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Z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych,
pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia,
niech te Święta 

będą czasem radości, 
wytchnienia i wszelkiego dobra.

Życzymy samych słonecznych dni 
oraz sukcesów 

w życiu prywatnym i zawodowym. 
Wójt 

Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Przewodniczący 
Rady Gminy Malechowo 

Wiesław Rosiński

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Malechowie

zaprasza na 

Boisko wiejskie 
w Zielenicy

25 maja 2019 r.
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Prezentacje Zespołów Ludowych 
i Kapel pn. XI Folkowe Śpiewanie 

z zespołem „Ostrowianie” 
imienia Jana Świderskiego

Festiwal muzyki ludowej w Ostrowcu 
to impreza, która wpisała się na stałe 

w kalendarz imprez. 

Na Folkowe Śpiewanie 
zapraszamy w tym roku 

15 czerwca (sobota). 

Zapraszamy gorąco!
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0głoszono przetarg na realizację zadania pn. Budowa Domu 
Wiejskiego w Ostrowcu. Projekt zostanie zrealizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Malechowie. Łączne nakłady 
finansowe  wyniosą 1 244 450,08 zł. 

Ostrowiec

Powstanie 
Dom Wiejski

W 2019 zaczynamy realizację 
projektu pn. „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku gimnazjum 
na budynek wielofunkcyjny 
z domem kultury”. 

Inwestycja realizowana będzie 
w okresie dwuletnim, ze wzglę-
du na odbywające się zajęcia 
edukacyjne. Wydatki na reali-
zację zadania w 2019 roku  wy-
noszą 55.000,00 zł, natomiast 
w 2020 roku planowany koszt 

inwestycji to 390.000,00 zł.
Otrzymaliśmy 63,63 % dofi-
nansowania, co stanowi kwotę 
282.890,00 zł. 
W ramach zadania na dolnym 
holu wyodrębniony zosta-
nie niezależny obiekt o po-
wierzchni 400 m² - będzie tu 
znajdowała się sala główna, 
dwie świetlice oraz odrębne 
toalety. 
Dom kultury będzie mógł 
funkcjonować niezależnie, 
dzięki osobnemu wejściu. 

Malechowo

Rusza budowa 
Domu Kultury

22 lutego br.  świetlica 
wiejska w Kusicach zosta-
ła oddana do użytku. 

Zadanie zrealizowano z Pro-
gramu Operacyjnego „Ry-
bactwo i Morze”, w ramach 
działania „Realizacja lokal-
nych strategii rozwoju kiero-
wanych przez społeczność”. 
Koszt inwestycji wyniósł 
659.236,18 zł., z czego 
kwota dofinansowania to 
254.137,00 zł. W budynku 
znajduje się świetlica z to-
aletami i zapleczem gospo-
darczym. 

Kusice

Nowa świetlica 
z wyposażeniem

Zakończono realizację za-
dania „Przebudowa drogi 
gminnej nr 165006Z Niemi-
ca – Bartolino – most przez 
rzekę Bielawa w Miejsco-
wości Niemica”. 
Łączna kwota inwestycji 
to 435.000,00 zł, z czego 
dofinansowanie wyniosło 
205.00,00 zł. 
Poprawił się stan techniczny 
obiektu oraz nastąpiła po-
prawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Niemica

Most już funkcjonuje

Zakończył się remont Pla-
cówki Wsparcia Dzienne-
go w Święcianowie. 

Pomieszczenie uzyskało 
nowe oblicze, bo wykona-
no mnóstwo prac remonto-
wych.  
Jest więc nowy sufit, oświe-
tlenie i ogrzewanie. Oprócz 
tego wyrównano i pomalo-
wano ściany oraz naprawio-
no podłogę. 
Teraz wszystkie dzieci ko-
rzystające z Placówki w 
Święcianowie, mogą po go-
dzinach lekcyjnych spędzać 
czas w przyjemnych warun-
kach.

Święcianowo

Remont Placówki Wsparcia Dziennego

Przy budynku Szkoły 
Podstawowej w Lejkowie 
zamontowano próg 
zwalniający.

