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Malechowski
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,
niech te Święta będą czasem radości, wytchnienia i wszelkiego dobra.

Życzymy, aby przebiegły one w ciepłej, radosnej i rodzinnej atmosferze, 
a nadchodzący Nowy 2019 rok niech będzie szansą na realizację 

nowych planów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. 
                  
                                                                                Przewodniczący               Wójt 
                                                                               Rady Gminy Malechowo                                                 Gminy Malechowo
               

                                                                                                                                      Wiesław Rosiński                                                       Radosław Nowakowski

Razem stwórzmy 
kalendarz imprez na 2019 rok! 

W związku z tworzeniem kalendarza imprez na rok 2019 
prosimy mieszkańców naszej gminy, sołtysów i rady so-

łeckie, szkoły, kluby seniora, placówki wsparcia dziennego 
o zgłaszanie planowanych imprez i wydarzeń w poszcze-

gólnych miejscowościach. 
Prosimy Państwa o sugestie i pomysły.

Adres mailowy: promocja@malechowo.pl, 
tel. 94 31 40 574, pokój 107

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu 
oraz 

Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski 
zapraszają na 

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbędzie się w niedzielę, 13 stycznia 2018 r. w Ostrowcu. 

W tym roku podczas imprezy będzie można skorzystać z usług 
fryzjersko – kosmetycznych. Zaczynamy o 15:00. 

Nie może Państwa zabraknąć w Ostrowcu!

W programie: 
- występy artystyczne dzieci i 
młodzieży,
- występ zespołów ludowych i 
muzycznych z naszej gminy,

- sprzedaż darów, 
- domowe wypieki w kawiarence,
- kiermasz okolicznościowy,
- Światełko do nieba.

Gmina Malechowo

Ruszył Program Czyste 
Powietrze

Czytaj 
na str. 4
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Podczas II sesji nowo wybranej 
Rady Gminy Malechowo powołano 
komisje Rady Gminy, w skład których 
chodzą:

I. KOMISJA REWIZYJNA

1. Monika Chruszcz - Przewodnicząca
2. Mateusz Wiącek
3. Eugeniusz Hamplewski
4. Beata Hetmańska
5. Władysław Wesołowski

II. KOMISJA SKARG WNIOSKÓW 
I PETYCJI

1. Joanna Grycko - Przewodnicząca
2. Władysław Wesołowski
3. Monika Chruszcz
4. Eugeniusz Hamplewski
5. Mateusz Wiącek

III. KOMISJA BUDŻETU 
I FINANSÓW

1. Beata Hetmańska - Przewodnicząca
2. Monika Chruszcz
3. Paweł Zając
4. Władysław Wesołowski
5. Renata Jarotek

IV. KOMISJA GOSPODARKI, 
INFRASTRUKTURY I OCHRONY 

ŚRODOWISKA

1. Eugeniusz Hamplewski - Przewodniczący
2. Joanna Grycko
3. Renata Jarotek
4. Wiesław Rosiński
5. Anetta Wiącek

V. KOMISJA 
SPOŁECZNO – OŚWIATOWA

1. Mateusz Wiącek - Przewodniczący
2. Beata Hetmańska
3. Wiesław Rosiński
4. Joanna Grycko
5. Renata Jarotek

Dziękuję za zaufanie Skład 
Rady Gminy 
Malechowo
Monika Chruszcz (KWW 
Nowakowskiego) 
Anna Wawrzyniak (KWW 
W. Błaszczaka) 
Renata Jarotek (KWW R. 
Nowakowskiego) 
Władysław Wesołowski 
(KWW R. Nowakowskiego) 
Anetta Wiącek (PSL)  
Beata Hetmańska (KWW 
Nowakowskiego) 
Mateusz Wiącek (KWW 
Nowakowskiego) 
Wiesław Rosiński (KWW 
Nowakowskiego) 
Joanna Grycko (KWW 
Błaszczaka) 
Krystyna Nieradka (KWW 
Błaszczaka) 
Lila Kępska (PiS) 
Paweł Zając (KWW Nowa-
kowskiego) 
Eugeniusz Hamplewski 
(KWW Nowakowskiego) 
Krzysztof Jarotek (KWW 
Błaszczaka) 
Małgorzata Zosiuk (KWW 
Błaszczaka) 

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Malechowo

19 listopada 2018 r. 
o godzinie 13:00 odbyła 
się I sesja VIII kadencji 
Rady Gminy Malechowo, 
którą otworzyła Senior-
ka – Radna Krystyna 
Nieradka. 

Po złożeniu ślubowań przez 
nowych radnych i wyborze 
przewodniczącego Rady 
Gminy, którym został pan 
Wiesław Rosiński z Male-
chówka (otrzymał 14 gło-
sów), ślubowanie złożył 

Wójt Radosław Nowakow-
ski. 
Miłym akcentem było prze-
kazanie gratulacji i kwiatów 
nowo wybranym władzom 
samorządowym Gminy Ma-
lechowo.

Zaprzysiężenie Wójta 
Gminy Malechowo

Malechowo

Jarmark Bożonarodzeniowy za nami

Piękne i oryginalne stoiska wystawiennicze 
przygotowali:

- SP Lejkowo, 
- SP Malechowo, 
- SP Niemica, 
- ZS Ostrowiec, 
- Przedszkole w Malechowie, 

- Sołectwo Gorzyca, 
- Klub Seniora w Malechowie,
- Zespół Ludowy Ostrowianie,
- prywatni wystawcy 
  i rękodzielnicy.

Za nami trzecia edycja 
wyjątkowego jarmarku 
bożonarodzeniowego, który 
odbył się na placu przy UG 
Malechowo. 

Pomimo niesprzyjającej 
aury pogodowej nie zawiedli 
nas wystawcy oraz miesz-
kańcy gminy odwiedzający 
imprezę. Urokliwe kolędy 

zaprezentowały ze-
społy ludowe: Nasze 

Wspomnienia, Ostro-
wianie i Słoneczko. 

Do wspólnego 
k o l ę d o w a -
nia zaprosili-

śmy  Minutki z 
Ostrowca. Oczy-

wiście przez cały ten 
wspaniały czas, był 
z nami Święty Mi-
kołaj, który wręczał 

dzieciom piękne prezenty 
w postaci paczki ze słod-
kościami oraz częstował 
cukierkami. Nie można za-
pomnieć o pysznych pier-

niczkach, przygotowanych 
przez Placówki Wsparcia 
Dziennego, którymi często-
wano gości. Tylko tu można 
było nabyć wyszukane ozdo-
by świąteczne, żywe choin-
ki, aromatyczne pierniczki, 
smaczne pierogi i ogrzać się 
korzennym grzańcem.
Dziękujemy wszystkim wy-
stawcom za zaangażowanie 
i uczestnictwo w imprezie 
oraz zespołom za uświetnie-
nie imprezy.  

Dziękujemy sponsorowi – 
Darłowskiej Lokalnej Gru-
pie Rybackiej za ufundo-
wanie słodkich paczek dla 
dzieci.  

Serdeczne podziękowania 
ślemy również do mieszkań-
ców naszej gminy, którzy 
pomimo niepogody przyje-
chali w niedzielę, 9 grudnia 
do Malechowa.  

Za nami wybory na VIII 
kadencję samorządu 
terytorialnego. 

Po raz drugi postanowili-
ście Państwo oddać kiero-
wanie naszą gminą w moje 
ręce, za co serdecznie dzię-
kuję. Cieszy mnie szczegól-
nie fakt, że pomimo bardzo 
negatywnej kampanii pro-
wadzonej przez komitety 
moich kontrkandydatów, 
nie ulegliście Państwo nie-

prawdziwym 
informacjom 
stawiającym 
naszą gminę 
w złym świe-
tle oraz po-
trafiliście „na 
chłodno” oce-
nić i docenić 
to, co przez 
ostatnie lata 
z d o ł a l i ś m y 
wspólnie osią-
gnąć. 
Przed nami 
kolejna ka-
dencja. Tym 

razem 5 lat ciężkiej pracy. 
Wierzę, że wspólnie z nowo 
wybraną Radą Gminy uda 
nam się znacząco wpłynąć 
na poprawę komfortu ży-
cia mieszkańców w gminie 
Malechowo.
Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję za zaufanie, a na 
nadchodzące Święta i nowy 
rok życzę wielu radości, 
jak najmniej zmartwień, 
spokoju oraz dobrego zdro-
wia.
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Z przyjemnością informu-
jemy, że Gmina Malechowo 
znalazła się na liście rankin-
gowej do dofinansowania 
przebudowy drogi gminnej nr 
165006Z Niemica – Bartolino. 

Środki w kwocie 1 645 725, 94 
zł na zostały pozyskane w ra-
mach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. 
W ramach zadania, po zakoń-
czeniu inwestycji związanej z 
budową kanalizacji sanitarnej w 
Niemicy planowane jest wyko-
nanie nowej nawierzchni wraz 

z oświetleniem na odcinku 1712 
m. Ogólna wartość projektu wy-
nosi 3 291 451, 88 zł. Wierzy-
my, że decyzje już nie ulegną 
zmianie i czekamy na wyzna-
czenie terminu zawarcia umowy.
Obecnie na odcinku tej samej 
drogi trwają roboty budowlane 
związane z przebudową mostu 
przez rzekę Bielawa. Wartość 
zadania wynosi 428 095, 50 zł, 
z czego kwota 233 319, 00 zł 
została pozyskana z Rządowe-
go Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokal-
nej Infrastruktury Drogowej.

