
1. Chachura Patrycja       IV  5,27  wzorowe
2. Hołowaty Izabela       IV  5,27  wzorowe
3. Kotecka Julia       IV  5,18  wzorowe
4. Barcikowska Ewa        IV  5,09  wzorowe
5. Kubaszewski Maciej     IV  4,90  wzorowe
6. Hetmańska Agata           V  5,54  wzorowe
7. Koźmińska Paulina        V  5,36  wzorowe
8. Kawałek Karolina          V  5,09  wzorowe
9. Siudacz Tomasz             V  5,09  bardzo dobre
10. Bryda Karolina           VI  5,81  wzorowe
11. Podpłońska Julia       VI  5,81  wzorowe
12. Chruściel Joanna       VI  5,36  wzorowe
13. Tomczyk Klaudia       VI  4,90  bardzo dobre
14. Kubaszewski Michał   VI 4,81  bardzo dobre
15. Pełka Jakub        VI  4,81 wzorowe

Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewi-
cza ps. „Mohort” w Malechowie

Stypendium naukowe
1. Izabela Jung        I A    4,85   wzorowe
2. Weronika Runowska     I C    4,92   wzorowe
3. Wojciech Poborski        I C    4,85   wzorowe
4. Justyna Stalko        II A   4,86   wzorowe
5. Weronika Runowska   - stypendium dla naj-
lepszej uczennicy w roku szkolnym 2014/2015
6.  Paulina Kaszewska       IIIC - stypendium za 
najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego 
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SP im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie SP im. Noblistów Polskich w Niemicy

Ranking szkół
 Szkoła                  średnia ocen
1. Szkoła Podstawowa w Lejkowie  3,96
2. Szkoła Podstawowa w Niemicy   4,23
3. Zespół Szkół w Ostrowcu   4,17
4. Gimnazjum w Malechowie  3,12

chowskiego Gimna-
zjum otrzymało sty-
pendium naukowe, 
1 osoba wyróżniona 
została stypendium 
dla najlepszego 
ucznia w 2014/2015, 
przyznano także sty-
pendium dla ucznia 

z najwyższym wy-
nikiem z egzaminu 
gimnazjalnego. 
Wszystkim osobom, 
które osiągnęły wy-
sokie wyniki nauko-
we oraz sportowe 
serdecznie gratuluje-
my, życzmy udanych 

wakacji i dużo ener-
gii w nowym roku 
szkolnym. 
Poniżej przedsta-
wiamy zestawienie 
na jzdo ln ie j szych 
uczniów z naszej 
gminy w roku szkol-
nym 2014/2015.

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu

SP im. Noblistów Polskich w Niemicy
Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markie-

wicza ps. „Mohort” w Malechowie

Przedszkole w Laskach

Przedszkole w Malechowie

Przedszkole w Ostrowcu



16  www.malechowo.pl 17Już wakacJE www.malechowo.plJuż wakacJE

Koniec roku skłania do pod-
sumowania osiągnięć nauko-
wych oraz sportowych dzieci 
i młodzieży z naszej gminy. 
W mijającym roku szkolnym 
stypendium naukowe uzyska-
ło łącznie 54 uczniów, sty-
pendium sportowe natomiast 
25 sportowców. Łącznie 
przyznano 79 stypendiów. 
W Szkole Podstawowej w 
Lejkowie stypendium na-
ukowe i sportowe otrzymało 
po 15 uczniów. Szkoła Pod-
stawowa w Niemicy to pla-
cówka, w której przyznano 
największą ilość stypendiów 
naukowych, bo aż 18 i 10 
stypendiów za osiągnięcia 
sportowe. W Zespole Szkół 
w Ostrowcu 15 uczniów za-
służyło na stypendium za 
najwyższe wyniki w nauce. 
Czterech uczniów z male-

Stypendium naukowe
1. Kacper  Główczyński   IV   4,81  bardzo dobre 
2. Angelika Kostrzewa     IV   4,90  bardzo dobre
3. Patryk Królikowski      IV   5,00  wzorowe 
4. Dagmara Skibińska      IV   5,27  wzorowe 
5. Wiktoria Kaszyńska     V    5,27  wzorowe
6. Julia  Kolibowska        V    5,09  wzorowe 
7. Dawid Okińczyc           V    5,00  bardzo dobre 
8. Martyna Matuszak        V    4,90  wzorowe
9. Patrycja Ziółkowska     V    4,90  wzorowe
10. Martyna Apanel          V    4,81  bardzo dobre
11. Paulina Kowalkowska VI  5,09  wzorowe 
12. Wiktoria Madalińska  VI  5,00  wzorowe
13. Kinga Strzelecka       VI  5,00  bardzo dobre
14. Grzegorz Królikowski VI  4,81  wzorowe
15. Amelia Smoszna        VI  4,81 bardzo dobre  

Stypendium sportowe
16. Kinga Strzelecka  
17. Dagmara Skibińska              
18. Julia Stelmasik                
19. Agata Sobolewska   
20. Otylia  Łuczak    
21. Ewa Lass    
22. Paulina Kowalkowska
23. Wiktoria Kaszyńska   
24. Wiktoria Madalińska
25. Amelia  Smoszna   
26. Patrycja Ziółkowska   
27. Karolina Narkowicz   
28. Martyna Narkowicz

29. Mateusz Kowalkowski 
30. Jakub Kędziora
 

Stypendium naukowe
1. Dziubak Klaudia       IV  5,0     bardzo dobre
2. Wagner Julia       IV  4,91   wzorowe
3. Herba Oliwia       IV  4,82   bardzo dobre
4. Tornow Izabela       IV  4,82   wzorowe
5. Wiśniewski Hubert       IV  4,82  bardzo dobre
6. Wirkus Kornelia       VA  5,0   bardzo dobre
7. Szkutnik Weronika       VA  5,0   wzorowe
8. Bireta Julia       VA  4,9   wzorowe
9. Buchar Nikola       VA  4,9   bardzo dobre
10. Pytel Sebastian       VA  4,81 bardzo dobre
11. Hencel Kacper       VB 5,18  bardzo dobre
12. Żurowski Szymon       VB 5,09  bardzo dobre
13. Dyrda Martyna       VB 5,0     bardzo dobre
14. Zawadzka Julia       VB 5,0     wzorowe
15. Zwolińska Kinga       VI  4,81   bardzo dobre
16. Radzki Piotr       VI  4,9     wzorowe
17. Majewski Mateusz     VI  4,9     wzorowe
18. Hymer Sylwia       VI  4,9     wzorowe

 
Stypendium sportowe

1. Wesołowska Oliwia    III 
2. Buchar Hanna     III 
3. Dziubak Klaudia     IV 
4. Wagner Julia     IV 
5. Herba Oliwia     IV 
6. Dobrzyńska Karolina IV 
7. Duliasz Maja     IV 
8. Strzelecka Oliwia     IV 
9. Bireta Julia     VA 

10. Babirecki Grzegorz  VB 
I miejsce w XII  Wielkopolskim Międzynarodo-
wym Turnieju w judo
- Otwarty Puchar Polski Dzieci
I miejsce w XIX Ogólnopolskim Turnieju Judo  
pamięci Ewy Larysy Krause 

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu

Stypendium naukowe
1. Chachura Patrycja       IV  5,27  wzorowe
2. Hołowaty Izabela       IV  5,27  wzorowe
3. Kotecka Julia       IV  5,18  wzorowe
4. Barcikowska Ewa        IV  5,09  wzorowe
5. Kubaszewski Maciej     IV  4,90  wzorowe
6. Hetmańska Agata           V  5,54  wzorowe
7. Koźmińska Paulina        V  5,36  wzorowe
8. Kawałek Karolina          V  5,09  wzorowe
9. Siudacz Tomasz             V  5,09  bardzo dobre
10. Bryda Karolina           VI  5,81  wzorowe
11. Podpłońska Julia       VI  5,81  wzorowe
12. Chruściel Joanna       VI  5,36  wzorowe
13. Tomczyk Klaudia       VI  4,90  bardzo dobre
14. Kubaszewski Michał   VI 4,81  bardzo dobre
15. Pełka Jakub        VI  4,81 wzorowe

Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewi-
cza ps. „Mohort” w Malechowie

Stypendium naukowe
1. Izabela Jung        I A    4,85   wzorowe
2. Weronika Runowska     I C    4,92   wzorowe
3. Wojciech Poborski        I C    4,85   wzorowe
4. Justyna Stalko        II A   4,86   wzorowe
5. Weronika Runowska   - stypendium dla naj-
lepszej uczennicy w roku szkolnym 2014/2015
6.  Paulina Kaszewska       IIIC - stypendium za 
najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego 
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SP im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie SP im. Noblistów Polskich w Niemicy

Ranking szkół
 Szkoła                  średnia ocen
1. Szkoła Podstawowa w Lejkowie  3,96
2. Szkoła Podstawowa w Niemicy   4,23
3. Zespół Szkół w Ostrowcu   4,17
4. Gimnazjum w Malechowie  3,12

chowskiego Gimna-
zjum otrzymało sty-
pendium naukowe, 
1 osoba wyróżniona 
została stypendium 
dla najlepszego 
ucznia w 2014/2015, 
przyznano także sty-
pendium dla ucznia 

z najwyższym wy-
nikiem z egzaminu 
gimnazjalnego. 
Wszystkim osobom, 
które osiągnęły wy-
sokie wyniki nauko-
we oraz sportowe 
serdecznie gratuluje-
my, życzmy udanych 

wakacji i dużo ener-
gii w nowym roku 
szkolnym. 
Poniżej przedsta-
wiamy zestawienie 
na jzdo ln ie j szych 
uczniów z naszej 
gminy w roku szkol-
nym 2014/2015.

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu

SP im. Noblistów Polskich w Niemicy
Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markie-

wicza ps. „Mohort” w Malechowie

Przedszkole w Laskach

Przedszkole w Malechowie

Przedszkole w Ostrowcu
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Dnia 12 czerwca br. dwoje 
wychowanków malechow-
skiego przedszkola, Bar-
tłomiej Podbereżny i Julia 
Kępska wzięli udział w I 
Festiwalu Piosenki Przed-
szkolnej zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową im. 
Kazimierza Górskiego w Lej-
kowie. Dzieci przygotowała 
do konkursu wychowawczy-
ni, Danuta Sieklucka.

Na festiwal pojechały pod 
opieką swoich rodziców, którzy 
bardzo ich wspierali i dopin-
gowali. Julia i Bartek spisali 
się rewelacyjnie. „Kto się boi 
smoka?” – to piosenka, którą 
zaprezentował Bartek Podbe-
reżny i we wspaniałym stroju 
smoka wyśpiewał sobie I miej-
sce w konkursie w kategorii 
dzieci 6-letnich. Julia Kępska 
w wesołym kostiumie skrzata 
za piosenkę pt. „Skrzaty” zo-
stała nagrodzona miejscem II 
w kategorii 5-latków. Wykona-
nie obu piosenek publiczność 
nagrodziła gromkimi brawa-
mi. Przedszkolaki otrzymały 
dyplomy i wspaniałe nagrody, 
a potem wspólnie z rodzicami 
świętowały.
Julii i Bartkowi oraz ich rodzi-
com serdecznie gratulujemy a 
organizatorom dziękujemy za 
wspaniałą imprezę.  

Danuta Sieklucka

I i II miejsce 
w Festiwalu 
Muzyki Przed-
szkolnej

27 maja br. w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Darłowie odbył 
się III Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Kosmosie  - „Nie-
skończony Wszechświat”. 

W astronomicznych rozgryw-
kach brało udział 27 uczniów 
z dziewięciu szkół podstawo-

wych powiatu sławieńskiego, 
w tym trzy wspaniałe repre-
zentantki placówki z Ostrowca: 
Karolina Bryda, Julia Podpłoń-
ska i  Paulina Koźmińska.
W części pisemnej kosmicz-
nych zmagań bezkonkurencyj-
na okazała się Karolina, która 
zajęła pierwsze miejsce. 

W drugiej części, którą stanowił 
turniej szkół reprezentacja ZS 
Ostrowiec zajęła II zaszczytne 
miejsce.
Gratulujemy dziewczętom 
wspaniałego sukcesu  i dzięku-
jemy za godne reprezentowanie 
szkoły.

A. Mouandza

I miejsce Karoliny Bryda w Konkursie 
Wiedzy o Kosmosie

Dnia 30 maja 2015 r. w 
Szkole Podstawowej im. No-
blistów Polskich w Niemicy 
odbył się Festyn Rodzinny - 
Festiwal Talentów. 

Mimo kapryśnej pogody wszy-
scy uczestnicy bawili się wspa-
niale. Tego dnia atrakcji nie 
zabrakło. Imprezę rozpoczęła 
dyrektor szkoły Iwona Nowak-

Gancarz, witając uczniów, ro-
dziców, pracowników i przyja-
ciół szkoły.
Na sali gimnastycznej ucznio-
wie z Niemicy dali cudowny 
popis, prezentując talenty wo-
kalne, taneczne i cyrkowe.
Wielką frajdą dla dzieci były 
pyszna wata cukrowa, kiełbaski 
z grilla oraz lody. Zorganizowa-
no również różnorodne konku-

rencje sprawnościowe, sporto-
we, kaligraficzne, które każdy 
uczeń miał za zadanie zaliczyć. 
Loteria fantowa cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, każdy z 
niecierpliwością oczekiwał co 
przyniesie szczęśliwy los...
Tego dnia uśmiech gościł na 
każdej twarzy. To był wspaniały 
dzień dla dzieci i rodziców.

Festiwal Talentów w Niemicy

Sp Niemica
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Koncert pt. „Cudownych 
rodziców mam” z okazji Dnia 
Matki i Ojca zorganizowano 
w hali sportowej, w Szkole 
Podstawowej im. Kazimierza 
Górskiego w Lejkowie.

Swoje zdolności wokalne i ta-

neczne zaprezentowały dzieci 
ze szkolnego zespołu ludowego 
„Grabowa” a także zespoły lu-
dowe z naszej gminy: „Ostro-
wianki” z Ostrowca i „Słonecz-
ko” z Niemicy.
Wielką niespodzianką był pory-
wający występ kwintetu panów 

o nazwie „Kępickie Blachy”, 
którzy na swoich instrumentach 
dętych zaprezentowali najwięk-
sze przeboje zarówno polskie 
jak i zagraniczne lat 70. Zwień-
czeniem udanego koncertu była 
uroczysta kolacja.