Zwiększy on bezpieczeń-
stwo zarówno dzieci uczęsz-
czających do szkoły, jak i 

mieszkańców Lejkowa. 
Przejazd przez taki  próg 
z prędkością większą niż 
dopuszczalna powoduje 
podbicie kół samochodu i 
dyskomfort dla kierowcy i 
pasażerów, przez co skła-
nia do przejeżdżania przez 

niego z ograniczoną pręd-
kością, zazwyczaj 20 lub 30 
km/h.
Jest to kolejny krok do 
zwiększania bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym w 
naszej Gminie.

Lejkowo

Dbamy o bezpieczeństwo 

Karetka 
zostaje

Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Malechowie wygrał 
konkurs na podwykonaw-
stwo Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w 
Szczecinie, co za tym idzie, 
karetka oraz cały sprzęt me-
dyczny pozostaje w Gminie 
Malechowie. 
Zgodnie z nowelizacją 
ustawy o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym od 
1 kwietnia NFZ może za-
wrzeć umowę wyłącznie z 
podmiotem leczniczym w 
formie samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. 
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W Malechówku, Żegocinie i Zielenicy powstały obiekty rekreacyjne. Zadanie pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w 
obiekty funkcyjne w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica zostało dofinansowane na kwotę 219.343,00 zł. Łączna kwota inwestycji to 534.377,00 zł. Dzięki realizacji 
tego zadania powstały trzy świetlice kontenerowe z toaletami oraz zapleczem kuchennym, które będą służyć mieszkańcom. Będą to miejsca integracji, spotkań sołeckich oraz imprez 
tematycznych. 

Powstały kolejne obiekty rekreacyjne

Dzięki realizacji projektu dofinansowanego z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powstało 
ponad 6 km kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. Obecnie 
trwają prace przy drugim etapie inwestycji. Łączne kwota 
zadania wynosi 5 404 517,06 zł. 

Niemica

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wciąż trwa

W nowym półroczu ucznio-
wie Szkoły Podstawowej 
im. Noblistów Polskich 
w Niemicy uczą się w nowo 
wyposażonych pracowniach 
szkolnych. 

W ramach oświatowej rezerwy 
budżetowej MEN, dzięki sku-

tecznym działaniom Urzędu 
Gminy Malechowo, udało się 
pozyskać środki z Ministerstwa 
Edukacji w kwocie 75 tys. zł na 
doposażenie sali biologicznej, 
geograficznej, fizycznej i che-
micznej w pomoce dydaktycz-
ne niezbędne do realizowania 
nowej podstawy programowej 

Niemica

Szkoła doposażona w nowe pomoce naukowe

w szkołach podstawowych. 
W pracowniach pojawiło się 
mnóstwo modeli, plansz, map, 
eksponatów przyrodniczych. 

Uczniowie z chęcią obserwują 
mikroświat przy mikroskopach, 
wykorzystując gotowe prepara-
ty bądź wykonując własne. 

Przedszkole w Malechowie 
realizuje projekt „Rado-
sny świat przedszkolaka 
w Gminie Malechowo” 
współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskie-
go 2014 – 2020. 

Dzięki realizacji projek-
tu przedszkole wzbogaciło 
się o nowoczesne sprzęty, 
m.in.: Lustrzane kamienie – 
błyszczące bryły o opływo-
wych kształtach i gładkiej 
powierzchni. Działają jak 
lustro odbijając twarze i fak-
tury na których leżą; panele 
sensoryczne – lawa – pod 
przezroczystym tworzywem 
kryją się różnokolorowe, 
płynne oleiste substancje 
zmieniające swoje położenie 

i mieszające się pod wpły-
wem siły nacisku; świetlna 
kostka – sensoryczna kostka 
emanująca światłem w 16 
różnobarwnych kolorach; pa-
nel świetlny nieskończoność 
– dzięki grze świateł i luster 
w panelu tworzy się iluzja 
świetlistej głębi i nieskoń-
czonej przestrzeni; świetlny 
jeż – w zaciemnionym po-
mieszczeniu daje cudowny 
efekt gwieździstego nieba 
z mnóstwem świecących 
punkcików; światłowodowa 
kurtyna; namiot – kryjówka; 
magnetyczne klocki JollyHe-
ap; 2 fantomy dziecięce; mi-
ni–siłownię, w której skład 
wchodzą: 2 mini-bieżnie, 2 
mini-twistery, 2 mini-rower-
ki, 2 mini-wioślarze, 2 mini-
steppery oraz wiele innych 
równie ciekawych sprzętów 
dających dzieciom i pracow-
nikom mnóstwo możliwości.