Niemica

Będzie nowa droga

W Ostrowcu, na teren przy-
legły do jeziora, przeniesiono 
tzw. „Serce Wsi”. 

Jest to związane z przygoto-
waniem terenu pod budowę 
Domu Wiejskiego w Ostrowcu.

Przypomnijmy:
Projekt „Serce wsi” powstał 
przy współudziale szero-
kiej grupy społeczeństwa 
Sołectwa Ostrowiec.  
Otrzymał on akceptacje komi-
sji Polskiej Akademii Rozwo-
ju Filantropii w Warszawie i 
przyznano na jego realizację 
środki w  kwocie 16 000 zł., 
oprócz tego otrzymano kwotę 
4000 zł. z Agencji Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa 
w Szczecinie oraz 2000 zł. z 
Urzędu Gminy Malechowo. 
Po zakończeniu projektu ini-
cjatorzy zostali nagrodzeni za 
prawidłowy przebieg zadania 
i pomysłowość sumą w wyso-
kości 12 250 zł., która w cało-
ści została przekazana na dal-

Ostrowiec 

Przeniesienie Serca Wsi

szą realizację projektu.     
Głównym celem jak wówczas 
określono "wyrwanie ludzi z 
marazmu i odrętwienia spo-
wodowanego brakiem pracy i 
perspektyw na dalsze życie". 
Koordynatorem projektu był 
Marek Jarosz, który czu-
wał nad realizacją całości.

Wynikiem realizacji Projek-
tu był udział miejscowości 
Ostrowiec w konkursie o „Eu-
ropejską Nagrodę Odnowy” 
pt.: „Przekraczanie granic”. 
W konkursie tym otrzymano 
wyróżnienie. W ramach tego 
projektu przyjmowane były de-
legacje z Białorusi i Litwy. Na 
spotkaniach tych prezentowano 

dokonania w sferze samorząd-
ności lokalnej. Dodatkowa 
nagroda finansowa pozwoliła 
na wyremontowanie łazienek 
szkolnych oraz dofinansowa-
nie do zakupu komputerów a 
pozostałą kwotę wykorzysta-
no na rozwój bazy turystycz-
nej i informacyjnej o walo-
rach miejscowości Ostrowiec.

W dniu 8 października br. 
w Urzędzie Gminy Male-
chowo w obecności Wice-
marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego 
odbyło się podpisanie umowy 
na: „ Przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania budyn-
ku gimnazjum na budynek 
wielofunkcyjny z domem 
kultury”. 

Na realizację zadania przy-

znano środki w kwocie 282 
890 zł. Celem operacji jest 
zapewnienie mieszkańcom 
gminy dostępu do podsta-
wowych usług kulturalnych. 
Realizacja inwestycji stwo-
rzy odpowiednie warunki do 
organizowania i animowa-
nia uczestnictwa społeczno-
ści gminnej w wydarzeniach 
kulturalno – artystycznych.
Inwestycja planowana jest 
do realizacji w 2019 roku.

Gmina Malechowo

Przebudują budynek
gimnazjum

Można już podziwiać piękne ozdoby świąteczne umiejscowione na 
terenie gminy Malechowo, a dokładnie w Malechowie, Pękaninie i 
Ostrowcu!

Gmina Malechowo...

...świątecznie!

Serce Wsi w Malechowie 
ozdabiają migoczące ozdoby, 
rozświetlają je gwiazdy 
i życzenia Wesołych Świąt. 
 
W Ostrowcu oraz w Pękani-
nie  pojawiła się urokliwa, 
oświetlona choinka.  
Z kolei do Ostrowca zawi-

tał w tym roku nowy na-
pis „Wesołych Świąt”.  
Mamy nadzieję, że te deko-
racje wprowadzą wszystkich 
mieszkańców gminy Male-
chowo w ten wyjątkowy, ma-
giczny nastrój Świąt Bożego 
Narodzenia.   

W gminie Malechowo uro-
czyście obchodzono  dzień 
Pracownika Socjalnego. Z 
tej okazji w sali konferen-
cyjnej urzędu odbyło się 
uroczyste spotkanie władz 
gminy z pracownikami 
socjalnymi. 

Wójt Radosław Nowakow-
ski złożył podziękowania 
za wykonywanie trudnej 
pracy na rzecz mieszkań-
ców gminy Malechowo 
wszystkim pracownikom 
oraz kierownikowi Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Malechowie - 
Zdzisławie Kubiak. 
Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Malechowie - Zdzi-
sława Kubiak podzięko-
wała współpracownikom 
za zaangażowanie, życząc 
wytrwałości i satysfak-
cji z wykonywanej pracy.

Dzień wcześniej, w Zachod-
niopomorskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Szczecinie też 
miała miejsce uroczystość z 
okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego. 

Gmina Malechowo

Dzień Pracownika Socjalnego

W jej trakcie Wicewojewo-
da Zachodniopomorski Ma-
rek Subocz wręczył wyróż-
niającym się pracownikom 
pomocy społecznej Złote, 
Srebrne i Brązowe Meda-
le za Długoletnią Służbę, 
nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odznaczenie takie otrzyma-
ła Zdzisława Kubiak – Kie-
rownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ma-
lechowie.
Przyznano jej najwyższy – 
Medal Złoty za Długoletnią 
Służbę. 

Jest to nagroda za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wyko-
nywanie obowiązków wyni-
kających z pracy zawodowej 
w służbie Państwa.

Zdzisława Kubiak przyjmuje gratulacje w Urzędzie Gminy Malechowo oraz medal w Zachod-
niopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Medal dla Zdzisławy Kubiak 
(i związana z nim legityma-
cja).
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Gmina Malechowo

Ruszył Program Czyste 
Powietrze

Przewodnicząca gminnej 
komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - 
Zdzisława Kubiak spotkała 
się z Dyrektorami Placówek 
Oświatowych Gminy Male-
chowo.

Omawiano realizację i finanso-
wanie działań profilaktycznych 
podejmowanych wobec dzieci 
i młodzieży w ramach gmin-
nego programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok. 
 
Priorytetowym zadaniem pro-
gramu jest prowadzenie profi-
laktycznej działalności informa-
cyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów al-
koholowych i przeciwdziałania 
narkomanii.  

Gmina Malechowo

Z Dyrektorami Szkół o gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

PRZYPOMINAMY! 
Przepisy zobowiązują do 

czyszczenia kominów! 

Zgodnie z § 30 rozporzą-
dzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z 
7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109 poz. 719),  
w obiektach w których 
odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszcze-
nia z przewodów dymo-
wych i spalinowych: 
* cztery razy w roku 
w domach opalanych 
paliwem stałym (np. 
węglem, drewnem),  
* dwa razy w roku w do-
mach opalanych paliwem 
ciekłym i gazowym,  
* co najmniej raz w mie-
siącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej 
od palenisk zakładów zbio-
rowego żywienia i usług 
gastronomicznych,  
* co najmniej raz w 
roku usuwamy zanie-
czyszczenia z przewo-
dów wentylacyjnych,  

z kolei art. 62 ust. 1 pkt 
1 c ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane 

zobowiązuje właścicieli i 
zarządców bloków miesz-
kalnych i domów jedno-
rodzinnych do okresowej 
kontroli, co najmniej raz 
w roku stanu technicznego 
instalacji gazowych oraz 
przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych). 

Skąd się bierze 
czad i dlaczego jest 
tak niebezpieczny? 
Tlenek węgla powstaje pod-
czas procesu niepełnego spa-
lania materiałów palnych, 
w tym paliw, które wystę-
puje przy niedostatku tlenu 
w otaczającej atmosferze.  

Niebezpieczeństwo za-
czadzenia wynika z fak-
tu, że tlenek węgla:  
* jest gazem niewyczuwal-
nym zmysłami człowieka 
(bezwonny, bezbarwny 
i pozbawiony smaku),  
* blokuje dostęp tlenu do 
organizmu, poprzez zaj-
mowanie jego miejsca 
w czerwonych ciałkach 
krwi, powodując przy 
długotrwałym narażeniu 
(w większych dawkach) 
śmierć przez uduszenie. 

Akcja „Czad”

Resort Środowiska zachę-
ca mieszkańców Polski 
do działań ograniczają-
cych emisję szkodliwych 
dla zdrowia i środowiska 
zanieczyszczeń powietrza. 

W ramach rządowego pro-
gramu Czyste Powietrze 
został przygotowany pro-
gram priorytetowy Czyste 
Powietrze, dzięki któremu 
właściciele domów jednoro-
dzinnych mogą ubiegać się 
o dofinansowanie na termo-
modernizację budynków. 

Program priorytetowy kon-
centruje się na termomo-
dernizacji oraz efektywnym 
zarządzaniu energią w go-
spodarstwach domowych, 
co pozwoli zmniejszyć ilość 

zużywanej energii cieplnej 
i rzeczywiste oszczędności 
finansowe. 