  SP Lejkowo

Koncert „Cudownych Rodziców Mam”
W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Malechowie odbył 
się 47. Turniej Recytatorski 
"Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta 
Polne”. 

W eliminacjach szczebla gmin-
nego udział wzięło 32 uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjum z gminy Malechowo. 
Recytatorów oceniała Komi-
sja Konkursowa w składzie: 
Agnieszka Lewczuk, Małgo-
rzata Ambroziak oraz Maria 
Sendera.
Według opinii jury dzieci bar-
dzo dobrze przygotowały się 
do wystąpień i zaprezentowały 
wysoki poziom recytatorski.
W kategorii "Ptaki”  I miejsce 
zdobył Adam Powarzyński z 
gimnazjum Malechowo.
W kategorii "Ptaszki” I miejsce 
zdobyła Agata Hetmańska (SP 
Ostrowiec), Natalia Połczyńska 
(SP Niemica) zajęła II miejsce, 
natomiast III miejsce przypadło 
Izabeli Hołowaty (SP Ostro-
wiec).
W kategorii "Ptaszęta Polne”  I 
miejsce zdobył Kacper Stasiak 
(SP Lejkowo), Natalia Wycisz-
kiewicz (SP Lejkowo) zajęła II 
miejsce, natomiast III  Aleksan-
dra Królikowska (SP Niemica).
Komisja przyznała 6 wyróż-
nień, które otrzymali:
- w kategorii "Ptaszki”: Alicja 
Adach (SP Niemica), Julia Pod-
płońska (SP Ostrowiec), Kinga 
Strzelecka (SP Lejkowo).
- kategorii "Ptaszęta Polne”: 
Daria Dęga (SP Lejkowo), Ma-
ciej Suchecki (SP Lejkowo), 
Hania Jędruszczak (SP Ostro-
wiec).
Laureaci konkursu otrzyma-
li nagrody rzeczowe a dla 
wszystkich uczestników zorga-
nizowano słodki poczęstunek. 
Zwycięzcy reprezentować będą 
gminę Malechowo na elimina-
cjach powiatowych, które od-
będą się 27 maja br. w Darło-
wie.  Trzymamy kciuki!
Wszystkim uczestnikom eli-
minacji gminnych 47.Turnieju 
Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki 
i ptaszęta polne” dziękujemy za 
udział i włożony trud w przy-
gotowanie, a nagrodzonym i 
wyróżnionym  gratulujemy!
 Gminna Biblioteka Publiczna 

w Malechowie

Wspaniali 
recytatorzy

Już po raz trzeci uczniowie 
Gimnazjum im. Ryszarda 
Markiewicza ps. „Mohort” w 
Malechowie wzięli udział w 
konkursie fotograficznym, or-

ganizowanym przez CEN w 
Koszalinie. Komisja przy wy-
borze zdjęcia brała pod uwagę: 
walory  estetyczne i artystyczne 
oraz zgodność z tematem. Na-

Wyróżnienie Wiktorii Zając 
w konkursie fotograficznym

leży nadmienić, że na konkurs 
wpłynęło 187 zdjęć w trzech 
kategoriach. Sukces uczennicy 
malechowskiego Gimnazjum 
- Wiktorii Zając jest zatem 
ogromny, bowiem zdobyła 
wyróżnienie. Nagrodę odebra-
ła w sobotę 30 maja 2015 roku 
w CEN na konferencji Dzień 
zachodniopomorski w CEN. 
Oprócz otwarcia wystawy od-
były się warsztaty plastyczne 
dla uczniów, koncert chóru 
Dominanta oraz wykład Po-
morze Zachodnie nie tylko dla 
historyków i polonistów.
Serdeczne podziękowania dla 
wszystkim, którzy „lajkowa-
li” zdjęcie Wiktorii „Ach, ta 
zima”. Gratulacje dla zdolnej 
gimnazjalistki, która zdobyła 
wyróżnienie w tym konkursie 
już po raz drugi z rzędu.

Dorota Manijak
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Instytut Pamięci Narodowej oddział 
w Szczecinie zaprosił grupę uczniów 
malechowskiego gimnazjum do wzięcia 
udziału w spacerze edukacyjnym 
„Szczecińskie stocznie - symbole epok. 
Od Schiffswerke do Solidarności". 

Była to nagroda za przygotowanie i prze-
prowadzenie gry terenowej "Malechowo - 
wieś Mohorta".
Popularyzowała ona postać Patrona szko-

ły - mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. „Mo-
hort". Przedsięwzięcie zrealizowano w ra-
mach projektu IPN „Z historią po imieniu". 
Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia 
stoczni, poznania jej historii oraz zobacze-
nia obecnego stanu. Animatorem spaceru 
był Mateusz Lipko - pracownik Referatu 
Edukacji Historycznej IPN, a przewod-
nikiem po atrakcji dnia - Jacek Białecki, 
pracownik Szczecińskiego Parku Przemy-
słowego. Wyjazd był ostatnim działaniem 

związanym z kontynuowaniem zamierzeń 
zawartych w innowacji pedagogicznej „Pa-
mięć i chwała".
Autorki, Mirosława Turczyn i Eliza Wró-
blewska-Hencel, dziękują nauczycielom, 
uczniom oraz lokalnej grupie partnerskiej 
za dwuletnią współpracę, zaangażowanie i 
pomoc przy realizacji innowacyjnych za-
dań.

Eliza Wróblewska-Hencel

Wycieczka do Szczecina nagrodą dla gimnazjalistów

Większa popularność telewizji i interne-
tu w ostatnich latach sprawia, że nawyk 
czytania książek zanika. Gro z nas jest 
tak pochłonięta oglądaniem filmów, 
graniem w gry komputerowe czy serfo-
waniem po internecie, że nie znajduje 
już czasu na książkę. Na szczęście są 
jeszcze ludzie, którzy traktują książkę 
jak najlepszego przyjaciela.

Wszystkie te osoby mogliśmy zobaczyć 
jako uczestników comiesięcznych akcji 
prowadzonych w Gimnazjum im. Ryszarda 
Markiewicza ps. „Mohort” w Malechowie 
pod hasłem "Gimnazjaliści czytają...".
Dnia 10 czerwca 2015 r. skończyła się tego-
roczna przygoda z czytaniem w malechow-
skiej szkole i na ostatnie spotkanie organi-
zatorzy zaprosili laureatów i wyróżnionych 
w tegorocznych edycjach. Są to osoby, któ-
re za pomocą swojego głosu potrafią prze-
nieść słuchaczy w inny, niezwykły świat 
stworzony przez autorów dzieł. Uczestnicy 
finałowego konkursu mogli zaprezentować 
dowolny fragment z książki, którą poleci-
liby innym, lubią do niej wracać, po którą 
chętnie sięgają kolejny raz.
Zmagania uczestników oceniała komisja 

w składzie: dyrektor gimnazjum - Piotr 
Chylarecki, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców - Justyna Mazur oraz bibliotekarka 
- Maria Sendera. Przyznała ona tytuł Mi-
strza czytania oraz dwa tytuły laureatów 
konkursu „Gimnazjaliści czytają…”. We-
dług jury najlepszą z najlepiej czytających 

osób jest Aleksandra Gawin z klasy II B 
i to jej przyznano tytuł mistrza. Za laure-
atów uznano Karolinę Drozd z kl. II C i 
Tomasza Ślęzaka z kl. I B. Na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe i słodkie upominki.

Anna Michlewicz, Eliza Wróblewska - Hencel

Finał akcji „Gimnazjaliści czytają”

Podążając za słowami filozofa, 27 maja 
2015 roku w Szkole Podstawowej  im. 
Noblistów Polskich w Niemicy zorgani-
zowano Gminny Konkurs Poprawności 
Językowej dla Uczniów Klas IV-VI: „Z 
poprawną polszczyzną na co dzień.”

Uczestnicy rozwiązywali test, który 
sprawdzał  wiedzę i umiejętności uczniów 
z zakresu m.in. frazeologii, fleksji oraz po-
prawnej budowy zdań.
Spośród 12 osób biorących udział w kon-
kursie wyłoniono troje uczestników z naj-
wyższą liczbą punktów:
• I miejsce Kinga Zwolińska - SP Niemi-
ca,
• II miejsce Joanna Chruściel - SP Ostro-
wiec,
• III miejsce Piotr Radzki - SP Niemica.
Laureaci zostali nagrodzeni książkami, 

Gminny Konkurs Poprawności Językowej

natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upo-
minki.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu 

czuwały organizatorki: Agnieszka Bajtek 
oraz  Elżbieta Skuratowicz - nauczycielki 
języka polskiego w SP Niemica.

VII. edycja Festiwalu Piosenki An-
gielskiej w Gimnazjum im. Ryszarda 
Markiewicza ps. „Mohort” w Malecho-
wie za nami. W tym roku do konkursu 
zgłosiło się troje solistów i pięć zespołów. 
Imprezę poprowadzili Bartosz Urbań-
ski i Mateusz Ossowski. Każdy występ 
uczestników poprzedziły zwiastuny 
przez nich nakręcone.

Nie zabrakło również gościa specjalnego, 
którym był zwycięzca festiwalu z 2009 
roku, absolwent malechowskiego gimna-
zjum, Tomasz Lichota. Jego wykonanie 
piosenki „9 crimes” wzbudziło zachwyt 
wśród widowni. Cieszy fakt, że wielu wy-
konawców, pomimo wątpliwości  i braku 
wiary w swoje umiejętności, zdecydowało 
się wystąpić. Mimo tremy, każde wykona-
nie było jedyne w swoim rodzaju.
W skład jury weszli: Aneta Ordak - nauczy-
ciel j. angielskiego, Natalia Kaczmarska - 
pracownik Urzędu Gminy w Malechowie, 
Anna Michlewicz - wicedyrektor szkoły, 
Gabriela Lichota - absolwentka gimna-
zjum oraz Tomasz Roszczyk - absolwent 
gimnazjum i członek grupy English Live. 
Sędziowie oceniali nie tylko poprawność 
językową, ale również muzykalność, po-
mysłowość, oryginalność i wrażenia arty-
styczne. Decyzja jury była jednomyślna.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Pa-
trycja Godzieba, uczennica klasy I b, która 
wzruszyła wszystkich swoją interpretacją 
wielkiego hitu Adel „Someone like you”.
Drugie miejsce zajęły dziewczyny z kla-
sy II a, Justyna Stalko, Izabela Bińczyk, 

Festiwal Piosenki Angielskiej w Gimnazjum

Paulina Hapak, Julia Ordak i Julia Waw-
rzyniak, które zaskoczyły pomysłowością, 
śpiewając do teledysku i przedstawiając 
najciekawszy zwiastun swojego występu.
Ostatnie miejsce na podium zajęły Anna 
Janczewska, Karolina Procka i Kinga Ma-
ziec, które wykonały piosenkę „When I'm 
gone”, bez podkładu muzycznego, wystu-

kując rytm o podłogę plastikowymi kub-
kami. Ich wykonanie wzbudziło wielkie 
zdziwienie i zainteresowanie publiczności. 
Pomysłowość i oryginalność doprowadzi-
ły dziewczyny do trzeciego miejsca. 
Wszystkim wykonawcom gratuluję i dzię-
kuję za udział w festiwalu. Do zobaczenia 
za rok!                         Adrianna Gabryś

W tym roku szkolnym, coroczna akcji 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
prowadzona w Szkole Podstawowej im. 
Noblistów Polskich w Niemicy zakoń-
czyła się powodzeniem, a wszystko to 
dzięki temu, że zaproszenie przyjęli 
znakomici goście lokalnego środowiska. 

A byli to między innymi: ks. Józef Ba-
gniewski, Wiesława Bartos, Krystyna Bar-
tosik, Dariusz Bartoszek, Barbara Chylew-

ska, Andrzej Golik, Barbara Maj, Radosław 
Nowakowski, Sylwia Raj.
Przybyłych gości powitały: dyrektor Iwona 
Nowak - Gancarz oraz koordynator projek-
tu - Elżbieta Skuratowicz i zaprosiły gości 
do wspólnego czytania. 28 kwietnia 2015 
roku w Szkole Podstawowej im. Noblistów 
Polskich w Niemicy czytano jednocze-
śnie dla 179 uczniów. Spotkanie było bar-
dzo udane. Goście otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i wiosenny bukiecik.

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom w SP w Niemicy

Sp Niemica

Sp Niemica
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Instytut Pamięci Narodowej oddział 
w Szczecinie zaprosił grupę uczniów 
malechowskiego gimnazjum do wzięcia 
udziału w spacerze edukacyjnym 
„Szczecińskie stocznie - symbole epok. 
Od Schiffswerke do Solidarności". 

Była to nagroda za przygotowanie i prze-
prowadzenie gry terenowej "Malechowo - 
wieś Mohorta".
Popularyzowała ona postać Patrona szko-

ły - mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. „Mo-
hort". Przedsięwzięcie zrealizowano w ra-
mach projektu IPN „Z historią po imieniu". 
Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia 
stoczni, poznania jej historii oraz zobacze-
nia obecnego stanu. Animatorem spaceru 
był Mateusz Lipko - pracownik Referatu 
Edukacji Historycznej IPN, a przewod-
nikiem po atrakcji dnia - Jacek Białecki, 
pracownik Szczecińskiego Parku Przemy-
słowego. Wyjazd był ostatnim działaniem 

związanym z kontynuowaniem zamierzeń 
zawartych w innowacji pedagogicznej „Pa-
mięć i chwała".
Autorki, Mirosława Turczyn i Eliza Wró-
blewska-Hencel, dziękują nauczycielom, 
uczniom oraz lokalnej grupie partnerskiej 
za dwuletnią współpracę, zaangażowanie i 
pomoc przy realizacji innowacyjnych za-
dań.