Malechowo

Nowe urządzenia 
i zabawki 
w Przedszkolu

Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt 
„Przedszkolaki daleko od centrum”
Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 
583.213, 65 zł na realizację zadania pn. Przedszkolaki daleko 
od centrum-upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gmi-
nie Malechowo" Całkowita kwota projektu to 688.757,65 zł. 
Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności do 
edukacji przedszkolnej, w tym do zajęć specjalistycznych, 
korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, rozwija-
jących kompetencje emocjonalno-społeczne i gimnasty-
kę korekcyjną dzieci uczęszczających do przedszkoli w 
Ostrowcu i w Niemicy. 
Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 15 
miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu w Niemi-
cy, organizację zajęć rozwijających, takich jak: kreatywna 
matematyka, zajęcia cyrkowe, taneczne, warcabowe oraz 
językowe dla dzieci w przedszkolu w Niemicy i Ostrowcu. 
Podniesienie kompetencji zawodowych przez 6 nauczycieli 
w terminie do 30.09.2019r. 
Oba przedszkola zostaną również doposażone w sprzęt dy-
daktyczny na kwotę: 74 000,00 zł w Niemicy i 55 000,00 
w Ostrowcu.
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Od dnia 4 lutego br. Gmina Malechowo reali-
zowała projekt „Ja w Internecie”. Odbyły się 
szkolenia z tematów: „ Rodzic w Internecie”; 
„Działam w sieciach społecznościowych” oraz 
„Moje finanse i transakcje w sieci”.  W ramach 
projektu zakupionych zostało 8 laptopów, któ-
re po zakończeniu szkoleń zostały przekazane 
do szkoły. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli 
się między innymi w jaki sposób uchronić 
dziecko przed realnymi zagrożeniami, które 
wiążą się z korzystaniem z internetu oraz jak 
skutecznie korzystać z portali społecznościo-
wych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, 

Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w 
życiu prywatnym. Dla uczestników szkolenia 
przygotowany był słodki poczęstunek
Program „Ja w Internecie” zarządzany przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finanso-
wany był w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna 
Kultura była operatorem, który ogłasza kon-
kursy grantowe i wspomaga pod kątem mery-
torycznym i rozliczeniowym realizację dzia-
łań szkoleniowych na terenie gmin.

Kolejni mieszkańcy Gminy Malechowo z certyfikatami
„Ja w Internecie”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa

Od września 2019 r. na pod-
stawie uchwały Rady Gmi-
ny w budynku po byłym już 
Gimnazjum powstanie Zespół 
Szkół składający się z Przed-
szkola i Szkoły Podstawowej. 

Jest to unormowanie istnieją-
cego stanu administracyjnego, 
w którym w jednym budynku 

znajdują się dwie instytucje 
oświatowe korzystające z tych 
samych instalacji elektrycz-
nych, grzewczych i których 
finansowanie jest zadaniem 
naszej gminy.
W związku z tym zostanie 
ogłoszony konkurs na dyrek-
tora Zespołu Szkół w Male-
chowie.

Kusice

Koniec działalności 
ogniska przedszkolnego

Powstanie Zespół Szkół!

20 marca 2019 r, odbyło 
się coroczne spotkanie 
liderów klubów seniora 
z gminy Malechowo. 

Celem spotkania było pod-
sumowanie działalności 
klubów w 2018 r. i ustalenie 
planów działania na bieżący, 
czyli 2019 rok. 
W planach na ten rok jest 
organizacja co najmniej jed-
nej wycieczki z noclegiem, a 
także kilku jednodniowych  
wyjazdów. 

Aktualnie we wszystkich 
Klubach Seniora prowadzo-
ne są zapisy na wyjazd do 
Słupska, planowany na pią-
tek 17 maja 2019 r. To dla-
tego, że swój występ ma tam 
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
Poza tym kolejni Seniorzy 
zgłaszają chęć aktywizacji 
osób starszych i chcą prężnie 
działać w swoich klubach. 
W tym roku powstają nowe  
kluby seniora... w Podgór-
kach i Sulechówku.
Zapraszamy Seniorów do 
aktywnego spędzania czasu.

Gmina Malechowo

Spotkanie przedstawicieli 
Klubów Seniora

Oprócz tego, Seniorzy, ak-
tywnie uczestniczą zarówno 
w gminnych kiermaszach, 
jak i uroczystościach oraz  
festynach.