Zyska na tym również stan 
środowiska naturalnego, 
dzięki ograniczeniu emisji 
pyłów, gazów cieplarnia-
nych i innych substancji. 

Program Priorytetowy Czy-
ste Powietrze to możliwość 
uzyskania wsparcia finanso-
wego przez osoby fizyczne, 
właścicieli domów jedno-
rodzinnych na ocieplenie 
domu, wymianę okien czy 
na wymianę starego, wy-
soko - emisyjnego kotła 
grzewczego.

W świetlicy wiejskiej 
w Gorzycy odbyło się 
trzecie cykliczne spotka-
nie wokalno-muzycznych 
zespołów ludowych pod 
hasłem Skarbnica Kultury 
Wiejskiej „Czym Chata 
Bogata”.

 Gospodarzem imprezy był 
zespół „Słoneczko” z Nie-
micy pod kierownictwem 
pani Danuty Struzik. Po uro-
czystym otwarciu spotkania 
można było posłuchać naj-
lepszych piosenek i pieśni 
w wykonaniu Gospodarzy 
oraz zespołów: „Ostrowia-
nie” i „Nasze Wspomnie-
nia” z Ostrowca , „Stokrot-
ki” i „Ballada” z Koszalina 
oraz „Zgoda” z Wyszewa.
Na stołach gościły różno-
rodne, domowej roboty po-
trawy, które były przedmio-
tem zabawy konkursowej na 
najlepsze danie z kapustą. 
Każdy z przybyłych zespo-
łów przygotował po jednym 
daniu konkursowym, które-
go podstawowym składni-
kiem była kapusta. Pierwsze 
miejsce przyznano  zespo-
łowi „Słoneczko” za bigos, 
drugie miejsce zespołowi 
„Ostrowianie” za pierogi i 
trzecie miejsce zespołowi 
„Nasze wspomnienia” za ba-
kłażan z kapustą. Na spotka-
niu gościli także mieszkańcy 
gminy oraz przedstawiciele 

Gorzyca

Skarbnica Kultury Wiejskiej

samorządu i organu gminy 
tj.: w imieniu Wójta Gmi-
ny Malechowo pan Tade-
usz Chylewski – Kierownik 
Referatu Kultury Oświaty i 
Sportu Urzędu Gminy Ma-
lechowo, Mateusz Wiącek 
– Sołtys Sołectwa Gorzyca, 
Radny Powiatu Sławieńskie-
go Kazimierz Szewczuk, Re-
nata Jarotek – Radna Rady 
Gminy Malechowo, Agata 
Zawadzka Sołtys Sołectwa 
Niemica, Iwona Nowak – 
Gancarz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Niemicy.
Miłym akcentem spotka-
nia były dowody uznania 
dla działalności zespołu 

„Słoneczko” w postaci cie-
płych słów i podarunków, 
m.in. od Wójta Gminy Ma-
lechowo, Sołtysa Gorzy-
cy i sołtys Niemicy.  
Poruszająca natomiast była 
minuta ciszy, którą zebrani 
oddali cześć zmarłemu nie 

dawno kierownikowi mu-
zycznemu zespołu ”Słonecz-
ko” Kazimierzowi Dulat. 
Serdecznie dziękuje-
my wszystkim, któ-
rzy przyczynili się  
do tego wydarzenia. 

kaczmarskan
Notatka
po konkursowym kropka . wykreślamy "którego podstawowym składnikiem była kapusta"

kaczmarskan
Notatka
po samorządu kropka. wykreślamy" i organu gminy tj:. w imieniu" i wstawiamy  Od nowego zdania "Wójta Gminy Malechowo reprezentował pan Tadeusz Chylewski ....."

kaczmarskan
Notatka
Sportu w Urzędzie Gminy Malechowo. Obecni byli również Mateusz Wiącek - Sołtys Sołectwa Gorzyca, obecnie także Radny Gminy, Radny Powiatu Sławieńskiego.... "
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6 grudnia to niezapo-
mniany dzień zarówno 
dla dzieci jak i doro-
słych. 

Tego dnia pod poduszką 
lub przy butach znajdujemy 
słodkości lub drobne upo-

minki pozostawione przez 
jegomościa z siwą brodą w 
czerwonym stroju.  
Ten piękny gest wpro-
wadza nas w magiczny 
okres bożonarodzeniowy.

Jak co roku, szkoły, przed-

szkola, placówki wsparcia 
dziennego oraz sołectwa 
organizują niespodzian-
kowe wyjazdy dla dzieci 
i młodzieży, mikołajkowe 
spotkania i wspólne wy-
czekiwanie na prezenty.  

W tym roku nasi najmłod-
si mieszkańcy byli bardzo 
grzeczni, bowiem do wie-
lu miejscowości zawitał 
prawdziwy Święty Miko-
łaj lub też jego wysłannicy 
- śnieżynki i pomocnicy. 

Gmina Malechowo

Mikołajki

6 listopada w Kościele 
Parafialnym w Male-
chowie odbył się koncert 
podczas którego wystąpili 
instruktorzy i podopieczni 
Orkiestry w Malechowie. 

Tego wieczoru nasz kościół 
parafialny zamienił się w 
salę koncertową i zabrzmia-
ły malechowskie organy. Po 
koncercie dało się usłyszeć 
miłe słowa dotyczące tego 
niecodziennego spotkania 
przy muzyce oraz oczeki-

wania na kolejny koncert. 
Wydarzenie to poświęcone 
było pamięci naszych bli-
skich, którzy zakończyli 
swoje ziemskie bytowanie i 
udali się do lepszego świata.
Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i zapewniamy, 
że to nie ostatni zorganizo-
wany przez Wójta Gminy 
Malechowo – Radosława 
Nowakowskiego oraz Pro-
boszcza Grzegorza Ciszka 
koncert w naszej Gminie.

Malechowo

Koncert „Zaduszki 
Jazzowe”

Około 200 osób odpo-
wiedziało na zaproszenie 
Wójta Gminy Malechowo 
- Radosława Nowakow-
skiego i wzieło udział 
spotkaniu wigilijnym 
seniorów naszej gminy. 

Spotkanie rozpoczął Wójt 
Gminy Malechowo - Ra-
dosław Nowakowski, który 
podziękował serdecznie se-
niorom za przybycie i za ich 
aktywne działanie na rzecz 

integracji mieszkańców 
gminy, życząc jednocześnie 
spokojnych i zdrowych, spę-
dzonych w rodzinnym gronie 
Świąt Bożego Narodzenia.  
Po oficjalnym powitaniu i 
podzieleniu się opłatkiem na-
stąpiła część artystyczna. 
Wspaniałym akcentem 
Wigilii były kolędy wy-
konane przez „Minutki” z 
Ostrowca (pod opieką Ja-
rosława Górnego).   
Do wspólnego kolę-

dowania zaprosiła so-
listka Amelia Golik.  
Na koniec muzyczny popis 
dała malechowska Orkie-
stra, która kilkakrotnie pro-
szona była o bisy.  

Wójt Radosław Nowakow-
ski składa podziękowania 
Seniorom z naszej gminy 
za tak liczne przybycie, a 
zespołom, ich instruktorom 
za uświetnienie imprezy. 

Gmina Malechowo

Wigilia Seniorów

17-18 listopada 2018r. 
w Zatoce Sportu Politech-
niki Łódzkiej odbyła 
się XI. edycja Między-
narodowych Zawodów 
Robotów Sumo Challenge. 

Ta impreza każdego roku 
przyciąga setki uczestników, 
którzy mogą zaprezentować 
swoje umiejętności budowy 
i programowania robotów, 
startując w około 20 różnych 
konkurencjach. W tym roku 
po raz pierwszy w zawo-
dach uczestniczyła młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w 
Malechowie, reprezento-
wana przez 20 uczniów z 
prawie wszystkich klas pod-
stawówki i gimnazjum pod 
opieką p. Dariusza Barto-
sa i p. Dominika Wroscha.

Malechowo

Roboty podbijają Łódź 

Nasi zawodnicy wystartowa-
li w dwóch konkurencjach: 
Lego sumo i Lego linefol-
lower, w których wystawili 
łącznie 13 konstrukcji: 8 w 
sumo i 5 followerów. For-
muła imprezy, pozwalająca 
na stosownie dowolnej ilo-
ści czujników i silników w 
konstrukcjach, była dla nas 
nowym doświadczeniem, 
bo do tej pory startowaliśmy 
w zmaganiach, gdzie do 
budowy robota, była ściśle 
określona ilość części elek-
tronicznych i napędowych. 
Mimo tego nie byliśmy przy-
słowiowymi chłopcami do 
bicia, w konkurencji Lego 
linefollower Kacper Hencel 
i Jarosław Poborski zajęli
4 miejsce, a w Lego sumo 
na 56 startujących robotów 

zajęliśmy punktowane miej-
sca od 9 do 13. Choć tym ra-
zem obyło się bez podium, 
to jednak poczuliśmy smak 
rywalizacji z zawodnika-
mi z takich ośrodków jak: 
Warszawa, Łódź, Wrocław, 
Opole, Rybnik, Białystok, 
z którymi walczyliśmy jak 
równy z równym. Cieszy 
nas niezmiernie fakt, że tak 
wielu uczniów zaangażo-
wało się w przygotowania 
do zawodów i aktywnie w 
nich uczestniczyło. Widzi-
my rosnące zainteresowanie 
robotyką i programowaniem 
w naszej szkole, dlatego nie 
możemy się już doczekać 
wiosennych edycji zmagań 
robotów, z których jedne 
odbędą się w Szkole Pod-
stawowej w Malechowie.
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Gmina Malechowo świętowała setną 
rocznicę odzyskania niepodległości.