Eliza Wróblewska-Hencel

Wycieczka do Szczecina nagrodą dla gimnazjalistów

Większa popularność telewizji i interne-
tu w ostatnich latach sprawia, że nawyk 
czytania książek zanika. Gro z nas jest 
tak pochłonięta oglądaniem filmów, 
graniem w gry komputerowe czy serfo-
waniem po internecie, że nie znajduje 
już czasu na książkę. Na szczęście są 
jeszcze ludzie, którzy traktują książkę 
jak najlepszego przyjaciela.

Wszystkie te osoby mogliśmy zobaczyć 
jako uczestników comiesięcznych akcji 
prowadzonych w Gimnazjum im. Ryszarda 
Markiewicza ps. „Mohort” w Malechowie 
pod hasłem "Gimnazjaliści czytają...".
Dnia 10 czerwca 2015 r. skończyła się tego-
roczna przygoda z czytaniem w malechow-
skiej szkole i na ostatnie spotkanie organi-
zatorzy zaprosili laureatów i wyróżnionych 
w tegorocznych edycjach. Są to osoby, któ-
re za pomocą swojego głosu potrafią prze-
nieść słuchaczy w inny, niezwykły świat 
stworzony przez autorów dzieł. Uczestnicy 
finałowego konkursu mogli zaprezentować 
dowolny fragment z książki, którą poleci-
liby innym, lubią do niej wracać, po którą 
chętnie sięgają kolejny raz.
Zmagania uczestników oceniała komisja 

w składzie: dyrektor gimnazjum - Piotr 
Chylarecki, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców - Justyna Mazur oraz bibliotekarka 
- Maria Sendera. Przyznała ona tytuł Mi-
strza czytania oraz dwa tytuły laureatów 
konkursu „Gimnazjaliści czytają…”. We-
dług jury najlepszą z najlepiej czytających 

osób jest Aleksandra Gawin z klasy II B 
i to jej przyznano tytuł mistrza. Za laure-
atów uznano Karolinę Drozd z kl. II C i 
Tomasza Ślęzaka z kl. I B. Na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe i słodkie upominki.

Anna Michlewicz, Eliza Wróblewska - Hencel

Finał akcji „Gimnazjaliści czytają”

Podążając za słowami filozofa, 27 maja 
2015 roku w Szkole Podstawowej  im. 
Noblistów Polskich w Niemicy zorgani-
zowano Gminny Konkurs Poprawności 
Językowej dla Uczniów Klas IV-VI: „Z 
poprawną polszczyzną na co dzień.”

Uczestnicy rozwiązywali test, który 
sprawdzał  wiedzę i umiejętności uczniów 
z zakresu m.in. frazeologii, fleksji oraz po-
prawnej budowy zdań.
Spośród 12 osób biorących udział w kon-
kursie wyłoniono troje uczestników z naj-
wyższą liczbą punktów:
• I miejsce Kinga Zwolińska - SP Niemi-
ca,
• II miejsce Joanna Chruściel - SP Ostro-
wiec,
• III miejsce Piotr Radzki - SP Niemica.
Laureaci zostali nagrodzeni książkami, 

Gminny Konkurs Poprawności Językowej

natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upo-
minki.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu 

czuwały organizatorki: Agnieszka Bajtek 
oraz  Elżbieta Skuratowicz - nauczycielki 
języka polskiego w SP Niemica.

VII. edycja Festiwalu Piosenki An-
gielskiej w Gimnazjum im. Ryszarda 
Markiewicza ps. „Mohort” w Malecho-
wie za nami. W tym roku do konkursu 
zgłosiło się troje solistów i pięć zespołów. 
Imprezę poprowadzili Bartosz Urbań-
ski i Mateusz Ossowski. Każdy występ 
uczestników poprzedziły zwiastuny 
przez nich nakręcone.

Nie zabrakło również gościa specjalnego, 
którym był zwycięzca festiwalu z 2009 
roku, absolwent malechowskiego gimna-
zjum, Tomasz Lichota. Jego wykonanie 
piosenki „9 crimes” wzbudziło zachwyt 
wśród widowni. Cieszy fakt, że wielu wy-
konawców, pomimo wątpliwości  i braku 
wiary w swoje umiejętności, zdecydowało 
się wystąpić. Mimo tremy, każde wykona-
nie było jedyne w swoim rodzaju.
W skład jury weszli: Aneta Ordak - nauczy-
ciel j. angielskiego, Natalia Kaczmarska - 
pracownik Urzędu Gminy w Malechowie, 
Anna Michlewicz - wicedyrektor szkoły, 
Gabriela Lichota - absolwentka gimna-
zjum oraz Tomasz Roszczyk - absolwent 
gimnazjum i członek grupy English Live. 
Sędziowie oceniali nie tylko poprawność 
językową, ale również muzykalność, po-
mysłowość, oryginalność i wrażenia arty-
styczne. Decyzja jury była jednomyślna.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Pa-
trycja Godzieba, uczennica klasy I b, która 
wzruszyła wszystkich swoją interpretacją 
wielkiego hitu Adel „Someone like you”.
Drugie miejsce zajęły dziewczyny z kla-
sy II a, Justyna Stalko, Izabela Bińczyk, 

Festiwal Piosenki Angielskiej w Gimnazjum

Paulina Hapak, Julia Ordak i Julia Waw-
rzyniak, które zaskoczyły pomysłowością, 
śpiewając do teledysku i przedstawiając 
najciekawszy zwiastun swojego występu.
Ostatnie miejsce na podium zajęły Anna 
Janczewska, Karolina Procka i Kinga Ma-
ziec, które wykonały piosenkę „When I'm 
gone”, bez podkładu muzycznego, wystu-

kując rytm o podłogę plastikowymi kub-
kami. Ich wykonanie wzbudziło wielkie 
zdziwienie i zainteresowanie publiczności. 
Pomysłowość i oryginalność doprowadzi-
ły dziewczyny do trzeciego miejsca. 
Wszystkim wykonawcom gratuluję i dzię-
kuję za udział w festiwalu. Do zobaczenia 
za rok!                         Adrianna Gabryś

W tym roku szkolnym, coroczna akcji 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
prowadzona w Szkole Podstawowej im. 
Noblistów Polskich w Niemicy zakoń-
czyła się powodzeniem, a wszystko to 
dzięki temu, że zaproszenie przyjęli 
znakomici goście lokalnego środowiska. 

A byli to między innymi: ks. Józef Ba-
gniewski, Wiesława Bartos, Krystyna Bar-
tosik, Dariusz Bartoszek, Barbara Chylew-

ska, Andrzej Golik, Barbara Maj, Radosław 
Nowakowski, Sylwia Raj.
Przybyłych gości powitały: dyrektor Iwona 
Nowak - Gancarz oraz koordynator projek-
tu - Elżbieta Skuratowicz i zaprosiły gości 
do wspólnego czytania. 28 kwietnia 2015 
roku w Szkole Podstawowej im. Noblistów 
Polskich w Niemicy czytano jednocze-
śnie dla 179 uczniów. Spotkanie było bar-
dzo udane. Goście otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i wiosenny bukiecik.

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom w SP w Niemicy

Sp Niemica

Sp Niemica
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Szkoła przetrwania

Jak co roku w Przed-
szkolu w Malechowie 
odbył się rewelacyjny 
Piknik Rodzinny. 

Pogoda tego dnia za-
chęcała do zabaw na 
powietrzu. Dyrektor 
Wiesława Bartos przy-
witała wszystkich pik-
nikowiczów - rodziny 
wychowanków, przy-
jaciół przedszkola oraz 
pozostałych przybyłych 
gości w holu przedszko-
la.

Humorystyczne i edu-
kacyjne przedstawienie 
w wykonaniu rodziców 
przedszkolaków pt. 
„Porady Wróżki Dobrej 
Rady” zrobiło furorę. 
Zanim to jednak nastą-
piło zaprezentowało się 
Grono Pedagogiczne 
Przedszkola w Malecho-
wie w piosence pt. „Tak 
czy nie” tytułem wstępu 
do przedstawienia o za-
sadach zachowania.

Po piosence Tomasz 
Kamiennik, rodzic wy-
chowanki przedszkola, 
wyrecytował wiersz pt. 
„Stefek Burczymucha” 
i po nim rozpoczął się 
piękny, barwny i humo-
rystyczny spektakl.
Tytułowa Wróżka Do-
brej Rady przypomnia-
ła i utrwaliła zasady 
związane z  właściwym 
zachowaniem się w róż-
nych, codziennych sytu-
acjach. Udzielała lekcji 
dobrego wychowania 
Złośnicy, Łakomczu-
chowi, Krzykaczowi, 
Beksie, Brudasowi oraz 
Grymaśnicy. Pomoc 
wróżki powodowała, że 
dziecięcy świat stawał 
się weselszy i bardziej 
kolorowy. Przedsta-
wienie wywarło nie-
samowite wrażenia na 

Niezapomniany Piknik Rodzinny 
w Przedszkolu w Malechowie

dzieciach, które mogły 
obejrzeć własnych ro-
dziców, jak odnajdują 
się w aktorskiej roli. 
I tu należy przyznać, 
że poradzili sobie z 
nią znakomicie. Pełen 
profesjonalizm! Przed-
stawienie rozweseliło 
każdego widza i zostało 
nagrodzone gromkimi 
brawami.

Po spektaklu wszyscy 
przenieśli się na boisko 
szkolne. Tam odbyły się 
wesołe zabawy rucho-
we i integracyjne, m.in. 
zabawy z chustą anima-
cyjną Klanza, zabawa 
„Sałatka owocowa”, 
puszczanie papierowych 
samolotów, które po-
prowadziła Agnieszka 
Procajło, wychowaw-
czyni 4-latków i Eliza 
Wróblewska-Hencel, 
przedszkolny logopeda. 
Na boisku rozegrały się 
także różne konkurencje 
sportowe, które przygo-
towała wychowawczy-
ni 3-latków, Aleksandra 
Gancarz przy współpra-
cy z rodzicami. Dzieci 
rzucały woreczkiem do 

celu, strzelały piłką do 
małej bramki, skakały 
w workach, przecho-
dziły przez tunel itp. Na 
koniec zawodów każde 
biorące udział dziecko 
w nagrodę otrzymało 
medal i dyplom.
Po integracyjnych za-
bawach i zawodach 
sportowych czekało na 
wszystkich jeszcze wie-
le atrakcji. Jedną z nich 
przygotowała wycho-
wawczyni 5,6-latków, 
Danuta Sieklucka we 
współpracy z Ochotni-
czą Strażą Pożarną w 
Malechowie. Straża-
cy  wjechali na teren 
szkoły samochodem 
strażackim na sygnale, 
ubrani w maski tlenowe 
i zaprezentowali pokaz 
gaszenia pożaru. Po po-
kazie była niespodzian-
ka, która ochłodziła 
troszkę emocje – prysz-
nic ze strażackich węży. 
Taka ochłoda przydała 
się bardzo, gdyż słońce 
obdarowało nas tego 
dnia swymi promienia-
mi zbyt hojnie. Dzieci 
mogły wejść do wozu 
strażackiego, założyć 

hełm, usiąść za kierow-
nicą. Mogły także obej-
rzeć pokaz ratownictwa 
medycznego. Strażacy 
przygotowali dla dzieci 
niespodzianki w formie 
odblasków.
Dzięki uprzejmości 
Pawła Mazura i An-
drzeja Golika, rodziców 
naszych wychowan-
ków, wszystkie dzieci 
biorące udział w pik-
niku miały możliwość 
zapoznać się również 
ze sprzętem rolniczym, 
który cieszył się dużym 
powodzeniem.

Piknik zakończył się 
wspólnym biesiado-
waniem przy ognisku. 
Dzieci i rodzice, dziad-
kowie, przyjaciele, stra-
żacy oraz nauczyciele 
przy wesołej muzyce 
piekli kiełbaski w ogni-
sku, śmiali się i rozma-
wiali. Każdy relaksował 
się na kocyku w gorą-
cych promieniach słoń-
ca. Czas uatrakcyjniał 
Dariusz Bartos pusz-
czaniem papierowych 
lampionów a dzieci roz-
bawiał Piotr Chylarec-

ki, dyrektor Gimnazjum 
w Malechowie i jedno-
cześnie rodzic wycho-
wanki malechowskiego 
przedszkola, który wy-
czarowywał z balonów 
przeróżne kształty. Ni-
czym tajemniczy ku-
glarz potrafił za pomocą 
pompki i zwinnych rąk 
zamienić balon w praw-
dziwe arcydzieło – ty-
gryska, pieska, żyrafę, 
szablę, kwiatka itp.

Kolejny Piknik Rodzin-
ny okazał się bardzo 
miłym pomysłem na 
spędzenie sobotniego 
przedpołudnia, na inte-
grację dzieci, rodziców, 
nauczycieli i pozostałej 
społeczności przed-
szkolnej jak również 
sposobem na współ-
pracę ze środowiskiem 
lokalnym.
Wszystkim bardzo, 
bardzo dziękujemy za 
zaangażowanie, pomoc 
przy organizacji pikniku 
oraz za wesołą zabawę i 
przyjazną atmosferę.
Zapraszamy za rok!

Danuta Sieklucka

W związku z przypadają-
cą 26 rocznicą wyborów 
czerwcowych w Polsce 
(4 czerwca 1989), w 
Szkole Podstawowej im. 
Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie odbył się 
apel poświęcony temu 
wydarzeniu. 