Otrzymaliśmy informację od 
TPD Koszalin, że z dniem 
31 sierpnia 2019 r. zaprze-
staje swojej działalności 

ognisko przedszkolne „Ku-
buś Puchatek” w Kusicach. 
Należą się w tym miejscu 
podziękowania TPD i jego 

pracownikom, a szczególnie 
Pani Izabeli Dęga za długo-
letnią współpracę dla dobra 
dzieci.
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Wydamy Folder Promocyjny Gminy Malechowo
Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację projektu pt. Promocja 
Gminy Malechowo i Środkowopomorskiej Grupy Działania poprzez wydanie folderu pro-
mocyjnego. Przyznano grant w wysokości 9.800 zł, natomiast całkowity koszt projektu to 
11.875,50 zł.
Realizacja projektu polega na wydaniu 2000 sztuk egzemplarzy Folderu Promocyjnego. 
Głównym celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r. Dzięki publika-
cji folderu promocyjnego pokazany zostanie potencjał turystyczny obszaru nie tylko dla 
mieszkańców ale i dla turystów z Polski i za granicy. Szczegółowo opisana zostanie Gmina 
Malechowo, akweny wodne, kościoły oraz potencjał lokalnej społeczności w formie orga-
nizowanych imprez i pikników.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie Osób Niepełnosprawnych 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie  działa  

Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 
Dyżur pełni codziennie pracownik, w godzinach pracy GOPS. Z 
pomocy skorzystać mogą osoby posiadające orzeczenie o niepeł-
nosprawności mieszkające na terenie Gminy Malechowo, osoby z 
ich otoczenia lub przedstawiciele podmiotu działającego na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie posiada program działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2016-2020, którego integralną czę-
ścią jest program osłonowy z zakresu pomocy społecznej, którego 
głównym celem  jest wsparcie finansowe ze strony samorządu osób 
niepełnosprawnych, które nie są w stanie przezwyciężać trudnych 
sytuacji życiowych wykorzystując własne zasoby i możliwości.
Prawo do pomocy przysługuje wnioskodawcy, którego miesięczna 
wysokość dochodu liczonego na podstawie  przepisów ustawy o 
pomocy społecznej,  osoby  samotnie gospodarującej lub na osobę  
w rodzinie nie przekracza 300 % kryterium dochodowego ustawy 
o pomocy społecznej  tj. osoby samotnie gospodarującej: 2 103 zł  
oraz dla osoby w rodzinie 1 584 zł.  
Pomoc przyznawana jest na :
• zakup środków dydaktycznych ułatwiających naukę uczniowi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym,  organizacja dojazdu 
do ośrodka organizującego turnus rehabilitacyjny;
• uczestnictwo w badaniach kontrolnych, specjalistycznych i ho-
spitalizacji ze wskazania lekarskiego, w tym organizacji dowozu 
do szpitala;
• uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych, 
w tym organizacji dowozu do ośrodka prowadzącego rehabilitację 
i zabiegi specjalistyczne;
• uczestnictwo w protezowaniu kończyn górnych i dolnych;
dojazd do ośrodka zajmującego się protezowaniem lub zaopatrze-
niem ortopedycznym;
• zakup sprzętu specjalistycznego, rehabilitacyjnego i zaopatrzenia 
ortopedycznego;
• podjęcie i kontynuacja kształcenia lub uzyskanie nowych kwalifi-
kacji zawodowych  i umiejętności poprzez pokrycia kosztów opła-
cenia czesnego oraz organizacji dowozu do placówki kształcenia;
• likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych i tech-
nicznych;
• podniesienie poziomu mobilności osób niepełnosprawnych po-
przez dofinansowanie kursu prawa jazdy kat. „B” ;
• pomoc finansowa w zakresie zmniejszania wydatków  poniesio-
nych na zakup leków zleconych   przez lekarza.
Prawo do pomocy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesio-
nych za zakup leków przysługuje wnioskodawcy, którego mie-
sięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie  przepisów 
ustawy o pomocy społecznej,  osoby  samotnie gospodarującej  nie 
przekracza 200 % kryterium dochodowego   tj.  1 402 zł  oraz dla 
osoby w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj: 
792 zł. Z pomocy mogą skorzystać osoby, które  poniosły wydatki 
i  nie zostały one objęte refundacją  PFRON, NFZ, stowarzyszeń  
i fundacji.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej  są dostępne  na stro-
nie internetowej GOPS: gops.malechowo.ibip.pl oraz w Gminnym 
Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.  