W związku z wyjątkową, setną rocz-
nicą odzyskania niepodległości przez 
Polskę, tegoroczne Gminne obchody 
tego niezwykle ważnego wydarzenia 
połączono z Rajdem Niepodległości w 
Ostrowcu.
We wszystkich placówkach oświato-
wych zorganizowano obchody, których 
wspólnym mianownikiem był udział w 
biciu rekordu dla Niepodległej  czyli o 
symbolicznej godzinie 11:11 odśpie-
wanie przez uczniów i  nauczycieli 4 
zwrotki hymnu państwowego. W ten 
sposób połączyli się z tysiącami innych 
polskich szkół i przedszkoli w biciu re-
kordu Dla Niepodległej. 

SP Lejkowo
Tu ważnym punktem uroczystości było 
wypuszczenie 100 białych balonów z 

życzeniami dla naszej Ojczyzny. 
W części artystycznej uczniowie za-
prezentowali rys historyczny z dziejów 
Polski oraz znane i lubiane piosenki pa-
triotyczne.
Było to uwieńczenie programu autor-
skiego p. Lidii Seweryn pt. Przystanek 
Niepodległość. Miłym zakończeniem 
uroczystości był poczęstunek muffin-
kami ze słodkimi polewami w narodo-
wych barwach Polski.

Przedszkolaki z Malechowa 
również świętowały Niepodległości 
Polski. W związku z obchodami tak 
ważnego wydarzenia odbył się cykl 
zajęć we wszystkich grupach wieko-
wych. 
W salach można było zauważyć pa-
triotyczne kąciki, gazetki i dekoracje. 
Dzieci uczyły się o symbolach narodo-
wych, tworzyły piękne prace plastycz-
ne, których tematem przewodnim była 

Polska. Wykonały biało-czerwone flagi 
z papieru. Dumnie trzymając je w ręku 
6 listopada wzięły udział w Biegu Dla 
Niepodległej. Wysłuchały legendy o 
powstaniu Państwa Polskiego pt. „O Le-
chu, Czechu i Rusie”. Wzięły też udział 
w akcji Rekord dla Niepodległej”

Zespół Szkół im. Mikołaja Ko-
pernika w Ostrowcu. 
Tu odbyła się szesnasta edycja Rajdu 
Niepodległości Hufca ZHP Sławno. Z 
uwagi na wyjątkowość obchodzonych 
w 2018 roku jubileuszy - 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
oraz setnej rocznicy utworzenia Związ-
ku Harcerstwa Polskiego – patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli hm. 
Eliza Gilewska – komendant Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP w Szczeci-
nie, Pan Radosław Nowakowski – wójt 
Gminy Malechowo oraz Pani Barbara 
Chylewska – dyrektor Zespołu Szkół w 

Ostrowcu. 
Rajd współorganizowany przez 7. Gro-
madę Zuchową „Kosmiczna Gromada” 
i 27. Wielopoziomową Drużynę Harcer-
ską im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca, 
rozpoczęto apelem i okolicznościowym 
wystąpieniem Wójta Gminy Malecho-
wo, który przywitał liczne grono przy-
byłych gości – przedstawicieli władz 
samorządowych i oświatowych, człon-
ków stowarzyszeń i środowisk kom-
batanckich, przyjaciół harcerstwa, ro-
dziców oraz mieszkańców Ostrowca, a 
także zuchów, harcerzy, wędrowników 
i instruktorów sławieńskiego hufca.
Dziękując wszystkim za obecność na 
tej niezwykłej i radosnej uroczystości 
patriotycznej, Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski zwrócił się do 
społeczności harcerskiej Związku Dru-
żyn ZHP Gminy Malechowo i wyraził 
swoje uznanie za ogromny wysiłek, jaki 
wkładany jest w kształtowanie młode-

go pokolenia i budowanie wspólnoty w 
oparciu o najwyższe wartości.

W Szkole Podstawowej w Male-
chowie  
oprócz odśpiewania hymnu można było 
podziwiać występ pierwszoklasistów 
prezentujących radosną piosenkę o tre-
ści patriotycznej. Uczniowie klasy V, 
przygotowani przez p. M. Perzyńską 
i p. E. Wróblewską – Hencel, zapre-
zentowali montaż słowno – muzyczny 
„Droga do Niepodległości” upamięt-
niający ważne dla Polaków symbole, 
daty i wydarzenia. Były piękne recy-
tacje, klimatyczna muzyka, a całość 
dopełniła prezentacja multimedialna 
stworzona przez uczniów z kl. III: M. 
Dyrdę, R. Ostrowskiego oraz J. Biliń-
skiego. Ostatnim elementem apelu było 
wystąpienie p. Roberta Barana – pra-
cownika Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Malechowie, który ucharakteryzowa-

ny na Józefa Piłsudskiego przedstawił 
najważniejsze fakty z Jego życiorysu. 

W Szkole Podstawowej im. No-
blistów Polskich w Niemicy 
obchody rozpoczął uroczysty apel z 
okazji setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
Po zaśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskie-
go” uczniowie klasy Va , wspomagani 
przez kolegów ze szkolnego zespołu 
wokalnego, zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny, ukazujący drogę 
Polski do niepodległości. 
Treści przekazane przez młodych ar-
tystów dostarczyły wielu wzruszeń 
zgromadzonej na sali publiczności. Na 
zakończenie apelu podsumowano kon-
kursy o tematyce patriotycznej, w któ-
rych uczestniczyli uczniowie w ramach 
obchodów stulecia niepodległości oj-
czyzny. 

Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości
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Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Nasza Niepodległa” 

w SP Lejkowo

Wychowawca oddziału przedszkolnego w SP w Lejko-
wie Marcjanna Malczewska bardzo dziękuje rodzicom 
przedszkolaków za liczne oddanie prac konkursowych. 
Konkurs miał za zadanie zintegrować i wzmocnić więzi 
rodzinne oraz rozwijać zainteresowania różnymi tech-
nikami plastycznym. Przedszkolaki wraz z całymi ro-
dzinami stworzyli przepiękne prace nawiązujące do 100 
- tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Prace zo-
stały wystawione na dolnym holu naszej szkoły. 
Po burzliwych obradach powołana komisja jednogło-
śnie stwierdziła, że:
Miejsce I - Julia Nowak   
Miejsce II - Martyna Kurkiewicz
Miejsce III - Marcel Piersiak  
Wyróżnienie - Julia Szymańska

Pod takim tytułem odbyła 
się tegoroczna malechowska 
gra terenowa. 

Tym razem grupa projekto-
wa z klasy III c (W. Kaszyń-
ska, O. Cebula, A. Adach, 
K. Kawałek, U. Skora, 
J. Kolibowska, Z. Lisiak, A. 
Obiała, J. Biliński) zorgani-
zowała inicjatywę w ramach 
projektu edukacyjnego.  
Przedsięwzięcie przygotowa-
ne pod kierunkiem E. Wró-
blewskiej – Hencel to uhonoro-
wanie rocznicy nadania szkole 
imienia oraz jedno z pierw-
szych działań zaplanowa-
nych w Szkole Podstawowej 
w Malechowie z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 
W tegorocznej akcji o ty-
tuł najlepszych walczyło 5 
zespołów.   

Malechowo

„Po Niepodległość z Mohortem” 

Wielkie podziękowania dla:
przyjaciół z Koszalińskiego Środowiska 27 WDP AK, 
R. Nowakowskiego – wójta Gminy Malechowo, 
E. Hamplewskiego i W. Rosińskiego – gminnych radnych, 
G. Szewczyk – pracownika ZOZ w Malechowie, 
M. Turczyn – dyrektora SP w Lejkowie. 
P. Giś – przewodniczącej Rady Rodziców, 
A. Procajło – przedstawiciela rodziców, 
R. Barana – pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz M. Kalwasińskiego – pracownika UG. 

Grupa projektowa wraz z opiekunem składa serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia 
przedsięwzięcia.

Agenci z grupy projektowej 
przygotowali 9 stacji zada-
niowych, na których uczest-
nicy musieli wykazać się 
wiedzą na temat życia i dzia-
łalności Patrona, sprawnością, 
sprytem oraz dokładnością. 
Były m. in.: krzyżówki, fo-
tografie, opatrunki, tor prze-
szkód oraz musztra z praw-
dziwego zdarzenia.  

Najwięcej punktów oraz na-
grody w postaci upominków 
ufundowanych przez Gmi-
nę Malechowo zebrał zespół 
„Mohort”, w skład którego we-
szło 9 uczniów z klasy IV.  
Patriotyczny projekt po raz 
kolejny wsparli Partnerzy, 
którzy towarzyszyli agen-
tom i pomogli przy obsłudze 
stacji zadaniowych.  
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Za nami ostatnie działa-
nia zrealizowane przez 
Fundację Odnowy Wsi 
z Malechowa w ramach 
projektu pt.: „W czasie 
deszczu dzieci się nie 
nudzą”. 