Bibliotekarz, Robert Baran 
przybliżył uczniom zna-
czenie tej daty (zwycięstwo 
,,Solidarności”, powołanie 
pierwszego niekomuni-
stycznego rządu premiera 
Tadeusza Mazowieckiego, 
upadek komunizmu w kra-
ju, Polska - krajem demo-
kratycznym, przywrócenie 
polskiemu orłowi korony 
w herbie).
Młodzież mogła dowie-
dzieć się, na czym polegają 
demokratyczne wybory 
w kraju oraz znaczenie 
"Okrągłego stołu''.
Więcej na temat czerw-
cowych wydarzeń 1989 
r. dowiedzieli się na lek-
cji uczniowie kl. VI. Na 
zajęciach pt. "Wybory 4 

czerwca 1989 r. w Pol-
sce'' omówione zostały 
okoliczności sprzyjające 
nawiązaniu dialogu przy 
"Okrągłym stole'' pomię-
dzy władzami komuni-
stycznymi a opozycją oraz 
mobilizacji społeczeństwa 
podczas kampanii wybor-
czej, co doprowadziło do 
zwycięstwa "Solidarności'' 
w wyborach do Senatu. 
Wybory te skutkowały 
zmianą ustroju politycz-
nego i gospodarczego w 
Polsce, upadkiem komu-
nizmu (III RP, parlament 
dwuizbowy – Sejm i Senat, 
przywrócenie urzędu pre-
zydenta i premiera, zmiana 
konstytucji, zmiana godła, 
system wielopartyjny, go-
spodarka wolnorynkowa, 
prywatyzacja przedsię-
biorstw, "uwolnienie cen''). 
Symbolem czerwcowych 
przemian był wybór pierw-
szego niekomunistycznego 
premiera – szefa rządu, 
Tadeusza Mazowieckiego 
("Wasz prezydent, nasz 
premier'').     Robert Baran

Lekcja biblioteczna 
nt. 26 rocznicy wolnych 
wyborów w Polsce

Jedno z zadań głów-
nych Koncepcji Pracy 
Przedszkola w Malecho-
wie brzmi: Bezpieczny 
przedszkolak. 

Wiem jak być bezpiecznym 
i zdrowym przedszkola-
kiem – radzenie sobie w 
sytuacjach trudnych. Na-
uczyciele dbają o bezpie-
czeństwo dzieci i wdrażają 
dzieci do dbania o bezpie-
czeństwo własne i innych. 
W związku z tym kadra 
pedagogiczna nawiązuje 
współpracę z różnymi in-
stytucjami, osobami, które 
kształcą u dzieci wiedzę 
o bezpieczeństwie. Przed-
szkolaki z Malechowa od-
wiedziły więc Komendę 
Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Sławnie. 
W związku z obchodami 
Święta Strażaka postano-
wiły spotkać się ze straża-
kami, przyjrzeć się bliżej 
ich pracy, zapoznać się z 

Bezpieczny przedszkolak

Już po raz czwarty udało 
się przeprowadzić piątko-

wo - sobotni projekt kla-
sy III C z Gimnazjum im. 

Ryszarda Markiewicza ps. 
„Mohort” w Malechowie 

stawiający na integrację, 
aktywność fizyczną i do-
brą zabawę. Tradycyjnie 
w programie znalazły 
się:  podchody „Zaginio-
na drużyna”, gra integra-
cyjna Mafia, rozgrywki w 
sali gimnastycznej, rajd 
rowerowy oraz ognisko 
połączone z pieczeniem 
kiełbasek i jabłek. Całe 
przedsięwzięcie odbyło 

się dzięki zaangażowa-
niu rodziców: M. Obiała, 
C. Majchera, A. Prucnel, 
R. Procajło. Pomoc w 
organizacji okazali rów-
nież A. i J. Kolibowscy, 
sponsorując kiełbaski dla 
wszystkich uczestników. 
Gościnnie zaprezentował 
się nauczyciel wychowa-
nia fizycznego M. Małysz, 
prowadząc grę Mafia.

Mirosława Turczyn

jednostką i obejrzeć sprzęt 
strażacki. Podczas tej wizy-
ty maluszki poznały tajniki 
pracy strażaków, uważnie 
słuchały ich opowieści, 
ciekawostek z wyjazdów 
do niebezpiecznych akcji, 
podczas których ratują ży-
cie ludziom i zwierzętom. 
Nie sposób było przy tej 
okazji nie wspomnieć o 
zasadach bezpieczeństwa 
i sytuacjach, w których 
należy zawiadomić panów 
strażaków, bo jak mówi-
li - ich praca to nie tylko 
pożary, ale także wypadki 
samochodowe, ratowanie 
zwierząt i mienia. Dzieci 
pochwaliły się znajomo-
ścią numerów alarmowych 
112 oraz 998. Przedszkola-
ki z wielkim zaciekawie-
niem zwiedzały pomiesz-
czenia jednostki – pokoje 
do wypoczynku, kuchnię i 
jadalnię. Ciekawym okaza-
ło się pomieszczenie zwa-
ne punktem alarmowym 
lub dyżurką, gdzie straża-
cy odbierają zgłoszenia o 
zdarzeniach i gdzie było 
wiele urządzeń technicz-

nych oraz mapy. Jednakże 
najciekawsze były garaże 
i plac przed budynkiem z 
samochodami strażackimi. 
Duże wrażenie na dzie-
ciach zrobił widok sprzę-
tu - ubrania, kaski, sprzęt 
gaśniczy. Przez chwile 
dzieci mogły poczuć się 
jak strażacy, przymierzając 
hełmy, kombinezony czy 
wsiadając do wozu stra-
żackiego.  Strażacy przy-
gotowali dla dzieci więcej 
niespodzianek: próbny 
alarm z sygnałem dźwię-
kowym i pokazem zjazdu 
na rurze strażackiej oraz 
„sikawkowy prysznic”, 
czym sprawili podopiecz-
nym z Malechowa wiele 
radości. Również dzieci 
miały coś w zanadrzu – 
wręczyły strażakom laur-
kę, dziękując im za za miłą 
i serdeczną atmosferę. Na 
koniec jeszcze pamiątko-
we zdjęcie i pełne wrażeń, 
emocji, z uśmiechniętymi 
buziami malechowskie 
przedszkolaki ruszyły w 
drogę powrotną. 

Danuta Sieklucka
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Szkoła przetrwania

Jak co roku w Przed-
szkolu w Malechowie 
odbył się rewelacyjny 
Piknik Rodzinny. 

Pogoda tego dnia za-
chęcała do zabaw na 
powietrzu. Dyrektor 
Wiesława Bartos przy-
witała wszystkich pik-
nikowiczów - rodziny 
wychowanków, przy-
jaciół przedszkola oraz 
pozostałych przybyłych 
gości w holu przedszko-
la.

Humorystyczne i edu-
kacyjne przedstawienie 
w wykonaniu rodziców 
przedszkolaków pt. 
„Porady Wróżki Dobrej 
Rady” zrobiło furorę. 
Zanim to jednak nastą-
piło zaprezentowało się 
Grono Pedagogiczne 
Przedszkola w Malecho-
wie w piosence pt. „Tak 
czy nie” tytułem wstępu 
do przedstawienia o za-
sadach zachowania.

Po piosence Tomasz 
Kamiennik, rodzic wy-
chowanki przedszkola, 
wyrecytował wiersz pt. 
„Stefek Burczymucha” 
i po nim rozpoczął się 
piękny, barwny i humo-
rystyczny spektakl.
Tytułowa Wróżka Do-
brej Rady przypomnia-
ła i utrwaliła zasady 
związane z  właściwym 
zachowaniem się w róż-
nych, codziennych sytu-
acjach. Udzielała lekcji 
dobrego wychowania 
Złośnicy, Łakomczu-
chowi, Krzykaczowi, 
Beksie, Brudasowi oraz 
Grymaśnicy. Pomoc 
wróżki powodowała, że 
dziecięcy świat stawał 
się weselszy i bardziej 
kolorowy. Przedsta-
wienie wywarło nie-
samowite wrażenia na 

Niezapomniany Piknik Rodzinny 
w Przedszkolu w Malechowie

dzieciach, które mogły 
obejrzeć własnych ro-
dziców, jak odnajdują 
się w aktorskiej roli. 
I tu należy przyznać, 
że poradzili sobie z 
nią znakomicie. Pełen 
profesjonalizm! Przed-
stawienie rozweseliło 
każdego widza i zostało 
nagrodzone gromkimi 
brawami.

Po spektaklu wszyscy 
przenieśli się na boisko 
szkolne. Tam odbyły się 
wesołe zabawy rucho-
we i integracyjne, m.in. 
zabawy z chustą anima-
cyjną Klanza, zabawa 
„Sałatka owocowa”, 
puszczanie papierowych 
samolotów, które po-
prowadziła Agnieszka 
Procajło, wychowaw-
czyni 4-latków i Eliza 
Wróblewska-Hencel, 
przedszkolny logopeda. 
Na boisku rozegrały się 
także różne konkurencje 
sportowe, które przygo-
towała wychowawczy-
ni 3-latków, Aleksandra 
Gancarz przy współpra-
cy z rodzicami. Dzieci 
rzucały woreczkiem do 

celu, strzelały piłką do 
małej bramki, skakały 
w workach, przecho-
dziły przez tunel itp. Na 
koniec zawodów każde 
biorące udział dziecko 
w nagrodę otrzymało 
medal i dyplom.
Po integracyjnych za-
bawach i zawodach 
sportowych czekało na 
wszystkich jeszcze wie-
le atrakcji. Jedną z nich 
przygotowała wycho-
wawczyni 5,6-latków, 
Danuta Sieklucka we 
współpracy z Ochotni-
czą Strażą Pożarną w 
Malechowie. Straża-
cy  wjechali na teren 
szkoły samochodem 
strażackim na sygnale, 
ubrani w maski tlenowe 
i zaprezentowali pokaz 
gaszenia pożaru. Po po-
kazie była niespodzian-
ka, która ochłodziła 
troszkę emocje – prysz-
nic ze strażackich węży. 
Taka ochłoda przydała 
się bardzo, gdyż słońce 
obdarowało nas tego 
dnia swymi promienia-
mi zbyt hojnie. Dzieci 
mogły wejść do wozu 
strażackiego, założyć 

hełm, usiąść za kierow-
nicą. Mogły także obej-
rzeć pokaz ratownictwa 
medycznego. Strażacy 
przygotowali dla dzieci 
niespodzianki w formie 
odblasków.
Dzięki uprzejmości 
Pawła Mazura i An-
drzeja Golika, rodziców 
naszych wychowan-
ków, wszystkie dzieci 
biorące udział w pik-
niku miały możliwość 
zapoznać się również 
ze sprzętem rolniczym, 
który cieszył się dużym 
powodzeniem.

Piknik zakończył się 
wspólnym biesiado-
waniem przy ognisku. 
Dzieci i rodzice, dziad-
kowie, przyjaciele, stra-
żacy oraz nauczyciele 
przy wesołej muzyce 
piekli kiełbaski w ogni-
sku, śmiali się i rozma-
wiali. Każdy relaksował 
się na kocyku w gorą-
cych promieniach słoń-
ca. Czas uatrakcyjniał 
Dariusz Bartos pusz-
czaniem papierowych 
lampionów a dzieci roz-
bawiał Piotr Chylarec-

ki, dyrektor Gimnazjum 
w Malechowie i jedno-
cześnie rodzic wycho-
wanki malechowskiego 
przedszkola, który wy-
czarowywał z balonów 
przeróżne kształty. Ni-
czym tajemniczy ku-
glarz potrafił za pomocą 
pompki i zwinnych rąk 
zamienić balon w praw-
dziwe arcydzieło – ty-
gryska, pieska, żyrafę, 
szablę, kwiatka itp.

Kolejny Piknik Rodzin-
ny okazał się bardzo 
miłym pomysłem na 
spędzenie sobotniego 
przedpołudnia, na inte-
grację dzieci, rodziców, 
nauczycieli i pozostałej 
społeczności przed-
szkolnej jak również 
sposobem na współ-
pracę ze środowiskiem 
lokalnym.
Wszystkim bardzo, 
bardzo dziękujemy za 
zaangażowanie, pomoc 
przy organizacji pikniku 
oraz za wesołą zabawę i 
przyjazną atmosferę.
Zapraszamy za rok!

Danuta Sieklucka

W związku z przypadają-
cą 26 rocznicą wyborów 
czerwcowych w Polsce 
(4 czerwca 1989), w 
Szkole Podstawowej im. 
Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie odbył się 
apel poświęcony temu 
wydarzeniu. 

Bibliotekarz, Robert Baran 
przybliżył uczniom zna-
czenie tej daty (zwycięstwo 
,,Solidarności”, powołanie 
pierwszego niekomuni-
stycznego rządu premiera 
Tadeusza Mazowieckiego, 
upadek komunizmu w kra-
ju, Polska - krajem demo-
kratycznym, przywrócenie 
polskiemu orłowi korony 
w herbie).
Młodzież mogła dowie-
dzieć się, na czym polegają 
demokratyczne wybory 
w kraju oraz znaczenie 
"Okrągłego stołu''.
Więcej na temat czerw-
cowych wydarzeń 1989 
r. dowiedzieli się na lek-
cji uczniowie kl. VI. Na 
zajęciach pt. "Wybory 4 

czerwca 1989 r. w Pol-
sce'' omówione zostały 
okoliczności sprzyjające 
nawiązaniu dialogu przy 
"Okrągłym stole'' pomię-
dzy władzami komuni-
stycznymi a opozycją oraz 
mobilizacji społeczeństwa 
podczas kampanii wybor-
czej, co doprowadziło do 
zwycięstwa "Solidarności'' 
w wyborach do Senatu. 
Wybory te skutkowały 
zmianą ustroju politycz-
nego i gospodarczego w 
Polsce, upadkiem komu-
nizmu (III RP, parlament 
dwuizbowy – Sejm i Senat, 
przywrócenie urzędu pre-
zydenta i premiera, zmiana 
konstytucji, zmiana godła, 
system wielopartyjny, go-
spodarka wolnorynkowa, 
prywatyzacja przedsię-
biorstw, "uwolnienie cen''). 
Symbolem czerwcowych 
przemian był wybór pierw-
szego niekomunistycznego 
premiera – szefa rządu, 
Tadeusza Mazowieckiego 
("Wasz prezydent, nasz 
premier'').     Robert Baran

Lekcja biblioteczna 
nt. 26 rocznicy wolnych 
wyborów w Polsce

Jedno z zadań głów-
nych Koncepcji Pracy 
Przedszkola w Malecho-
wie brzmi: Bezpieczny 
przedszkolak. 