 Dowóz 
do szkół

Kończy się pierwszy etap 
reformy, a wraz z nim 

znika nasze malechowskie 
gimnazjum. 

Po raz ostatni uczniowie 
gimnazjum odbiorą swo-
je świadectwa 21 czerw-
ca 2019 r. Zmiany z tym 
związane dotkną wszyst-
kich mieszkańców gmi-
ny. Między innymi  przed 
nami ogłoszenie konkursu 
na ofertę dowozu uczniów 
do czterech szkół, w któ-
rych jeden autobus obsłu-
guje uczniów  jednej szko-
ły i dowoził będzie dzieci 
z jej obwodu. Powinno to 
skrócić czas dowozów i 
odwozów do szkół, a tym 
samym zmniejszyć liczbę 
godzin pobytu dzieci w 
szkole.

Podczas VII Sesji Rady Gminy Malechowo, dnia 18 marca br. Wójt Gminy Malechowo – Ra-
dosław Nowakowski wręczył nagrody dwóm znakomitym nauczycielom - Mariuszowi Małysz 
i Romualdowi Bobis, za zdobycie przez ich uczniów złotego medalu - SP Niemica  i srebrnego 
-  SP Malechowo w Finale województwa zachodniopomorskiego w Unihokeju.

Gmina Malechowo

Nagrodzeni podczas VII Sesji

W wyniku przeprowadzo-
nego w dniu 6 lutego 2019 
r. otwartego konkursu ofert, 
dokonano wyboru organi-
zacji pozarządowych, które 
otrzymają dotację w 2019 r. 
Poniżej przedstawiamy or-
ganizacje, które otrzymają 
dotacje oraz przyznane im 
kwoty:

W zakresie wspierania kul-
tury muzycznej i lokalnych 
zespołów muzycznych :
Stowarzyszenie Zespołu Lu-
dowego „Ostrowianie” w 
Ostrowcu – kwota dotacji: 
19.000,00 zł, Stowarzysze-
nie „Ludowy Zespół Śpie-
waczy „Słoneczko” – kwota 
dotacji: 18.000,00 zł, Sto-
warzyszenie „Nasze Wspo-
mnienia” – kwota dotacji: 
10.700,00 zł.

Do Świąt Wielkanocnych zostało jeszcze trochę czasu, jednak w Malechowie świąteczną atmosferę można poczuć już 
teraz. Piękne zające, jaja wielkanocne, liczne ozdoby i dekoracje, które pojawiły się w Stolicy Gminy to zasługa Sołtysa 
Malechowa - Macieja Wiącka. Dziękujemy Sołtysowi Wsi Malechowo oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygoto-
wanie tak pięknych dekoracji, które sprawiały, że Malechowo stało się kolorowe i świąteczne.  

Malechowo..

...ozdobami wielkanocnymi 
przystrojone

Otwarty Konkurs Ofert 

W zakresie kultury fizycznej 
– wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej: 
Klub Sportowy „Arkadia 
Malechowo” – kwota dota-
cji: 80.000,00 zł Stowarzy-
szenie Klubu Sportowego 
„Strong Zielenica” – kwo-
ta dotacji: 60.000,00 zł, 

Uczniowski Klub Sportowy 
Niemica – kwota dotacji: 
8.000,00 zł, Uczniowski 
Klub Sportowy „Pomerania 
Ostrowiec” – kwota dota-
cji: 8.000,00 zł, Uczniowski 
Klub Sportowy „Grabowa” 
SP Lejkowo – kwota dota-
cji: 8.000,00 zł. 
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Serdecznie gratulujemy nowo wybranym sołtysom 
oraz członkom rad sołeckich, życząc im owocnej pra-
cy z mieszkańcami, udanej współpracy z władzami 
samorządowymi Gminy Malechowo, a także cieka-
wych pomysłów oraz wytrwałości w realizacji planów 
i zamierzeń. Gorąco dziękujemy wszystkim osobom, 
które dotychczas pełniąc funkcję Sołtysa czy człon-
ka Rady Sołeckiej zabiegali o dobro lokalnej społecz-
ności. Składamy podziękowania za podejmowanie i 
skuteczne realizowanie działań służących rozwojowi 
Sołectw, a tym samym całej naszej Gminy.