Wszyscy uczestniczący w 
programie uczniowie mieli 
możliwość wypożyczenia 
do domu ulubionej przy-
rodniczej gry i zagrana w 
nią ze swoimi najbliższymi. 
Finalnym punktem projektu 
był turniej gier przyrodni-
czych. W czasie rywalizacji 
uczniowie musieli wykazać 

się nie tylko spostrzegaw-
czością i szybkością dzia-
łania, ale przede wszystkim 
znajomością rodzimych 
gatunków rośni i zwierząt.
W grupie młodszej najle-
piej poradził sobie z tym 
zadaniem Ksawier Doma-
lewski, druga była Anto-
nina Rogala a na trzecim 
miejscu uplasowała się 
Zuzanna Kułagowska. W 
starszej grupie rywaliza-
cja zakończył się zwycię-
stwem Macieja Cherbecia, 
który pokonał Tobiasza Gi-
sia i Maję Domalewską.
Nagrodzonym gratulujemy, 

a wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za wspólną 
zabawę. Podziękowania 
składamy również uczniom 
kl. VII: Martynie Jodkow-
skiej, Krzysztofowi Proc-
kiemu, Gai Grabowskiej 
oraz Konradowi Godziebie 
za pomoc i sędziowanie 
w rozgrywkach. 
Projekt „W czasie deszczu 
dzieci się nie nudzą” jest 
dofinansowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Zachod-
niopomorskiego”.  

Malechowo

W czasie deszczu dzieci się nie nudzą

26 października w SP 
Lejkowo odbyło się 
uroczyste ślubowanie 
uczniów kl. I. 

Dzieci wspaniale zapre-
zentowały się przed spo-
łecznością szkolną jak i 
zgromadzonymi licznie ro-
dzinami. 
Na zakończenie uroczysto-
ści dzieci otrzymały pre-
zenty (kuferki pierwszaka z 
bogatym wyposażeniem). 
Pierwszaki egzamin na 
ucznia zdali śpiewająco, 
ich życie w szkole zapo-
wiada się obiecująco.

Ostrowiec
Ślubuję być dobrym Po-
lakiem, dbać o dobre imię 
swej klasy i szkoły” -  te 
słowa usłyszeli wszyscy 
zgromadzeni w  Zespole 

Szkół w Ostrowcu pod-
czas uroczystości przyjęcia 
„pierwszaków” w poczet 
braci szkolnej. 
Po uroczystości pełnopraw-
ni uczniowie naszej szkoły 
udali się wraz z zaproszo-
nymi gośćmi na słodki po-
częstunek.

Niemica
Równie piękna uroczystość 
pasowania miała miejsce 
w Szkole Podstawowej im. 
Noblistów Polskich w Nie-
micy. 
Uroczystość uświetnił wy-
stęp zespołu wokalnego z 
klas IV - VIII i oddziału 
przedszkolnego. Uroczy-
stość we współpracy z na-
uczycielami szkoły przygo-
towała mgr Elżbieta Gaik.

Lejkowo

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Dzień 23 listopada był 
wielkim wydarzeniem dla 
wychowanków Ogniska 
Przedszkolnego w Kusi-
cach, gdyż ta właśnie data 
oznaczała coroczne Paso-
wanie na Przedszkolaka. 

Tego dnia w towarzystwie 
najbliższych osób, rodzi-
ców, przyjaciół oraz przed-

stawicieli Urzędu Gminy 
Malechowo i  Zarządu To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Koszalinie dzieci stały się 
„Prawdziwymi Przedszko-
lakami”. 
Po występie artystycznym i 
wykonaniu przydzielonych 
zadań jak na Przedszkola-
ka przystało, dzieci zostały 
pasowane przez pana Tade-

usza Chylewskiego w towa-
rzystwie pani Wandy Kielar 
na pełnoprawnego Przed-
szkolaka.
 
Podobne uroczystości od-
były się w Szkole Podsta-
wowej im. Kazimierza Gór-
skiego w Lejkowie oraz w 
Przedszkolu w Ostrowcu. 

Gmina Malechowo

Pasowanie na Przedszkolaka

Ogólnopolski 
Dzień 

Głośnego 
Czytania

Czytajmy!!! Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania

- takie hasło towarzyszyło 
wszystkim uczniom Szkoły 
w Niemicy. Święto to zostało 
ustanowione przez fundację 
Cała Polska czyta dzieciom, 
a jej celem jest promowanie 
czytania. Czas głośnego czy-
tania został  zaplanowany 
wcześniej, aby czytający mo-
gli dobrać lektury do upodo-
bań słuchaczy. Udział w akcji 
polegał na głośnym czytaniu 
uczniom przez innych uczniów.

Odpowiedź na to pytanie 
i wiele innych związanych 
z zawodem strażaka mieli 
możliwość usłyszeć ucznio-
wie z klas I-III, którzy 
uczestniczyli w spotkaniu 
ze starszym ogniomistrzem 
Krzysztofem Romanem 
– strażakiem z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w 
Koszalinie. 

Uczniowie dowiedzie-
li się, że praca strażaka 
jest bardzo ciężka, trud-
na i często niebezpieczna. 

Poznali obowiązki i spe-
cyfikę pracy, dowiedzie-
li się jakie predyspozycje 
powinien posiadać kan-
dydat na strażaka.  
Dzieci zobaczyły jak wyglą-
da kompletny strój strażaka 
gotowego do akcji, oraz mie-
li możliwość przymierzenia 
niektórych jego części.  
Pan strażak zwrócił szczegól-
ną uwagę na zasady zachowa-
nia się podczas pożaru, oraz 
zagrożenia płynące z niewła-
ściwego użytkowania prądu, 
gazu, wypalania traw, wyja-

śnił co to jest „czad” i jaki ma 
wpływ na zdrowie człowieka. 
Nie zapomniał o przypomnie-
niu numerów alarmowych 
m.in. 998 do Straży Pożar-
nej oraz numeru ratownicze-
go 112, o których wszyst-
kie dzieci pamiętały.  
Wszystkie informacje były 
wzbogacone o bajki eduka-
cyjne.    
Dzięki spotkaniu uczniowie 
zdobyli wiele nowych infor-
macji dotyczących zawodu 
strażaka, oraz utrwalili so-
bie wiadomości już zdobyte.

Niemica

Jak zostać strażakiem?



 9SZkOlNE SPRaWy www.malechowo.pl

W SP Malechowo odbyły 
się szkolne andrzejki. Or-
ganizatorem imprezy była 
klasa III B. 

W tym dniu świetlica szkol-
na zamieniła się w salę 
wróżb.  Najpierw odwie-
dzili ją uczniowie klasy I i II, 
by przekonać się o tym, jaka 
czeka ich przyszłość.  
Zarówno chłopcy, jak i dziew-
częta mogli poznać imię 
swojego małżonka lub mał-
żonki, zawód, który będą wy-
konywać w życiu dorosłym. 
Nie zabrakło również trady-
cyjnego lania wosku. 
Z kolei do Przedszkola w 
Malechowie zawitały ,,An-
drzejkowe Wróżki”, które 
wprowadziły je w tajem-

Malechowo

Andrzejkowe wspomnienia

niczą atmosferę i przenio-
sły dzieci do świata magii 
i czarów. Opowiedziały o 
zwyczajach i tradycji zwią-
zanej z obchodzeniem An-
drzejek dawniej i dziś. Za-
znaczyły, że wróżby mogą 
się spełnić, ale traktujemy 
je raczej z przymrużeniem 

oka ;) Andrzejkowe wróżby 
są w dzisiejszych czasach 
okazją do wspólnej zabawy, 
do śmiechu i radości. Przed-
szkolaki bardzo chciały zaj-
rzeć w przyszłość i dowie-
dzieć się co je czeka, zatem 
Wróżki zaprosiły dzieci do 
wspólnego wróżenia … 

XXI wiek wciąż przyśpie-
sza w zakresie rozwijania 
i wdrażania nowych 
technologii, dlatego 
też szukamy sposobów 
na tanią i szybką produk-
cję części zamiennych 
oraz przedmiotów 
codziennego użytku. 