Wiem jak być bezpiecznym 
i zdrowym przedszkola-
kiem – radzenie sobie w 
sytuacjach trudnych. Na-
uczyciele dbają o bezpie-
czeństwo dzieci i wdrażają 
dzieci do dbania o bezpie-
czeństwo własne i innych. 
W związku z tym kadra 
pedagogiczna nawiązuje 
współpracę z różnymi in-
stytucjami, osobami, które 
kształcą u dzieci wiedzę 
o bezpieczeństwie. Przed-
szkolaki z Malechowa od-
wiedziły więc Komendę 
Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Sławnie. 
W związku z obchodami 
Święta Strażaka postano-
wiły spotkać się ze straża-
kami, przyjrzeć się bliżej 
ich pracy, zapoznać się z 

Bezpieczny przedszkolak

Już po raz czwarty udało 
się przeprowadzić piątko-

wo - sobotni projekt kla-
sy III C z Gimnazjum im. 

Ryszarda Markiewicza ps. 
„Mohort” w Malechowie 

stawiający na integrację, 
aktywność fizyczną i do-
brą zabawę. Tradycyjnie 
w programie znalazły 
się:  podchody „Zaginio-
na drużyna”, gra integra-
cyjna Mafia, rozgrywki w 
sali gimnastycznej, rajd 
rowerowy oraz ognisko 
połączone z pieczeniem 
kiełbasek i jabłek. Całe 
przedsięwzięcie odbyło 

się dzięki zaangażowa-
niu rodziców: M. Obiała, 
C. Majchera, A. Prucnel, 
R. Procajło. Pomoc w 
organizacji okazali rów-
nież A. i J. Kolibowscy, 
sponsorując kiełbaski dla 
wszystkich uczestników. 
Gościnnie zaprezentował 
się nauczyciel wychowa-
nia fizycznego M. Małysz, 
prowadząc grę Mafia.

Mirosława Turczyn

jednostką i obejrzeć sprzęt 
strażacki. Podczas tej wizy-
ty maluszki poznały tajniki 
pracy strażaków, uważnie 
słuchały ich opowieści, 
ciekawostek z wyjazdów 
do niebezpiecznych akcji, 
podczas których ratują ży-
cie ludziom i zwierzętom. 
Nie sposób było przy tej 
okazji nie wspomnieć o 
zasadach bezpieczeństwa 
i sytuacjach, w których 
należy zawiadomić panów 
strażaków, bo jak mówi-
li - ich praca to nie tylko 
pożary, ale także wypadki 
samochodowe, ratowanie 
zwierząt i mienia. Dzieci 
pochwaliły się znajomo-
ścią numerów alarmowych 
112 oraz 998. Przedszkola-
ki z wielkim zaciekawie-
niem zwiedzały pomiesz-
czenia jednostki – pokoje 
do wypoczynku, kuchnię i 
jadalnię. Ciekawym okaza-
ło się pomieszczenie zwa-
ne punktem alarmowym 
lub dyżurką, gdzie straża-
cy odbierają zgłoszenia o 
zdarzeniach i gdzie było 
wiele urządzeń technicz-

nych oraz mapy. Jednakże 
najciekawsze były garaże 
i plac przed budynkiem z 
samochodami strażackimi. 
Duże wrażenie na dzie-
ciach zrobił widok sprzę-
tu - ubrania, kaski, sprzęt 
gaśniczy. Przez chwile 
dzieci mogły poczuć się 
jak strażacy, przymierzając 
hełmy, kombinezony czy 
wsiadając do wozu stra-
żackiego.  Strażacy przy-
gotowali dla dzieci więcej 
niespodzianek: próbny 
alarm z sygnałem dźwię-
kowym i pokazem zjazdu 
na rurze strażackiej oraz 
„sikawkowy prysznic”, 
czym sprawili podopiecz-
nym z Malechowa wiele 
radości. Również dzieci 
miały coś w zanadrzu – 
wręczyły strażakom laur-
kę, dziękując im za za miłą 
i serdeczną atmosferę. Na 
koniec jeszcze pamiątko-
we zdjęcie i pełne wrażeń, 
emocji, z uśmiechniętymi 
buziami malechowskie 
przedszkolaki ruszyły w 
drogę powrotną. 

Danuta Sieklucka
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Taki Dzień Dziecka, Mamy 

Dzień Dziecka w Kusicach

Dzień Dziecka w Pękaninie

Dzień Mamy w Przedszkolu w Malechowie

Przedszkolaki z Lasek w Dolinie Charlotty

Piknik Rodzinny w Sulechowie

Dzień Dziecka w PWD Święcianowo
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Minione miesiące w 
gminie Malechowo były 
świetną okazją do świę-
towania Dnia Dziecka, 
Dnia Mamy i Taty. W 
szkołach, przedszko-
lach, placówkach wspar-
cia dziennego odbyły 
się uroczyste akademie, 
pikniki i zabawy. Rów-
nież gospodarze naszych 
sołectw postanowili zor-
ganizować wyjątkowe 
spotkania dla dzieci oraz 
docenić trud wychowa-
nia rodziców, organi-
zując festyny rodzinne. 
Mieszkańcy naszej gmi-
ny bawili się wybornie. 
Spójrzmy.

i Taty tylko w gminie Malechowo
ROdzINNE śwIętOwaNIE

Dzień Mamy w Przedszkolu w Malechowie

Przedszkolaki z Lasek w Dolinie Charlotty

Dzien Rodziny w Paprotach

Dzień Mamy i Taty w Przedszkolu w Laskach

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Mamy i Taty w PWD Kosierzewo

Dzień Dziecka w Ostrowcu



26 tO Już hIStORIa  www.malechowo.pl

Władysława 
Jaworowska 
z Malechowa
Jedyna żyjąca w Male-
chowie kombatantka - 
pani Władysława Jawo-
rowska z Malechowa 12 
maja br. obchodziła 90 
urodziny. Bohaterka na-
szego artykułu urodziła 
się 12 maja 1925 r. w 
miejscowości Szutowa 
(dawny powiat Jawo-
rów, woj. lwowskie – 
obecnie teren Rosji).
Córka Franciszka i Anie-
li Dul wychowywała się 
z dwójka rodzeństwa: 
siostrą Cecylią i bratem 
Tadeuszem, który już 
nie żyje. W Szutowie 
ukończyła siedem klas 
szkoły podstawowej.
1 lutego 1940 roku, 
kiedy Armia Radziecka 
zagarnęła polskie zie-
mie, rodzina państwa 
Dul wywieziona została 
przez wojsko radzieckie 
na Sybir. Tę datę pani 
Władysława będzie pa-
miętać do końca życia 
- odtąd przez 1,5 roku 
ciężko pracowała w 
Handrzy (woj. irkuckie). 
Później, przeniesiona 
do pracy w kołchozie i 
sowchozie, zajmowała 
się ogrodnictwem i rol-

nictwem.
Kolejnym punktem 
zwrotnym w życiu pani 
Władysławy było powo-
łanie do Pierwszej Ar-
mii Wojska Polskiego, 
która organizowała się 
nad rzeką Oką (nieda-
leko Moskwy). Okazją 
do utworzenia regular-
nej Armii Polskiej była 
trudna sytuacja ZSRR 
w drugiej połowie 1941 
roku. Latem tego roku 
Niemcy rozpoczęły 
podbój Związku Ra-
dzieckiego, łamiąc tym 
samym podpisany w 
1939 roku przez Rib-
bentropa i Mołotowa 
słynny pakt o nieagre-
sji między III Rzeszą a 
Związkiem Radzieckim. 
W związku z nieoczeki-
waną wojną z Niemca-
mi, władze radzieckie 
zgodziły się na utwo-
rzenie oddziałów woj-
ska polskiego na terenie 
ZSRR. Od sierpnia 1941 
roku zaczęto formować 
Armię Polską w Związ-
ku Radzieckim z byłych 
więźniów NKWD oraz 
przebywających w obo-
zach pracy.
Pani Władysława prze-
szła z Armią Wojska 
Polskiego szlakiem bo-

Z kart 
	 W	gminie	Malechowo	niewiele	jest	osób,	które	mogą	poszczycić	się	pięknym	jubileuszem	okrągłych	90-tych	lub	95-tych	
urodzin.	W	cyklu	Z	kart	historii	będziemy	przedstawiać	w	Kwartalniku	Malechowskim	niezwykle	ciekawe,	nierzadko	trudne	losy	
mieszkańców	naszej	gminy.

Agnieszka Banach 
z Sulechowa
Jedną z tych osób jest pani 
Agnieszka Banach, za-
mieszkała w Sulechowie, 
która 19 kwietnia br. świę-
towała 95 urodziny. Uro-
dziła się ona w Laskach 
(gmina Śliwice, powiat tu-
cholski) 19 kwietnia 1920 
r. i miała sześcioro rodzeń-
stwa: cztery siostry i dwóch 
braci. Jej rodzice Anastazja 

i Franciszek Koseccy pro-
wadzili niewielkie gospo-
darstwo rolne (ok. 3 ha), 
ojciec dodatkowo dorabiał 
na kolei.
W wieku 10 lat jako jedna 
ze starszych dzieci przeby-
wała u bezdzietnego wu-
jostwa, pomagając im w 
pracach domowych. Kie-
dy ojciec pani Agnieszki 
w trakcie odwiedzin córki 
zorientował się jak ciężko 

ona pracuje, zabrał ją do 
domu.
Mając 16 lat, nasza jubi-
latka wyjechała do Gdyni 
Oksywie, gdzie pracowała 
w restauracji u żydow-
skich właścicieli. Tam 
właśnie zastała ją wojna. 
W obliczu tych wydarzeń, 
powróciła do rodzinnego 
domu. Długo jednak tam 
nie pozostała, bowiem 
zabrano ją na przymuso-
we roboty do Niemiec. W 
okresie od kwietnia 1940 
do 1943 r. pracowała u 
niemieckich gospodarzy 
Fischke i Fiegut  w miej-
scowości Danfelde.
Po wojnie Agnieszka Ba-
nach wróciła do rodzin-
nych Lasek i tam przez 
kuzyna poznała swojego 
przyszłego męża – Pawła 
Banacha. Pobrali się 9 lu-
tego 1946 r. w Śliwicach. 
Po ślubie przyjechali na 
Pomorze do Sulechowa, 
gdzie wcześniej na robo-
tach przymusowych w 
Sulechówku (dawniej Sol-
tikof) przebywał Paweł. 
Osiedlili się w wybranym 
gospodarstwie po wysie-

dleniu Niemców.
Agnieszka Banach urodzi-
ła sześcioro dzieci: pięciu 
synów – Jana, Zbigniewa, 
Tadeusza, Stanisława, 
Alojzego i córkę Annę. 
Tadeusz zmarł w wieku 
niemowlęcym, natomiast 
Alojzy w wieku 55 lat 
wskutek nieszczęśliwego 
wypadku.
Państwo Banach prowa-
dzili wspólnie gospodar-
stwo rolne do 10 kwietnia 
1979 r., kiedy to przekazali 
gospodarstwo najmłodsze-
mu synowi - Alojzemu. 
Wychowanie dzieci, pro-
wadzenie domu, obrząd-
ki i ciężka praca na roli 
spoczywała na barkach 
pani Agnieszki. Bohaterka 
naszego artykułu, będąc 
osobą bardzo pracowitą, 
sprawnie zarządzała go-
spodarstwem, chcąc za-
pewnić swoim dzieciom 
życie na jak najlepszym 
poziomie. Nie było to jed-
nak łatwe bowiem prace 
w gospodarstwie głównie 
wykonywała ręcznie. A 
były to m.in. prace przy 
żniwach, roztrząsanie 

obornika, roztrząsanie 
siana, sadzenie i zbieranie 
ziemniaków, praca przy 
młocce i wiele innych. 
Uciążliwa praca i wysiłek 
fizyczny spowodowały 
uszczerbek na zdrowiu. 
W latach 60-tych pani 
Agnieszka zachorowała 
na gruźlicę, która wów-
czas była chorobą bardzo 
poważną i często kończyła 
się śmiercią. Jako matka 
utrzymująca pięcioro ma-
łych dzieci, wiedziała, że 
ma dla kogo żyć. Walczyła  
z chorobą, łykając "tony” 
tabletek a jej determinacja 
doprowadziła do całkowi-
tego powrotu do zdrowia. 
Owdowiała w wieku 69 
lat, lecz nim to nastąpiło 
długo opiekowała się swo-
im schorowanym i niedo-
widzącym mężem.  
Doczekała się 15 wnucząt 
i 15 prawnucząt. Nadal 
mieszka w Sulechowie, 
ciesząc się dobrym zdro-
wiem pod troskliwą opieką 
rodziny. Pani Agnieszka, 
mimo sędziwego wieku, 
była i nadal jest osobą po-
godną, ciepłą i życzliwą.