Święcianowo: 
Sołtys Robert Kryściak

Bartolino: 
Sołtys Katarzyna Kozioł

Białęcino: 
Sołtys Róża Speiser

Borkowo: 
Sołtys Renata Bilińska 

Darskowo: 
Sołtys Edyta Gawin 

Drzeńsko: 
Sołtys Regina Łysko 

Gorzyca: 
Sołtys Mateusz Wiącek 

Grabowo: 
Sołtys Adam Chruszcz 

Karwice: 
Sołtys Beata Hetmańska

Kosierzewo: 
Sołtys Adrian Bryda 

Kusice: 
Sołtys Urszula Cholewa

Laski: 
Sołtys Joanna Grycko

Lejkowo: 
Sołtys Dorota Szymacha

Malechowo: 
Sołtys Maciej Wiącek 

Malechówko: 
Sołtys Stanisław Chruszcz

Niemica: 
Sołtys Agata Zawadzka

Ostrowiec: 
Sołtys Krzysztof Jarotek

Paprotki: 
Sołtys Barbara Miksza

Paproty: 
Sołtys Sławomir Kasper

Pękanino: Sołtys 
Władysław Wesołowski

Podgórki: Sołtys 
Eugeniusz Hamplewski

Przystawy: 
Sołtys Marcin Dzienis

Sęczkowo: Sołtys 
Marta Dzienis-Piesyk

Sulechowo: 
Sołtys Krystyna Nieradka

Sulechówko: 
Sołtys Krzysztof Dąbrowski

Zielenica: 
Sołtys Ryszard Kowalski

Żegocino: 
Sołtys Piotr Zając
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W niedzielę 7 kwietnia br. 
odbyła kolejna edycja „Jar-
marku Wielkanocnego” w 
Malechowie. 

Na terenie przy Urzędzie 
Gminy Malechowo swoje 
stoiska wystawiły szkoły, 
przedszkola, Klub Seniora z 
Malechowa, Placówki Wspar-
cia Dziennego, Sołectwo Go-
rzyca, Sołectwo Sulechówko, 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Przystawach, Stowarzyszenie 
„Ostrowianie” z Ostrowca, 
Zespół Nasze Wspomnienia, 
lokalni artyści oraz zewnętrz-
ni wystawcy. Podczas Jarmar-
ku miło usłyszeć było Minutki 

z Ostrowca prowadzone przez 
Jarosława Górnego, zespoły: 
„Ostrowianie”, „Nasze Wspo-
mnienia” i „Słoneczko”. 
Cieszymy się, że mieszkań-
cy naszej gminy wykazu-
ją inicjatywę, tworzą naszą 
małą ojczyznę, a swoją kre-
atywnością wpływają na jej 
atrakcyjność. Wójt Gminy 
Malechowo – Radosław No-
wakowski składa serdeczne 
podziękowania osobom za-
angażowanym w organizację 
tej imprezy: wystawcom i 
osobom, które wykonywały 
ozdoby oraz wszystkim, któ-
rzy odwiedzili Malechowo w 
niedzielę. 

Jarmark Wielkanocny w Malechowie

Jak co roku 11 lutego 
obchodziliśmy „Światowy 
Dzień Chorego” ustano-
wiony przez papieża Jana 
Pawła II w 1992 roku. 

Z tej też okazji Szkolne 

Koło „Caritas” działające 
przy Szkole Podstawowej 
im. Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie postanowiło 
sprawić radość dzieciom 
przebywającym w szpitalu 
i w dniu 19 lutego wolon-

tariusze odwiedzili Odział 
Dziecięcy Szpitala Powia-
towego w Sławnie. Przeka-
zali zabawki i gry, z których 
dzieci będą mogły korzystać 
na świetlicy. 

Malechowo

Wspomogli Oddział 
Dziecięcy Szpitala 
Powiatowego w Sławnie

W dniu 31 stycznia br. 
pożegnaliśmy kol. Barba-
rę Koprek, która przeszła 
na emeryturę. Prowadziła 
Filię Biblioteczną 
w Niemicy przez 35 lat. 

Tworzyła istniejącą biblio-

tekę od 1985 roku. Dbała 
o księgozbiór, lokal biblio-
teczny, skupiła wokół sie-
bie rzesze wiernych czytel-
ników. Rozczytała dzieci i 
młodzież szkolną w SP w 
Niemicy oraz grono doro-
słych czytelników. Życzymy 

naszej koleżance przyjemnie 
spędzanego czasu wolnego, 
spełnienia marzeń, radosne-
go przeżywania chwil z ro-
dziną i odkrywania świata. 
Wszystkiego najlepszego 
życzą bibliotekarze.