Czy odpowiedzią na to za-
potrzebowanie może stać się 
druk 3D?   
Zamawiamy jakąś część za-
mienną, otrzymujemy prze-
słany pocztą elektroniczną 
plik, który odczytywany 
jest w naszej drukarce 3D 
i po krótkim czasie mamy 
wydrukowany zamówiony 
przedmiot – tanio, szybko, 
bez kosztów transportu i 
magazynowania.   
Jakie to proste! Czy wszyst-
ko możemy wydrukować? – 
jeszcze nie, ale postęp tech-
nologiczny jest tak wielki, 

że za kilka lat będziemy 
mogli powiedzieć – TAK. 
Drukarki 3D będą czymś 
naturalnym w każdym 
domu, firmie produkcyjnej, 
w szpitalach a nawet na sta-
cjach kosmicznych. Musi-
my i chcemy przygotować 
naszych uczniów do tych 
zmian, dlatego nauczyciele 
z Gminy Malechowo po-
stanowili odpowiedzieć na 
wyzwania w zakresie wdro-
żenia druku przestrzennego 
już teraz. Inicjatorami wpro-
wadzenia druku 3D do male-
chowskich szkół są pan Da-
riusz Bartos i pan Dominik 
Wrosch, ze szkoły podsta-
wowej w Malechowie oraz 
pan Tadeusz Chylewski Kie-
rownik Referatu Oświaty w 
UG Malechowo. Do współ-
pracy zaprosili również pa-
nią Annę Wrosch z Zespołu 
Szkół w Ostrowcu, panią 

Malechowo 3D Annę Bartosik Mikulską ze 
SP w Niemicy i pana Danie-
la Wersa ze SP w Lejkowie.  
Pomysłodawcy 20 paź-
dziernika rozpoczęli kurs w 
zakresie tworzenia grafiki 
trójwymiarowej oraz obsłu-
gi drukarek 3D w ramach 
projektu „Rozwijamy kom-
petencje kluczowe uczniów 
szkół z Gminy Malechowo” 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.  
Zajęcia prowadzi mgr Jacek 
Kawałek ze stowarzyszenia 
Sapere Aude z Kołobrzegu, 
długoletni praktyk i inicjator 
wprowadzenia druku trój-
wymiarowego w Zespole 
Szkół nr 1 w Kołobrzegu.
W czasie prawie 30 - go-
dzinnego szkolenia uczest-
nicy poznają możliwości 
drukarki, sposoby przygo-
towania wydruków z go-
towych wzorców i na pod-
stawie własnych projektów. 
Podstawowym narzędziem, 
którego tajniki zgłębiano, 
jest program do obróbki i 
tworzenia modeli 3D - Blen-
der. Nabyte umiejętności 
pozwolą wykonywać pomo-
ce naukowe, realizować cie-
kawe projekty dydaktyczne
i wprowadzać druk trójwy-
miarowy na zajęciach do-
datkowych z młodzieżą. 
Nasi uczniowie zostaną 
wyposażeni w dodatkowe 
umiejętności bardzo cenione 
na dzisiejszym rynku pracy.

W Zespole Szkół 
w Ostrowcu ćwiczono próbną 
ewakuację. 

Celem było przypomnienie 
uczniom i pracownikom szkoły 
procedur dotyczących zacho-
wania się w przypadku wybu-
chu pożaru lub powstania inne-
go zagrożenia życia i zdrowia. 

Uczniowie pod opieką nauczy-
cieli, zachowując środki bez-
pieczeństwa, szybko i sprawnie 
opuścili sale lekcyjne i udali się 
na wyznaczone miejsce ewaku-
acyjne.  
Oprócz sprawdzenia spraw-
ności ewakuacji z budynku, 
uczniowie mieli okazję poznać 
pracę strażaka i obejrzeć wóz 

strażacki OSP w Ostrowcu. 
Próbna ewakuacja poprowa-
dzona była pod kierunkiem 
aspiranta Działu Operacyjnego 
Komendy PSP w Sławnie - 
Adama Widziajło. 
Nauczyciele i pracownicy ob-
sługi wzięli udział w szkoleniu 
instruktażu obsługi gaśnic.

Ostrowiec

Próbna ewakuacja

14 października obcho-
dzimy Dzień Edukacji 
Narodowej. 

To święto nauczycieli, wy-
chowawców, pedagogów i 
pracowników oświaty.  
Obchodzony jest w rocz-
nicę powstania w 1773 r. 
Komisji Edukacji Narodo-
wej – pierwszego w Europie 
ministerstwa oświaty, która 
zajęła się reformowaniem 
szkolnictwa w  Polsce.  
Kres działaniom Komisji 
Edukacji Narodowej poło-
żyła utrata niepodległości 
Polski, ale wiele wprowa-
dzonych przez nią rozwią-
zań miało kontynuację.  
Idea obchodzenia w Pol-

sce specjalnego święta na-
uczycieli sięga 1957 r.  
Wówczas, podczas Świato-
wej Konferencji Nauczyciel-
skiej w Warszawie, zapro-
ponowano, by 20 listopada 
stał się Międzynarodowym 
Dniem Karty Nauczyciela.  
Ostatecznie zwyciężyła pro-
pozycja uczczenia rocznicy 
powołania Komisji Eduka-
cji Narodowej.   
Uchwalona w 1972 
r. ustawa Karta praw i obo-
wiązków nauczyciela wpro-
wadziła Dzień Nauczyciela 
obchodzony właśnie 14 paź-
dziernika. Dzień Edukacji 
Narodowej wprowadzono w 
1982 r. w miejsce obchodzo-
nego wcześniej święta. 

Z tej okazji wręczane są rów-
nież pracownikom oświaty 
nagrody.    
Wójt Gminy Malechowo w 
dniu 12 października nagro-
dził dyrektorów placówek 
oświatowych, życząc im speł-
nienia osobistych marzeń, 
wielu chwil zadowolenia i 
satysfakcji zawodowej: 
1. Wiesławę Bartos
2. Barbarę Chylewską
3. Iwonę Nowak - Gancarz
5. Piotra Chylareckiego
oraz nauczycieli, za wkład 
w rozwój nowych kierun-
ków edukacji
1. Dariusza Bartosa
2. Daniela Wersa
3.Dominika Wroscha

Gmina Malechowo

Wspomnienia z Dnia Edukacji 
Narodowej
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Wydanie 
specjalne

Rocznica ślubu to święto 
wzruszające, zwłaszcza 
gdy są to Złote Gody. 

W sobotę - 13 października 
br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Malecho-
wo odbyła się piękna uro-
czystość 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego Pań-
stwa Danuty i Eugeniusza 
Cibińskich z Niemicy oraz 
Barbary i Zbigniewa Paw-
lak z Witosławia. Wójt Ra-
dosław Nowakowski wrę-
czył Jubilatom odznaczenia 
nadane przez Prezydenta RP. 

Dostojnym Jubilatom życzył 
dobrego zdrowia, miłości, 
wzajemnego zrozumienia i 
dalszych szczęśliwych lat 
w otoczeniu najbliższych.

Dostojni Jubilaci uhonoro-
wani zostali medalami „Za 
długoletnie pożycie mał-
żeńskie” - odznaczeniem, 
które nadaje Prezydent RP. 
Małżonkowie złożyli so-
bie podziękowanie za 50 
lat przeżytych w radości 
i smutku, w zdrowiu i w 
chorobie. Przyrzekli sobie 
także pielęgnowanie tego 

pięknego związku i nieusta-
jącą miłość. Były gratulacje, 
kwiaty, pamiątkowe statuet-
ki, życzenia oraz tradycyjna 
lampka szampana. Po części 
oficjalnej Dostojni Jubila-
ci oraz ich goście - dzieci, 
wnuki oraz prawnuki zostali 
zaproszeni na pyszny tort.
Państwo Cibińscy wycho-
wali 3 synów, doczekali się 
1 wnuka oraz 5 wnuczek, 
natomiast Państwo Pawlak 
wychowali 4 córki, docze-
kali się 7 wnuków i 5 wnu-
czek oraz 3 prawnuków.

Malechowo

50 lat minęło... jak jeden dzień

Z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Osób Starszych 
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski 
już po raz kolejny zaprosił 
seniorów z naszej Gminy 
do Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego w Koszali-
nie na spektakl „Piosenka 
jest dobra na wszystko”.  

W środę, 17 października, 
ponad 230 seniorów z Gmi-
ny Malechowo wybrało się 

na ten wspaniały spektakl. 
Na początku radość ze spo-
tkania i chęci wspólnego 
obcowania ze sztuką wyra-
ził  Radosław Nowakowski 
- wójt gminy Malechowo. 

Na ręce seniorów złożył ser-
deczne życzenia zdrowia, 
szczęścia i jeszcze wielu 
okazji do kolejnych spotkań.  

Październikowy spektakl był 
prawdziwą ucztą muzyczną. 

Sprawił wiele radości i sa-
tysfakcji wszystkim słucha-
czom. Uśmiechu, zadowo-
lenia i braw nie było końca. 

Wójt Gminy Malechowo 
– Radosław Nowakowski 

składa serdeczne 
podziękowania 

wszystkim osobom, 
które odpowiedziały 
na jego zaproszenie 

i uczestniczyły 
w tym święcie.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Seniorzy w Teatrze 

Nikola Hutman, natomiast 
w grupie starszej ex aequo 
I miejsce zajęły Dominika 
Hutman, Paulina Mora oraz 
Zuzanna Kobylska. Zorgani-
zowany konkurs dostarczył 
uczestnikom wielu emocji 
i wrażeń. Po cichu wyrazili 
swoją nadzieję, że choć jest 
to pierwszy taki konkurs, 

to nie będzie on ostatnim.
Po raz kolejny w ramach 
projektu odbyły się również 
zajęcia z pedagogiem Anną 
Wojtun. Spotkania te kiero-
wane są głownie do rodzi-
ców. Celem zajęć, prowa-
dzonych głównie w formie 
warsztatów, jest wspieranie 
i rozwiązywanie problemów.