Zofia Zaleska 
z Pękanina 

Bohaterka naszego ar-
tykułu – mieszkanka 

Pękanina, 90-letnia Zo-
fia Zaleska urodziła się 
25.04.1925 r. w Samaro-
wiczach (dawne woj. no-
wogródzkie) na Kresach. 
Jej rodzice prowadzili 
niewielkie gospodarstwo 
rolne, wychowując 8 
dzieci – 2 chłopców i 6 
dziewcząt. Do dziś żyje 
siostra Pani Zofii – He-
lena Makowska z Ko-
szalina i brat Władysław 
Zamojcin z Pękanina.
Jako nastolatka Pani Zo-
fia zmuszona była szyb-
ko wydorośleć, bowiem 
została wywieziona na 
roboty przymusowe do 
Niemiec. Tam, w miej-
scowości Nimbutel 
(Szlezwik-Holsztyn), 
bardzo ciężko pracowała 

do 1945 roku u gospoda-
rza Williego Heinricha. 
W dzień kapitulacji Nie-
miec – tę datę pani Zofia 
pamięta bardzo dobrze 
- 09.05.1945 r. poznała 
swojego męża Jana Zale-
skiego, który jako jeniec 
wojenny zamknięty był 
w obozie. Młodzi Polacy 
nie wiedzieli czy wracać 
do Polski i co zastaną 
w swojej ojczyźnie. W 
Niemczech przebywali 
do listopada 1946 r.
Końcówka roku 1946 
przyniosła decyzję o wy-
jeździe do kraju. Zofia i 
Jan trafili do Ozorkowa 
(koło Łodzi), aby po roku 
– 07.04.1947 r. przenieść 
się do Pękanina (gmina 
Malechowo). Państwo 

Zalescy prowadzili tu 
małe gospodarstwo rolne 
(2 ha), pan Jan natomiast 
był rzemieślnikiem. W 
1975 r. ziścili swoje ma-
rzenia o budowie domu, 
co było w owym czasie 
bardzo trudne.
Pani Zofia emocjonalnie 
wspomina swoje małżeń-
stwo i męża jako czło-
wieka dobrego, bardzo 
uczynnego i pogodne-
go, to typ prawdziwego 
społecznika. Żyje sama 
w Pękaninie od 1991 r., 
kiedy to odszedł jej mąż. 
Pełna pogody ducha, w 
dobrym zdrowiu z uśmie-
chem wspomina minione 
lata i zaraża pozytywną 
energią.

historii

jowym od Moskwy do 
Berlina (Rezań). Powo-
łano ją do V Polowej 
Piekarni Armińskiej, 
tam piekła chleb dla 
żołnierzy. W 1944 r. 
na rzece Bug przekro-
czyła granicę. Polska 
armia zdobyła Chełm, 
Otwock, Warszawę a 
następnie Gdańsk, po 
czym przekroczyła Odrę 
i Nysę, docierając do 
Berlina. Zdobycie Ber-
lina zwiastowało koniec 
wojny.
Po zakończeniu II Woj-
ny Światowej Pani Wła-
dysława powróciła do 
Bytowa w 1945 r. W 
tym czasie część żołnie-
rzy została zwolniona a 

część została żołnierza-
mi nadterminowymi. 
Do 1947 roku pani Wła-
dysława także pozosta-
wała nadterminową.
W zimie 1947 roku 
przyjechała na ziemie 
odzyskane do Malecho-
wa. Tu założyła rodzinę, 
wyszła za mąż za Fran-
ciszka Jaworowskiego 
i urodziła trójkę dzie-
ci – córkę Wiesławę w 
1950 roku, córkę Ewę w 
1958 roku i syna Adama 
w 1959 roku. Mąż pani 
Władysławy zmarł w 
1977 roku, odtąd pozo-
stawała ona pod opie-
ką syna Adama i jego 
żony Elżbiety. W 2010 
r. zmarł jej jedyny syn 

i od tego czasu opiekuje 
się nią synowa Elżbieta 
oraz córki Ewa i Wiesła-
wa. Nasza Jubilatka ma 
9 wnucząt, 7 prawnucząt 
i 1 praprawnuczkę.
Trudne doświadczenia 
na Sybirze i ciężka, ka-
torżnicza praca odcisnę-
ły swoje piętno na zdro-
wiu pani Władysławy, 
która ma problemy z 
chodzeniem. Jest jednak 
niezależna, sama z chę-
cią przygotowuje sobie 
posiłki, czyta, pisze i z 
sentymentem wspomina 
swoje wojskowe prze-
życia. Nie jedna osoba 
mogłaby pozazdrościć 
jej formy i energii.

Rok 1946. 19 letnia Zofia z mężem

Czy wiesz, że....

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Malechowie 
powstała w 1946r. tuż 
po przybyciu do tej 
miejscowości pierw-
szych 60 rodzin pol-
skich osadników do tej 
miejscowości. 
 Bezpośrednim impul-

sem do jej powołania 
był pożar miejscowej 
fabryki beczek, który 
wybuchł jesienią 1946r.

Wśród pionierów 
tworzących OSP w 
Malechowie byli: 
Franciszek Wołosiuk 
(pierwszy prezes), Bro-
nisław Góraj (pierwszy 
komendant), Stanisław 
Mokry (gospodarz i 
skarbnik), Marcin Ga-
lek, Jan Macul, Tomasz 
Matyka, Jan Ziarkow-
ski i Jan Wiącek. 

   W początkowym 
okresie strażacy z Ma-
lechowa dysponowali 
jedną ręczną pom-
pą do wody.  
Aby móc ją przetrans-
portować musieli po-
życzać i wozy, i konie. 
Tymi, którzy im ich 
najczęściej użycza-
li byli: Władysław 
Herdzik, Józef Galek 
oraz Jan Radźwiński. 
Zagrożenie pożarowe 
sygnalizowano za pomo-
cą gongów oraz dzwo-
nów kościelnych.  
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Władysława 
Jaworowska 
z Malechowa
Jedyna żyjąca w Male-
chowie kombatantka - 
pani Władysława Jawo-
rowska z Malechowa 12 
maja br. obchodziła 90 
urodziny. Bohaterka na-
szego artykułu urodziła 
się 12 maja 1925 r. w 
miejscowości Szutowa 
(dawny powiat Jawo-
rów, woj. lwowskie – 
obecnie teren Rosji).
Córka Franciszka i Anie-
li Dul wychowywała się 
z dwójka rodzeństwa: 
siostrą Cecylią i bratem 
Tadeuszem, który już 
nie żyje. W Szutowie 
ukończyła siedem klas 
szkoły podstawowej.
1 lutego 1940 roku, 
kiedy Armia Radziecka 
zagarnęła polskie zie-
mie, rodzina państwa 
Dul wywieziona została 
przez wojsko radzieckie 
na Sybir. Tę datę pani 
Władysława będzie pa-
miętać do końca życia 
- odtąd przez 1,5 roku 
ciężko pracowała w 
Handrzy (woj. irkuckie). 
Później, przeniesiona 
do pracy w kołchozie i 
sowchozie, zajmowała 
się ogrodnictwem i rol-

nictwem.
Kolejnym punktem 
zwrotnym w życiu pani 
Władysławy było powo-
łanie do Pierwszej Ar-
mii Wojska Polskiego, 
która organizowała się 
nad rzeką Oką (nieda-
leko Moskwy). Okazją 
do utworzenia regular-
nej Armii Polskiej była 
trudna sytuacja ZSRR 
w drugiej połowie 1941 
roku. Latem tego roku 
Niemcy rozpoczęły 
podbój Związku Ra-
dzieckiego, łamiąc tym 
samym podpisany w 
1939 roku przez Rib-
bentropa i Mołotowa 
słynny pakt o nieagre-
sji między III Rzeszą a 
Związkiem Radzieckim. 
W związku z nieoczeki-
waną wojną z Niemca-
mi, władze radzieckie 
zgodziły się na utwo-
rzenie oddziałów woj-
ska polskiego na terenie 
ZSRR. Od sierpnia 1941 
roku zaczęto formować 
Armię Polską w Związ-
ku Radzieckim z byłych 
więźniów NKWD oraz 
przebywających w obo-
zach pracy.
Pani Władysława prze-
szła z Armią Wojska 
Polskiego szlakiem bo-

Z kart 
	 W	gminie	Malechowo	niewiele	jest	osób,	które	mogą	poszczycić	się	pięknym	jubileuszem	okrągłych	90-tych	lub	95-tych	
urodzin.	W	cyklu	Z	kart	historii	będziemy	przedstawiać	w	Kwartalniku	Malechowskim	niezwykle	ciekawe,	nierzadko	trudne	losy	
mieszkańców	naszej	gminy.

Agnieszka Banach 
z Sulechowa
Jedną z tych osób jest pani 
Agnieszka Banach, za-
mieszkała w Sulechowie, 
która 19 kwietnia br. świę-
towała 95 urodziny. Uro-
dziła się ona w Laskach 
(gmina Śliwice, powiat tu-
cholski) 19 kwietnia 1920 
r. i miała sześcioro rodzeń-
stwa: cztery siostry i dwóch 
braci. Jej rodzice Anastazja 

i Franciszek Koseccy pro-
wadzili niewielkie gospo-
darstwo rolne (ok. 3 ha), 
ojciec dodatkowo dorabiał 
na kolei.
W wieku 10 lat jako jedna 
ze starszych dzieci przeby-
wała u bezdzietnego wu-
jostwa, pomagając im w 
pracach domowych. Kie-
dy ojciec pani Agnieszki 
w trakcie odwiedzin córki 
zorientował się jak ciężko 

ona pracuje, zabrał ją do 
domu.
Mając 16 lat, nasza jubi-
latka wyjechała do Gdyni 
Oksywie, gdzie pracowała 
w restauracji u żydow-
skich właścicieli. Tam 
właśnie zastała ją wojna. 
W obliczu tych wydarzeń, 
powróciła do rodzinnego 
domu. Długo jednak tam 
nie pozostała, bowiem 
zabrano ją na przymuso-
we roboty do Niemiec. W 
okresie od kwietnia 1940 
do 1943 r. pracowała u 
niemieckich gospodarzy 
Fischke i Fiegut  w miej-
scowości Danfelde.
Po wojnie Agnieszka Ba-
nach wróciła do rodzin-
nych Lasek i tam przez 
kuzyna poznała swojego 
przyszłego męża – Pawła 
Banacha. Pobrali się 9 lu-
tego 1946 r. w Śliwicach. 
Po ślubie przyjechali na 
Pomorze do Sulechowa, 
gdzie wcześniej na robo-
tach przymusowych w 
Sulechówku (dawniej Sol-
tikof) przebywał Paweł. 
Osiedlili się w wybranym 
gospodarstwie po wysie-

dleniu Niemców.
Agnieszka Banach urodzi-
ła sześcioro dzieci: pięciu 
synów – Jana, Zbigniewa, 
Tadeusza, Stanisława, 
Alojzego i córkę Annę. 
Tadeusz zmarł w wieku 
niemowlęcym, natomiast 
Alojzy w wieku 55 lat 
wskutek nieszczęśliwego 
wypadku.
Państwo Banach prowa-
dzili wspólnie gospodar-
stwo rolne do 10 kwietnia 
1979 r., kiedy to przekazali 
gospodarstwo najmłodsze-
mu synowi - Alojzemu. 
Wychowanie dzieci, pro-
wadzenie domu, obrząd-
ki i ciężka praca na roli 
spoczywała na barkach 
pani Agnieszki. Bohaterka 
naszego artykułu, będąc 
osobą bardzo pracowitą, 
sprawnie zarządzała go-
spodarstwem, chcąc za-
pewnić swoim dzieciom 
życie na jak najlepszym 
poziomie. Nie było to jed-
nak łatwe bowiem prace 
w gospodarstwie głównie 
wykonywała ręcznie. A 
były to m.in. prace przy 
żniwach, roztrząsanie 

obornika, roztrząsanie 
siana, sadzenie i zbieranie 
ziemniaków, praca przy 
młocce i wiele innych. 
Uciążliwa praca i wysiłek 
fizyczny spowodowały 
uszczerbek na zdrowiu. 
W latach 60-tych pani 
Agnieszka zachorowała 
na gruźlicę, która wów-
czas była chorobą bardzo 
poważną i często kończyła 
się śmiercią. Jako matka 
utrzymująca pięcioro ma-
łych dzieci, wiedziała, że 
ma dla kogo żyć. Walczyła  
z chorobą, łykając "tony” 
tabletek a jej determinacja 
doprowadziła do całkowi-
tego powrotu do zdrowia. 
Owdowiała w wieku 69 
lat, lecz nim to nastąpiło 
długo opiekowała się swo-
im schorowanym i niedo-
widzącym mężem.  
Doczekała się 15 wnucząt 
i 15 prawnucząt. Nadal 
mieszka w Sulechowie, 
ciesząc się dobrym zdro-
wiem pod troskliwą opieką 
rodziny. Pani Agnieszka, 
mimo sędziwego wieku, 
była i nadal jest osobą po-
godną, ciepłą i życzliwą.

Zofia Zaleska 
z Pękanina 

Bohaterka naszego ar-
tykułu – mieszkanka 

Pękanina, 90-letnia Zo-
fia Zaleska urodziła się 
25.04.1925 r. w Samaro-
wiczach (dawne woj. no-
wogródzkie) na Kresach. 
Jej rodzice prowadzili 
niewielkie gospodarstwo 
rolne, wychowując 8 
dzieci – 2 chłopców i 6 
dziewcząt. Do dziś żyje 
siostra Pani Zofii – He-
lena Makowska z Ko-
szalina i brat Władysław 
Zamojcin z Pękanina.
Jako nastolatka Pani Zo-
fia zmuszona była szyb-
ko wydorośleć, bowiem 
została wywieziona na 
roboty przymusowe do 
Niemiec. Tam, w miej-
scowości Nimbutel 
(Szlezwik-Holsztyn), 
bardzo ciężko pracowała 

do 1945 roku u gospoda-
rza Williego Heinricha. 
W dzień kapitulacji Nie-
miec – tę datę pani Zofia 
pamięta bardzo dobrze 
- 09.05.1945 r. poznała 
swojego męża Jana Zale-
skiego, który jako jeniec 
wojenny zamknięty był 
w obozie. Młodzi Polacy 
nie wiedzieli czy wracać 
do Polski i co zastaną 
w swojej ojczyźnie. W 
Niemczech przebywali 
do listopada 1946 r.
Końcówka roku 1946 
przyniosła decyzję o wy-
jeździe do kraju. Zofia i 
Jan trafili do Ozorkowa 
(koło Łodzi), aby po roku 
– 07.04.1947 r. przenieść 
się do Pękanina (gmina 
Malechowo). Państwo 

Zalescy prowadzili tu 
małe gospodarstwo rolne 
(2 ha), pan Jan natomiast 
był rzemieślnikiem. W 
1975 r. ziścili swoje ma-
rzenia o budowie domu, 
co było w owym czasie 
bardzo trudne.
Pani Zofia emocjonalnie 
wspomina swoje małżeń-
stwo i męża jako czło-
wieka dobrego, bardzo 
uczynnego i pogodne-
go, to typ prawdziwego 
społecznika. Żyje sama 
w Pękaninie od 1991 r., 
kiedy to odszedł jej mąż. 
Pełna pogody ducha, w 
dobrym zdrowiu z uśmie-
chem wspomina minione 
lata i zaraża pozytywną 
energią.

historii

jowym od Moskwy do 
Berlina (Rezań). Powo-
łano ją do V Polowej 
Piekarni Armińskiej, 
tam piekła chleb dla 
żołnierzy. W 1944 r. 
na rzece Bug przekro-
czyła granicę. Polska 
armia zdobyła Chełm, 
Otwock, Warszawę a 
następnie Gdańsk, po 
czym przekroczyła Odrę 
i Nysę, docierając do 
Berlina. Zdobycie Ber-
lina zwiastowało koniec 
wojny.
Po zakończeniu II Woj-
ny Światowej Pani Wła-
dysława powróciła do 
Bytowa w 1945 r. W 
tym czasie część żołnie-
rzy została zwolniona a 

część została żołnierza-
mi nadterminowymi. 
Do 1947 roku pani Wła-
dysława także pozosta-
wała nadterminową.
W zimie 1947 roku 
przyjechała na ziemie 
odzyskane do Malecho-
wa. Tu założyła rodzinę, 
wyszła za mąż za Fran-
ciszka Jaworowskiego 
i urodziła trójkę dzie-
ci – córkę Wiesławę w 
1950 roku, córkę Ewę w 
1958 roku i syna Adama 
w 1959 roku. Mąż pani 
Władysławy zmarł w 
1977 roku, odtąd pozo-
stawała ona pod opie-
ką syna Adama i jego 
żony Elżbiety. W 2010 
r. zmarł jej jedyny syn 

i od tego czasu opiekuje 
się nią synowa Elżbieta 
oraz córki Ewa i Wiesła-
wa. Nasza Jubilatka ma 
9 wnucząt, 7 prawnucząt 
i 1 praprawnuczkę.
Trudne doświadczenia 
na Sybirze i ciężka, ka-
torżnicza praca odcisnę-
ły swoje piętno na zdro-
wiu pani Władysławy, 
która ma problemy z 
chodzeniem. Jest jednak 
niezależna, sama z chę-
cią przygotowuje sobie 
posiłki, czyta, pisze i z 
sentymentem wspomina 
swoje wojskowe prze-
życia. Nie jedna osoba 
mogłaby pozazdrościć 
jej formy i energii.