Gmina Malechowo

Ciekawe zajęcia w Placówkach 
Wsparcia Dziennego 

20 listopada to dzień 
uchwalenia Konwencji 
o Prawach Dziecka – naj-
ważniejszego dokumentu 
poświęconego dzieciom. 
To Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka.

UNICEF jest największą 
na świecie organizacją w 
całości dedykowaną dzie-
ciom. Wszystkie działania 
tej organizacji mają na celu 

zapewnienie dzieciom na 
świecie możliwości korzy-
stania z ich praw. UNICEF 
jest strażnikiem Konwen-
cji o prawach dziecka na 
świecie. Symbolem orga-
nizacji jest kolor niebieski. 
Niebieski gwarantuje pra-
wa wszystkim dzieciom!
Tegorocznym hasłem prze-
wodnim Międzynarodo-
wego Dnia Praw Dziecka 
jest #GoBlue. Dlatego też 

nasze Szkoły wykorzystały 
kolor niebieski w działa-
niach podejmowanych tego 
dnia we wszystkich gru-
pach wiekowych. To sym-
bol solidarności ze wszyst-
kimi dziećmi na świecie, 
również tymi, których pra-
wa nie są przestrzegane.
Dzień Praw Dziecka to 
radosny dzień, ale z po-
ważnym przesłaniem. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W naszych świetlicach 
realizowany jest projekt 
„Dla dobra dzieci, rozwój 
13 Placówek Wsparcia 
Dziennego w Gminie 
Malechowo”, dzięki 
któremu dzieci w nim 
uczestniczące mogą brać 
udział w ciekawych 
zajęciach. 

Odbywają się tam zajęcia 
m.in. z robotyki, języka an-
gielskiego, przyrodnicze, 
matematyczne, a także za-
jęcia dotyczące zdrowego 
trybu życia i właściwego od-
żywiania prowadzone przez 
dietetyka. W listopadzie 
dzieci w PWD Ostrowiec 
miały okazję wziąć udział w 
konkursie pod nazwą Master 
Chef Junior podczas zajęć z 
języka angielskiego realizo-
wanych w ramach projektu. 
Wychowankowie w ciągu 
30 min musieli przygoto-
wać swoje posiłki. W młod-
szej grupie I miejsce zajęła 
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Na boiskach piłkarskich 
przy SP Lejkowo rozegra-
ny został turniej piłkarski 
w ramach rozgrywek Ligi 
Bałtyckiej Orlik w grupie 
sławieńskiej. 

Do Lejkowa przyjechało 6 
zespołów z całego powiatu 
sławieńskiego. Rywalizowano 
systemem „każdy z każdym” 
na dwóch boiskach. Spotkania 

trwały 10 minut, a mecze sę-
dziowali uczniowie klasy VIII 
– Patryk Królikowski i Konrad 
Kowalkowski. Od tego sezo-
nu w tej kategorii wiekowej 
nie przyznaje się punktów i 
nie stosuje się klasyfikacji 
końcowej, ale trzeba zazna-
czyć że gospodynie turnieju 
– UKS Grabowa SP Lejkowo 
wygrały wszystkie spotkania.
Zawodniczka z Lejkowa 

Zosia Orłowska z 14 stoma 
bramkami została królem 
strzelców turnieju . Wszyst-
kie zespoły otrzymały pamiąt-
kowe puchary a aż dwunastu 
zawodników uhonorowano 
statuetkami oraz wyróżnie-
niami, wszyscy zawodnicy 
otrzymali słodkie bułki , był 
także słodki poczęstunek oraz 
kawa i herbata przygotowane 
przez rodziców zawodników.

Lejkowo

Turniej Ligii Bałtyckiej Orlik

Uczennice Szkoły Pod-
stawowej im. Noblistów 
Polskich zostały Mistrzy-
niami powiatu, a chłopcy 
wicemistrzami w mini 
piłce nożnej. 

Zawody powiatowe ro-
zegrano w Lejkowie. Do 
rywalizacji w kategorii 
dziewcząt udział wzię-
ły 4 szkoły: SP Lejkowo, 
SP Niemica, SP Warszko-
wo i SP Postomino.  
Najlepsze okazały się dziew-
częta z Niemicy, drugie 
miejsce zajęły zawodniczki 
z Lejkowa, trzecie Warsz-
kowo, a czwarte Postomino. 

Zespół Niemicy reprezento-
wały: Patrycja Janta-Lipiń-
ska, Wiktoria Skoczylas, 
Oliwia Ostrowska, Sandra 
Galińska, Patrycja Babi-
recka, Weronika Kura, 
Aleksandra Teszka,   Ame-
lia Babirecka,  Julia Piekar-
ska,  Agata Masiulaniec. 

Zawody powiatowe chłop-
ców rozegrano w Niemicy 
do rywalizacji przystąpiło 8 
szkół, które zostały podzie-
lone do dwóch grup.  
W półfinałach spotkały się 
drużyny: Niemica zagrała z 
Wrześnicą a SP 1 Sławno z 
SP Żukowem.   

W finale Niemica uległa 
SP 1 Sławno a Żukowo w 
meczu o III miejsce po-
konało Wrześnicę.  
Zespół  z  SP 1  Sławno 
awansował na zawody re-
gionalne.   
W zespole Niemicy zagrali: 
Bartosz Plechowski, Kac-
per Zawadzki, Oskar Cej-
nóg, Filip Giś, Mateusz 
Żurowski, Oliwier Komo-
rowski, Michał Kowal-
czuk, Patryk Masiulaniec, 
Jakub Bobis, Mateusz 
Małysz, Karol Skupiński, 
Wojciech Strzelecki a opie-
kunek wszystkich zespołów 
był Romuald Bobis. 

Lejkowo

Mistrz i wicemistrz Powiatu

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Kazimierza 
Górskiego wicemistrzami 
powiatu sławieńskiego 
w Unihokeju. 

Zawody rozegrano w Szko-
le Podstawowej w Malecho-
wie, w których wzięły udział 

4 zespoły: SP Niemica, SP 
Malechowo, SP Sławsko i 
SP Lejkowo. Grano syste-
mem „każdy z każdym”. 
Uczniowie naszej szkoły za-
jęli II miejsce w zawodach.

Skład drużyny chłopców: 
Patryk Królikowski, Jakub 

Małkowski, Jakub Motas, 
Patryk Drzewiecki, Kon-
rad Kowalkowski, Mate-
usz Łopata, Kacper Suwa-
ła i Hubert Kiniorski. 

Jesteśmy dumni z na-
szych reprezentantów. 

Lejkowo

Wielki sukces uczniów SP w Unihokeju

Już po raz 4. w Domu Harce-
rza w Sławnie zorganizowano 
Powiatowy Przegląd Piosenki 
Religijnej. 

Jury po wysłuchaniu wszystkich 
utworów postanowiło wyróżnić 
pucharami, okolicznościowymi dy-
plomami oraz nagrodami rzeczowy-
mi następujących wykonawców:  
w kategorii solistów gromad 
zuchowych – druhnę Klaudię 
Górę z Kopnicy za perfekcyjne 
wykonanie piosenek „Jezus daje 
nam zbawienie” i „Będę biec by 
ujrzeć Pana” oraz druhnę Karo-
linę Jarosz z Ostrowca i druhnę 
Zuzannę Krótką z Malechowa; 

w kategorii solistów harcerzy 
młodszych – druhnę Dominikę Hut-
man z Ostrowca – wykonawczynię 
utworów „List do Boga” i „Hymn 
o Krzyżu”, a także harcerkę z Kop-
nicy – druhnę Antoninę Stosik; 

laureatkami Przeglądu w kate-
gorii solistów pionu starszohar-
cerskiego zostały druhna Julia 

Janicka z Kopnicy („Cóż Ci się 
Jezu spodobało we mnie”, „Wie-
rzę w Ciebie Boże”) oraz druhna 
Weronika Szkutnik z Malechowa i 
druhna Laura Subicka z Ostrowca. 

W kategorii zespołów gromad 
zuchowych pierwsze miejsce zdo-
była prowadzona przez pwd. Gra-
żynę Jarosz 7. Gromada Zuchowa 
„Kosmiczna Gromada” – zuchy 
z Ostrowca zaśpiewały piosenki 
„Świeć gwiazdeczko” i „Góry do 
góry”, natomiast debiutująca nie 
tylko na scenie muzycznej Próbna 
Gromada Zuchowa z Malechowa, 
której drużynową jest pwd. Julia 
Lisiecka zajęła miejsce drugie. 

W pionie harcerzy młodszych 
miejsce pierwsze zdobył zespół z 
27. Wielopoziomowej DH im. Je-
rzego Kukuczki (drużynowa pwd. 
Sylwia Hutman), który wykonał 
„Modlitwę harcerską” i utwór 
„Bo świat to my”, pokonując re-
prezentację 12. Leśnej Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Drzewianie” ze Sławna (drużyno-

wy pwd. Michał Fleran).  