Rok 1946. 19 letnia Zofia z mężem

Czy wiesz, że....

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Malechowie 
powstała w 1946r. tuż 
po przybyciu do tej 
miejscowości pierw-
szych 60 rodzin pol-
skich osadników do tej 
miejscowości. 
 Bezpośrednim impul-

sem do jej powołania 
był pożar miejscowej 
fabryki beczek, który 
wybuchł jesienią 1946r.

Wśród pionierów 
tworzących OSP w 
Malechowie byli: 
Franciszek Wołosiuk 
(pierwszy prezes), Bro-
nisław Góraj (pierwszy 
komendant), Stanisław 
Mokry (gospodarz i 
skarbnik), Marcin Ga-
lek, Jan Macul, Tomasz 
Matyka, Jan Ziarkow-
ski i Jan Wiącek. 

   W początkowym 
okresie strażacy z Ma-
lechowa dysponowali 
jedną ręczną pom-
pą do wody.  
Aby móc ją przetrans-
portować musieli po-
życzać i wozy, i konie. 
Tymi, którzy im ich 
najczęściej użycza-
li byli: Władysław 
Herdzik, Józef Galek 
oraz Jan Radźwiński. 
Zagrożenie pożarowe 
sygnalizowano za pomo-
cą gongów oraz dzwo-
nów kościelnych.  
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Kolejny niezapomniany dzień dziecka 
w Karwicach za nami. Co rok Sołtys 
Karwic wraz z Radą Sołecką i miesz-
kańcami starają się, aby  święto dzieci 
było ciekawsze i pełne atrakcji. W tym 
roku - 30 maja br. po raz pierwszy 
imprezę uświetnił Marian Laskowski z 
Muzeum Militarnego „Fort Marian” w 
Malechowie.

Przyjechał do Karwic ogromnym samocho-
dem, oferując przejażdżki dla dzieci i ro-
dziców, co wywołało ogromny entuzjazm. 
Zagościli tu również niezawodni ratownicy 
z Darłowskiego WOPR, którzy przywieźli 
ze sobą skuter wodny używany podczas ak-
cji ratowniczych na morzu oraz prowadzili 
naukę pierwszej pomocy dla dzieci i doro-
słych. Dzięki życzliwości firmy Ulenberg 
z siedzibą w Malechowie od pierwszych 
godzin imprezy gościła ładowarka telesko-
powa, która była do dyspozycji wszystkich 

Taki Festyn tylko w Karwicach

zainteresowanych.
Wsparcie zaoferowała także Straż Gra-
niczna z Darłowa oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna w Karwicach. W późniejszych 
godzinach grupa miłośników motocykli 
pokazała swoje umiejętności w pasjonu-
jącym motocyklowym show. Przedstawi-
ciele firmy PGE Energia Natury wręczyli 
dla wszystkich dzieci z miejscowości  fan-
tastyczne  podarunki. Uczestnicy festynu 
mieli do dyspozycji duże zaplecze gastro-
nomiczne, w tym darmową watę cukrową 
oraz zamki dmuchane.
Impreza należała do bardzo udanych, na-
wet pogoda była dla mieszkańców Karwic 
łaskawsza, bo na niebie pojawiło się słoń-
ce. Już dziś czekamy na kolejny festyn za 
rok a niezapomniane wrażenia na długo 
pozostaną w naszej pamięci.
Sołtys Karwic - Beata Hetmańska pragnie 
serdecznie podziękować całej obsłudze 
gastronomicznej i wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie imprezy za chęć 
do działania i ogromną pomoc wniesioną 
w organizację imprezy.

 
 

  

 

zapraszają dzieci i młodzież 

na zajęcia wakacyjne 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00  

zapraszamy na; 
wyjazd w każdym miesiącu wakacji; 
warsztaty taneczne z profesjonalnym instruktorem; 
festyny rodzinne;  
zajęcia sportowe; 
warsztaty kulinarne i plastyczne; 
wycieczki piesze i rowerowe oraz wiele innych atrakcji 

 

 

 

Piknik rodzinny w Ostrowcu 12.07.2015
Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
gminy Malechowo do wzięcia udziału w 
Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się w 
niedzielę - 12 lipca br. na boisku wiejskim 
w Ostrowcu w godz. 11:00 – 16:00. Za-
pewniamy dowóz autokarem i moc atrak-
cji. Zapisy do 03 lipca br. w Placówkach 
Wsparcia Dziennego.

Festyn Charytatywny w Karwicach 
18.07.2015
Organizatorzy Festynu Charytatywnego dla 
Kamilka zapraszają mieszkańców naszej 
gminy do Karwic w sobotę, 18 lipca br.  o 
godz. 15:00 na plac przy remizie OSP. Moc 
atrakcji - loteria, dmuchańce, kule wodne, 
pokaz straży pożarnej i zabawa do białego 
rana z zespołem Maxim!

Mistrzostwa i Puchar Polski ENDURO 
18-19.07.2015
Miłośników sportów motocyklowych za-
praszamy na dwudniowe mistrzostwa Pol-
ski, które odbędą się w Malechowie - w ba-
zie Fort Marian w dniach 18-19 lipca br. Po 
raz kolejny Motocross Klub Darłowo jest 
organizatorem V i VI rundy Mistrzostw i 
Pucharu Polski.  Również w Święcianowie 
rozegrana zostanie specjalna próba Endu-
ro. Dodatkową atrakcją będzie Festyn En-
duro w Święcianowie  z zabawą taneczną 
do białego rana. Nikogo nie może tam za-
braknąć!
Zapraszamy do Malechowa i Święcianowa 
miłośników mocnych wrażeń oraz osoby 
spragnione dobrej zabawy i integracji! Bę-
dzie się działo!

Szczególne podziękowania dla: 
Firmy kompozycje Ozdobne karwi-
ce, zachodniopomorskiego centrum 
Sprzętu komunalnego Marek kar-
piński, zakład ślusarsko -Spawalni-
czy "Góral" Grzegorz Góral, laminex 
- compozyt sp.z o.o.,  firmy "zimar 
", "agrotermu" z siedzibą w Sławnie, 
Recykling ted S.c.h.i t.leszczyńscy, 
firmy ulenberg Oddział w Malechów-
ku, prezesa GS Sławno - Jana frana-
sa, Radnego antoniego krawczuka, 
anny i wiesława Szymków,  Joanny i 
andrzeja Golik, anny i tomasza cie-
plik, Jolanty i piotra kaweckich, Joan-
ny Michno, Ratowników darłowskiego 
wOpR, Straży Granicznej w darłowie, 
pana Sebastiana warzuchowskiego,  
Straży pożarnej w karwicach.

Spływ kajakowy rzeką Grabową 
01.08.2015
Zapraszamy do wzięcia udziału w spływie 
kajakowym rzeką Grabową, który odbę-
dzie się w sobotę 01sierpnia br. na trasie 
Lejkowo - Grabowo. Zaczynamy w Lej-
kowie o godzinie 11:00, kończymy ogni-
skiem w Grabowie.
Koszt: spływ + ognisko 50 zł, ognisko 10 zł.

Średniowieczne żniwowanie w Borko-
wie 01- 02.08.2015
Zapraszamy na „Średniowieczne żniwo-
wanie” u Woja Borka w Borkowie, który 
zapewni niesamowitą podróż w czasie. 
Wspólna biesiada, warsztaty kowalskie, 
młócenie cepami, gry i zabawy średnio-
wieczne to tylko część atrakcji, na jakie 
mogą liczyć goście historycznej osady.  
Borkowo, weekend 1-2 sierpnia br.

Dożynki Gminne w Grabowie 
05.09.2015 
Wójt Gminy Malechowo - Radosław No-
wakowski i Monika Biłanicz zapraszają 
mieszkańców gminy Malechowo na Do-
żynki Gminne do Grabowa. Zapewniamy 
moc atrakcji: występy wokalne, stoiska 
sołeckie, smakowitą kuchnię polską i za-
bawę do białego rana.

Jak z pewnością większość mieszkańców naszej Gminy zdążyła zauwa-
żyć, sporo się dzieje w życiu społecznym naszych sołectw i nie tylko. 
Wiele spotkań integracyjnych, festynów organizowanych przez rady 
sołeckie stanowią ciekawą ofertę zarówno dla osób zamieszkujących 
na ich terenie, jak i przyjezdnych. Z oczywistych względów imprezy 
te organizowane są przede wszystkim w weekendy. 
Były soboty, w których odbywały się nawet cztery festyny jednocze-
śnie w różnych zakątkach naszej gminy.   
Jest to bardzo budujące, bo przecież prócz szarości codziennego 
dnia niezwykle ważne jest to, aby ludzie spotykali się, rozmawiali 
ze sobą..., aby wyszli ze swoich „czterech ścian” i wspólnie działali. 
Wszelkie wspólne inicjatywy budują więzi, które są nieocenione 
w codziennym życiu każdego człowieka.

Będzie się działo – sezon letni 2015
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Recykling ted S.c.h.i t.leszczyńscy, 
firmy ulenberg Oddział w Malechów-
ku, prezesa GS Sławno - Jana frana-
sa, Radnego antoniego krawczuka, 
anny i wiesława Szymków,  Joanny i 
andrzeja Golik, anny i tomasza cie-
plik, Jolanty i piotra kaweckich, Joan-
ny Michno, Ratowników darłowskiego 
wOpR, Straży Granicznej w darłowie, 
pana Sebastiana warzuchowskiego,  
Straży pożarnej w karwicach.

Spływ kajakowy rzeką Grabową 
01.08.2015
Zapraszamy do wzięcia udziału w spływie 
kajakowym rzeką Grabową, który odbę-
dzie się w sobotę 01sierpnia br. na trasie 
Lejkowo - Grabowo. Zaczynamy w Lej-
kowie o godzinie 11:00, kończymy ogni-
skiem w Grabowie.
Koszt: spływ + ognisko 50 zł, ognisko 10 zł.

Średniowieczne żniwowanie w Borko-
wie 01- 02.08.2015
Zapraszamy na „Średniowieczne żniwo-
wanie” u Woja Borka w Borkowie, który 
zapewni niesamowitą podróż w czasie. 
Wspólna biesiada, warsztaty kowalskie, 
młócenie cepami, gry i zabawy średnio-
wieczne to tylko część atrakcji, na jakie 
mogą liczyć goście historycznej osady.  
Borkowo, weekend 1-2 sierpnia br.

Dożynki Gminne w Grabowie 
05.09.2015 
Wójt Gminy Malechowo - Radosław No-
wakowski i Monika Biłanicz zapraszają 
mieszkańców gminy Malechowo na Do-
żynki Gminne do Grabowa. Zapewniamy 
moc atrakcji: występy wokalne, stoiska 
sołeckie, smakowitą kuchnię polską i za-
bawę do białego rana.

Jak z pewnością większość mieszkańców naszej Gminy zdążyła zauwa-
żyć, sporo się dzieje w życiu społecznym naszych sołectw i nie tylko. 
Wiele spotkań integracyjnych, festynów organizowanych przez rady 
sołeckie stanowią ciekawą ofertę zarówno dla osób zamieszkujących 
na ich terenie, jak i przyjezdnych. Z oczywistych względów imprezy 
te organizowane są przede wszystkim w weekendy. 
Były soboty, w których odbywały się nawet cztery festyny jednocze-
śnie w różnych zakątkach naszej gminy.   
Jest to bardzo budujące, bo przecież prócz szarości codziennego 
dnia niezwykle ważne jest to, aby ludzie spotykali się, rozmawiali 
ze sobą..., aby wyszli ze swoich „czterech ścian” i wspólnie działali. 
Wszelkie wspólne inicjatywy budują więzi, które są nieocenione 
w codziennym życiu każdego człowieka.

Będzie się działo – sezon letni 2015
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Amatorzy nordic walking spacerują 
parkowymi alejami lub ścieżkami 
leśnymi. Właśnie z myślą o nich w gmi-
nie Malechowo powstała trasa nordic 
walking. 

Miłośników tej modnej formy aktywności 
fizycznej  zachęcamy do zapoznania się z 
nowopowstałą ścieżką, która biegnie w le-
sie w Pękaninie.
Wyznaczono tu cztery trasy o różnej dłu-
gości: trzy o średniej trudności (o długości 
6,4 km; 6,2 km ; 5,8 km) i jedną łatwą o 
długości 2,9 km (jej przejście zajmuje ok. 
30 minut). Ścieżka ma swój początek w 
centrum wsi, nieopodal krzyża, gdzie po-
sadowiono dużą tablicę informacyjną. Całą 
trasę oznaczono znakami kierunkowymi, 
umieszczono trzy duże tablice z mapą i 
przykładowymi ćwiczeniami rozciągający-
mi oraz trzy małe tablice.
Projekt „Nordic Walking Park Pomorza 
Środkowego” miał na celu stworzenie sieci 
tras nordic walking w gminach wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Obejmuje on 
19 gmin należących do Środkowopomor-
skiej Grupy Działania i Lokalnej Grupy 
Działania „Siła w Grupie”. Oprócz Gminy 
Malechowo są to m. in.: Gmina Polanów, 
Sianów, Manowo, Świeszyno, Mielno, 
Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, 
Kołobrzeg, Rymań i Ustronie Morskie. 
Projekt realizowany jest dzięki dofinanso-
waniu w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. W związku z tym, dwie 
osoby z naszej gminy, które trenują Nordic 
Walking, zostały przeszkolone w tym za-
kresie i zdobyły certyfikat. Były to danuta 
Kowalczuk i Joanna Majcher. 

uG Malechowo

Mamy trasy 
nordic walking

W roku 2014 Gmina Malechowo po-
stawiła wiaty w miejscowości Grabowo 
nad rzeką Grabową, będące częścią 
małej infrastruktury turystycznej. 

Ze względu na to, że turystyka kajakowa 
przeżywa wspaniały rozkwit, trzy osoby 
postanowiły zbadać jak wygląda odcinek z 
Lejkowa do Grabówka i czy jest bezpiecz-
ny dla dzieci i młodzieży.
Wyzwania tego podjęli się: Zbigniew 
Szczepaniak – mieszkaniec Koszalina, Ma-
riusz Zimnowłocki – absolwent szkoły dla 
niesłyszących w Sławnie i Włodzimierz 
Zimnowłocki – instruktor kajakowy. Posta-
nowili oni zbadać jak wygląda odcinek z 
Lejkowa do Grabówka i czy jest bezpiecz-
ny dla dzieci i młodzieży. Pozwoliła na to 
pogoda w miniony weekend, kiedy to było 
bardzo ciepło i słonecznie.
Pierwszy odcinek, od mostu w okolicy 
Lejkowa do mostu w pobliżu Sulechowa, 
okazał się przepiękny, ale również wyma-
gający pewnych umiejętności pływackich. 
Poprzewracane drzewa i przyśpieszony 
nurt uatrakcyjniały pływanie. Rzeka nie 
pozwalała się nudzić. Trzeba było płynąć 
ostrożnie, gdyż jakakolwiek nieuwaga mo-
gła zakończyć się wywrotką.
Przed mostem niedaleko Sulechowa kaja-
karze musieli ominąć przewrócone drze-
wo. Przy takim poziomie wody można było 
je pokonać z prawej strony. Dalsza trasa 
okazała się bardzo rekreacyjna. Przeszko-
dy praktycznie się skończyły. Trasa wiodła 
wzdłuż łąk do samego mostu na drodze 
Koszalin - Słupsk niedaleko Malechowa. 
Pod mostem pojawiło się niewielkie by-
strze powodujące przyśpieszenie spływu 

kajaków. Zaraz za nim nurt się uspokajał. 
Mimo iż dalej płynęło się łąkami, brzegi 
rzeki porastały drzewa dodające uroku rze-
ce. Po drodze kajakarze ominęli lewy do-
pływ - Bielawę i po 15 min. dopłynęli do 
mostu w Grabowie, gdzie czekała na nich 
mała infrastruktura turystyczna w Grabo-
wie. Urokliwe miejsce dla wędkarzy, kaja-
karzy i turystów, gdzie można odpocząć i 
coś przekąsić.
Samo przepłynięcie tego odcinka zajęło 
wykwalifikowanemu instruktorowi – panu 
Włodzimierzowi Zimnowłockiemu i jego 
towarzyszom 3 godziny, jednak dla grup 
zorganizowanych należy założyć 4-4,5 go-
dzin.
Zbadany odcinek nadaje się głównie do 
pływania dla młodzieży starszej – gimna-
zjalistów, licealistów i studentów. Dzieci 
młodsze mogą mieć duże trudności z poko-
naniem etapu z przeszkodami i może być 
dla nich niebezpieczny. Dla nich natomiast 
idealny, bardzo bezpieczny i rekreacyjny 
może być dalszy odcinek rzeki z Grabów-
ka, a następnie wpłynięcie na rzekę Ba-
giennicę i zakończenie pływania w Buko-
wie Morskim. Ten odcinek świetnie nadaje 
się na zdobycie przez nich podstawowych 
umiejętności pływackich.

 Włodzimierz Zimnowłocki - Instruktor kajakowy

Zdjęcia: Zbigniew Szczepaniak i Włodzimierz Zimnowłocki

W nawiązaniu do tego artykułu zaprasza-
my do wzięcia udziału w spływie kajako-
wym rzeką Grabową, który odbędzie się 
1 sierpnia br. o godz. 11:00.  
TrasaLejkowo - Grabowo.  
   

Spływ kajakowy rzeką Grabową
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Po wielkim sukcesie w finale wojewódz-
kim w unihokeja, gdzie dziewczyny 
zdobyły złoty medal, czas pokazał, że nie 
warto spoczywać na laurach. 

Kolejny finał wojewódzki tym razem w mi-
ni-piłkę nożną, który odbył się na boiskach 
trawiastych przy SP im. K. Górskiego w Lej-
kowie dnia 17.06.2015 r. okazał się szczęśli-
wy dla Lejkowa, na którym zdobyli pierwsze 
miejsce.

Do Lejkowa przyjechały zespoły z SP Ko-
ściernica (gm. Białogard), SP Recz (gm. 
Recz), SP 4 Wałcz (gm. Wałcz). Gospodynie 
turnieju wygrywając w pierwszym meczu z 
Wałczem, awansowały do meczu o pierwsze 
miejsce. Mecz finałowy SP Lejkowo - SP 
Kościernica po ciężkiej walce sportowej za-
kończył się wynikiem 2:1 dla SP z Lejkowa. 
Dziewczyny z Lejkowa zdobyły złoto w piłce 
nożnej po raz pierwszy w historii. Trenerem 
złotych medalistek jest Tadeusz Buczkowski.

Skład drużyny z Lejkowa: W. Kaszyńska, P. 
Kowalkowska, W. Madalińska, E. Lass, M. 
Narkowicz, K. Narkowicz, A. Smoszna, J. 
Stelmasik, D. Skibińska, P. Ziółkowska, A. 
Sobolewska, O. Łuczak.
Kolejność końcowa:
• SP Lejkowo
• SP Kościernica
• SP Recz
• SP 4 Wałcz
Gorąco gratulujemy!

Lejkowo podwójnym mistrzem województwa!!!

Mecz, który kibice Arkadii Malechowo 
będą długo pamiętać, oglądało ponad 
400 widzów z całego regionu, zaparko-
wanie auta w dobrym miejscu grani-
czyło z cudem, co zapowiadało zaciętą 
walkę. 

20 czerwca br. wszystko sprzyjało piłka-
rzom z Malechowa. Mecz na swoim bo-
isku, olbrzymie wsparcie kibiców, a nawet 
słońce wyglądające zza chmur. Pierwsza 
połowa zakończyła się wynikiem 0-0, ale 
z doskonałą sytuacją naszego zespołu. W 
drugiej połowie coraz większy napór na 
boisku malechowskiej drużyny przynosi 
efekt.
W 75 minucie Jonasz Stankiewicz strzela 
bramkę na 1-0. W Malechowie euforia. Im 
bliżej końca, tym Olimp falami rzuca się do 
ataku, odpowiedzią czego są nasze kontry 
- niestety niewykorzystane. Sędzia dolicza 
5 minut i na 24 sekundy do końca, pada 
strzał odbity przed nas, goście dobijają, w 
wyniku czego Olimp Gościno awansuje do 
IV ligi.
Arkadia Malechowo - Olimp Gościno 1:1 (0:0)
1:0 Stankiewicz (75.), 1:1 Marcin Słoboda (94.).
Arkadia Malechowo: Boryszewski - Nie-

Remis i koniec nadziei na awans

miec, Bieniek (65. Zawolik), Zachciał, 
Makowski (47. Koziarski), Adamowicz, 
Telus, Sorbian, Komorowski (88. Gostyń-
ski), Stankiewicz, P. Sydoruk (90. Piór-
kowski).

Olimp Gościno: Mikołajczak - Olszak, 
Waśków, Marek Słoboda, Marcin Słoboda, 
Wawrzak, Szcześniak, Zaniewicz, Stacho-
wiak, Zalewski (31. Araszewski), Skok.
                                     Tadeusz Chylewski
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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 8 lipca 2015 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

W piątek, 30 kwietnia 
br. odbyła się VII sesja 
Rady Gminy Malecho-
wo, na którą zaproszono 
Mistrzynie Wojewódz-
twa Zachodniopomor-
skiego w unihokeju 
dziewcząt – reprezenta-
cję ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kazimierza 
Górskiego w Lejkowie. 

Dokonały one historycz-
nego wyczynu, zdoby-
wając złoto na szczeblu 
wojewódzkim.
Dziewczęta z Lejkowa po 
raz pierwszy w historii 
naszej gminy wywalczy-
ły tytuł Mistrza Powiatu 
Zachodniopomorskiego, 
dlatego też wójt gminy 
Malechowo – Radosław 
Nowakowski postanowił 

uhonorować nasze zdol-
ne sportsmenki nagroda-
mi specjalnymi. Złożył 
im gorące gratulacje, 
życzył dalszych sporto-
wych sukcesów i wrę-
czył upominki. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Kazimierza Górskiego w 
Lejkowie przybliżył, w 
jaki sposób podopieczne 
Kamila Wiśniewskiego 
dotarły do najwyższego 
szczebla rozgrywek. To 
bez wątpienia ogromny 
sukces, największy w 
historii sportu szkolne-
go gminy Malechowo, a 
nawet powiatu sławień-
skiego. Przypomnijmy - 
Lejkowianki nie straciły 
żadnej bramki w etapie 
gminnym, powiatowym, 
regionu oraz wojewódz-

Wręczenie nagród dla mistrzyń województwa 
zachodniopomorskiego

twa i strzeliły ich 50!
Serdeczne życzenia w 
imieniu Rady Gminy 
Malechowo przekazała 
dziewczętom Przewod-
nicząca Jolanta Kieres. 

„Jesteście naszą dumą" - 
powiedziała.
„To nie koniec…” – 
usłyszeli z ust mistrzyń 
wszyscy zgromadzeni w 
malechowskim Urzędzie 

Gminy. Sportsmenki z 
Lejkowa zapewniły, że 
będą trenować, walczyć 
i oddawać się swojej pa-
sji, a wkrótce ponownie o 
nich usłyszymy.

Klub sportowy z 
naszej gminy, Arkadia 
Malechowo ma za 
sobą bardzo dobry, 
a zarazem pracowity 
okres. 

Jak już pisaliśmy, nie-
wiele zabrakło do histo-
rycznego awansu do IV 
ligi. 
Wierni kibice czekają na 
kolejne rozgrywki, wie-
rząc, że „co się nie od-
wlecze, to nie uciecze”. 
Zawodnicy przygoto-
wania do nowego se-
zonu rozpoczną w dniu 
14.07.2015 r. (wtorek). 
Planowane jest rozegra-
nie 5 gier sparingowych 
(w tym 1 turniej zorga-

nizowany w Sławnie z 
udziałem kilku zespo-
łów z okręgu), nie wy-
klucza się dodatkowych 
gier kontrolnych w środ-
ku tygodnia.

Mile widziani są nowi 
zawodnicy, chcący 
spróbować sił w klubie 
Arkadia Malechowo,. 
Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy 
do pojawienia się na 
treningu lub do kon-
taktu z trenerem – tel. 
506 894 088.

Oto szczegółowy plan 
letnich treningów i spa-
ringów:
14.07.15r. (wtorek) - 

godz.19:00
16.07.15r. (czwartek) - 
godz.19:00
18.07.15r. (sobota) – 
godz.18:30 sparing w 
Sławnie ze Sławą
20.07.15r. (poniedzia-
łek) – godz.19:00
22.07.15r. (środa) – 
godz.19:00
24.07.15r. (piątek) - 
godz.18:30 sparing w 
Sianowie z Victorią
26.07.15r. (niedziela) - 
godz.18/19:00 sparing 
w Wyszewie z Leśni-
kiem II
28.07.15r. (wtorek) – 
godz.19:00
29.07.15r. (środa) - 
godz.19:00
30.07.15 (czwartek) - 

godz.19:00
01.08.15 (sobota) - spa-
ring w Darłowie z Dar-
łovią
04.08.15 (wtorek) - 
godz.19:00
06.08.15 (czwartek) - 
godz.19
08.08.15 (sobota) - 
godz.11:00 turniej w 
Sławnie z udziałem kil-
ku zespołów z okręgu
11.08.15 (wtorek) - 
godz.19:00
13.08.15 (czwartek) - 
godz.19:00
15.08 / 16.08.15 (sobota 
/ niedziela) - I kolejka 
ligowa

Piotr Stefanów

Przygotowania do sezonu Arkadii Malechowo
Piłka nożna
Mistrzynie z 
UKS Niemica 
Dziewczęta reprezentu-
jące UKS Niemica zo-
stały zwycięzcami ligi 
bałtyckiej orliczek w 
sezonie 2014/15.
Niemica w łącznej kla-
syfikacji zdobyła 78 
punktów strzelając 91 
bramek i tracąc tylko 
dziewięć goli. 
 UKS Niemicę repre-
zentowały: Ewa Barci-
kowska, Julia Wagner, 
Oliwia Herba, Klaudia 
Dziubak, Oliwia Strze-
lecka, Karolina Do-
brzyńska, Maja Duliasz, 
Julia Bireta, Hanna Bu-
char, Oliwia Wesołow-
ska, Wiktoria Skoczy-
las, a trenerem zespołu 
był Romuald Bobis.