W ostatniej i najliczniejszej katego-
rii – zespołów drużyn starszohar-
cerskich - największym talentem 
muzycznym wykazały się: po raz 
kolejny reprezentacja 50. Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcerskiej im. 
Władysława Sikorskiego (druży-
nowa phm. Anida Rydlichowska) 
– miejsce I za wykonanie pieśni 
„Duchu Święty, tchnienie Ojca” i 
„Każdy wschód słońca”, miejsce 
II – 6. Wielopoziomowa Druży-
na Harcerska „Dzieci Neptuna” 
ze Sławna (drużynowa hm. Bar-
bara Sobczak), miejsce III – 27. 
Wielopoziomowa DH im. Jerzego 
Kukuczki z Ostrowca i miejsce 
IV – 11. Drużyna Starszoharcer-
ska im. Henryka Dąbrowskiego, 
którą do występu przygotowała 
druhna Marta Korotusz z Gim-
nazjum w Malechowie.  
Przegląd Piosenki Religijnej cie-
szy sie ogromna popularnością 
oczy świadczy coraz liczniejsza 
widownia (w tym roku 80 osób).

Gmina Malechowo

Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej
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17-18 listopada 2018r. 
w miejscowości  Złotoryja  
odbywał  się  PUCHAR  
ŚWIATA  WRPF BENCH 
PRESS i DEADLIFT (czy-
li w wyciskaniu sztangi 
leżąc i martwym ciągu).

 Dwaj młodzi  klubowicze 
to mieszkańcy Malecho-
wa uczęszczający do klasy 
8 szkoły podstawowej im. 
Noblistów Polskich w Nie-
micy - Karol i Mateusz. Pod 
okiem trenera Zbigniewa 
Strzeleckiego wzięli udział 
w/w pucharze zdobywając 
dwa złote puchary. Pierwszy 
z nich Karol Kaźmierczak 
startował w kategorii wieko-
wej Junior 13-16 lat oraz w 
kategorii wagowej do 52 kg .

Karol w trzeciej próbie wy-
cisnął ciężar 65 kg , który 
zapewnił mu pierwsze miej-
sce i złoty puchar. Z kolei 
drugi zawodnik z Gminy 
Malechowo - Mateusz Witek 
startował w kategorii wie-
kowej Junior 13-16 lat oraz 
w kategorii wagowej do 56 
kg. Mateusz w trzeciej pró-
bie wycisnął ciężar 60 kg i 
tak jak Karol zajął pierwsze 
miejsce w swojej kategorii. 
Karol oprócz złotego pucha-
ru zdobył również srebrny 
puchar za zajęcie drugie 
miejsca w kategorii Junior 
13-16 , czyli biorąc pod 
uwagę jego wiek i wagę cia-
ła i mnożąc razy ciężar jaki 
wycisnął dało mu to drugie 
miejsce spośród wszyst-

kich startujących juniorów 
w wieku do 16 lat spośród 
wszystkich grup wagowych.
W zawodach brało udział 
170 zawodników z kilku 
krajów ( Ukrainy, Niemiec, 
Białorusi itd. ) w tym 23 ko-
biety oraz przedstawiciele 
służb mundurowych , któ-
rzy mieli swoją kategorię. 
Wracając do sukcesu klu-
bowiczów USKS GROM 
Sławno – Karola i Mateusza, 
mieszkańców Gminy Male-
chowo,  bardzo cieszymy się 
z ich zwycięstwa, zwłaszcza, 
że są w tak młodym wieku 
i życzymy im wytrwałości 
w treningach oraz dalszych 
medali, pucharów i nagród.

Gmina Malechowo

Mieszkańcy w światowej czołówce
Milena Patejuk

- sportowa 
nadzieja młodego 

pokolenia.

Milena wywodzi się z gminy 
Malechowo, obecnie uczęszcza 
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Tadeusza Kościuszki w Słup-
sku. W klasie szóstej o profilu 
lekkoatletycznym wyróżniała 
się uczestnicząc we wszystkich 
rozgrywkach Słupskiej Olim-
piady Młodzieży. Milena 17 
czerwca 2018r. zajęła 1 miejsce 
i ustanowiła rekord Polski – 
158 cm w skoku wzwyż dziew-
cząt rocznika 2006 podczas 
XXIV Finału Ogólnopolskich 
Czwartków Lekkoatletycznych. 
Następnie Milena pojechała 
na Zawody Międzynarodowe, 
gdzie pokonała 6 krajów eu-
ropejskich zajmując 1 miejsce 
w skoku wzwyż, podczas XIII 
Międzynarodowego Pucha-
ru Dzieci w Lekkoatletyce w 
Łowiczu. W statystykach Pol-
skiego Związku Lekkiej Atle-
tyki w swoim roczniku Milena 
plasuje się na pierwszym miej-
scu. Najlepsze wyniki Mileny:

- skok wzwyż aktualnie 162cm

- bieg na 60 m - 8,42 s.

-skok w dal - 5,47 m

- pchnięcie kulą - 10,85 m

Milena trenuje w Słupskim 
Klubie Lekkoatletycznym AML 
SŁUPSK, trenerką która zna-
komicie rozwinęła talent Mile-
ny jest Barnadetta Kopeć, bez 
której Mielna nie osiągnęłaby 
tylu sukcesów. Spory wpływ 
na rozwój pasji Mileny ma też 
jej mama – Agnieszka, która 
wspiera ją od samego początku.

Patejuk- to nazwisko warto 
zapamiętać, być może za 5 lat 
będziemy ją oglądać na igrzy-
skach i olimpiadach, co jest 
jej największym marzeniem.

 Wójt Gminy Malechowo 
– Radosław Nowakowski 

składa serdeczne gratulacje i 
życzy wielu sukcesów utalen-

towanej zawodniczce.

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 17 grudnia 2018 r.

Nakład 2000 egzemplarzy

8 listopada 2018 r. na hali 
sportowej SP w Pieszczu 
odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Tenisie Stoło-
wym. 

Na zawodach stawiło się 
8 drużyn, po 4 w kategorii 
chłopców i dziewcząt ze 
szkół podstawowych. W 
kategorii chłopców wzię-
li udział uczniowie z SP 
Niemica, SP Malechowo, 
SP Lejkowo, SP nr 3 Sław-

no, natomiast w kategorii 
dziewcząt uczennice z SP 
Pieszcz, SP Lejkowo, SP 
Malechowo i SP nr 3 Sław-
no. Uczniowie naszej szko-
ły w końcowej klasyfikacji 
zajęli II miejsce w katego-
rii chłopców i III miejsce 
w kategorii dziewcząt. Re-
prezentacja naszej szkoły: 
Jakub Motas, Konrad Ko-
walkowski, Julia Wiśniew-
ska, Agata Sobolewska.

Mistrzostwa Powiatu 
w Drużynowym tenisie 
Stołowym 

W Jeżyczkach - 17 listo-
pada - odbył się I Nie-
podległościowy Turniej 
Warcabowy, zorganizowa-
ny przez GZ LZS Gminy 
Darłowo - Sylwię Dęga- 
Zarzycką, Stowarzysze-
nie Kuźnia Pomysłów w 
Jeżyczkach. 

Honorowym patronatem 
wydarzenie objął Wójt Gmi-
ny Darłowo mgr inż. Rado-
sław Głażewski. Rywaliza-
cję podzielono na kategorie 
wiekowe. Zespół Szkół w 
Ostrowcu reprezentowali 
wychowankowie przed-
szkola: Aleksander Biłyk, 
Lena Bryda, Wiktoria Chy-
larecka, Wojciech Figura- 
przygotowani przez wycho-
wawczynię- Wydra Jolantę. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej: Zofia Biłyk, Ja-
kub Chachura, Dominika 
Hutman, Nikola Hutman, 
Natalia Koźmińska, Mi-
chał Osmański, Adam 
Sobolewski, Paweł Siudy, 
Mikołaj Stolarów, Karo-
lina Jarosz, Wiktoria Ja-
rosz, Martyna Zielińska, 
przygotowani przez pa-
nią Sylwię Hutman.  
Do udziału w Turnieju zgłosi-
li również swój udział rodzi-
ce naszych wychowanków: 
Sylwia Biłyk, Piotr Chyla-
recki oraz Paweł Figura.  
Wspaniała organizacja 
turnieju oraz miła atmos-
fera uczciwej rywaliza-
cji pozwoliła wszystkim 
uczestnikom na konfronta-
cje swoich sił i rozwijanie 

swoich umiejętności. 
Bardzo miło nam było, 
gdy po ogłoszeniu wyni-
ków okazało się że z na-
szej placówki wyłoniło 
się dwoje laureatów: 
 
I miejsca zajęli:  
Wojciech Figura - katego-
ria chłopcy do lat 6,  
Zofia Biłyk - kategoria 
dziewczynki do lat 8. 

Gratulujemy!

Przedszkolaki i uczniowie ZS Ostrowiec 
liderami w Turnieju Warcabowym

Ponad 25 km pokonali uczestnicy Gminnego Rajdu Rowerowego. 
Trasa biegła malowniczymi terenami Gminy Malechowo, Lejkowo - 
Niemica - Lejkowo. Po przebytej trasie na terenach rekreacyjnych 
SP w Lejkowie odbył się turniej sprawnościowy. Zakończeniem rajdu 
było ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. 

Lejkowo, Niemica

III Gminny Rajd Rowerowy