Niemica

Pożegnanie pracownika 
Biblioteki Publicznej 



1 marca br. w Szkole 
Podstawowej im. mjr. 
Ryszarda Markiewicza ps. 
”Mohort” zorganizowano 
warsztaty z metodyki harcer-
skiej dla drużynowych oraz 
funkcyjnych podstawowych 
jednostek Związku Drużyn 
ZHP Gminy Malechowo. 

W szkoleniu wzięło udział 
ponad 40 zuchów, harcerzy 
i instruktorów.
Na szkoleniowej zbiórce 
poprowadzono zajęcia z 
symboliki harcerskiej oraz 
obrzędowości w groma-
dach i drużynach, ćwiczo-

no elementy musztry in-
dywidualnej i zespołowej, 
doskonalono umiejętności 
posługiwania się szyfra-
mi oraz uczono piosenek i 
pląsów - stanowiących nie-
odłączny element każdego 
spotkania harcerskiego. 

Gmina Malechowo

Warsztaty szkoleniowe ZHP

Przedstawiciele Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Przystaw 
oraz z Niemicy wzięli udział w 
spotkaniu w Wiejskim Domu 
Kultury w Dobrzycy, organi-
zowanym przez koszaliński 
oddział Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. 

Spotkanie było związane z wej-
ściem w życie ustawy z 9 listo-
pada 2018 roku o Kołach Go-
spodyń Wiejskich. 
Dzisiaj KGW to profesjonalna 
organizacja, mająca osobowość 
prawną, mogąca być stroną 
umów, a przede wszystkim 
mogąca pozyskiwać dotacje i 
środki.
Na spotkanie przybyły przed-
stawicielki kół z całego regionu. 
Uczestnicy dokonali przedsta-
wienia swoich organizacji oraz 
chwalili się umiejętnościami 
kulinarnymi. Była to wspaniała 

okazja do spróbowania wyjąt-
kowych polskich potraw. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Przystawach zaprezentowały 
się z tzw. „kaszowcami”, które 
przygotowała nasza członkini 
Pani Alina Buchar. Są to pierogi 
z ciasta drożdżowego, nadziane 
kaszą i ziemniakami, przepis 
babć i prababć z Kresów, który 
przechodzi w rodzinach z poko-
lenia na pokolenie. Kaszowce 
były hitem spotkania, rozeszły 
się w mgnieniu oka.
Uczestniczki spotkania w Do-
brzycy wzięły udział również w 
warsztatach w dwóch obszarach 
tj.:
• Florystyki.
• Wykorzystania, prowadzenia i 
zastosowania mediów społecz-
nościowych na przykładzie Fa-
cebooka. 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Niemicy wzięło udział w kon-

kursie na najładniejsze logo, w 
który to zostało wyróżnione i 
otrzymało drobny upominek, 
który odebrała Przewodnicząca 
koła Pani Ewa Giś.
Organizatorzy przedstawili 
możliwości uczestnictwa i pro-
mowania KGW w wydarze-
niach organizowanych przez 
KOWR OT Koszalin w naszym 
regionie, a nawet na szczeblu 
całego kraju.
Po spotkaniu Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Przystaw 
i Niemicy  wróciły z wieloma 
pomysłami i dużym zapałem do 
działania.
Ilość Kół Gospodyń Wiejskich 
w Gminie Malechowo nadal się 
powiększa. W tym roku zosta-
ło utworzone Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sulechówku. 
Łącznie na terenie Gminy Male-
chowo funkcjonują 3 Koła Go-
spodyń Wiejskich.

Dobrzyca

Spotkanie Kół 
Gospodyń Wiejskich

W poniedziałek, 21 stycz-
nia br. przedstawiciele 
UG Malechowo odwiedzili 
panią Elżbietę Kruk, któ-
ra 16 stycznia świętowała 
swoje 90 urodziny. 

Pani Elżbieta jest mieszkan-
ką Niemicy od 20 lat. Ser-
deczne życzenia dostojnej 
jubilatce złożył Wójt Gminy 

Malechowo - Radosław No-
wakowski oraz Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Zdzisława Ku-
biak. Na ręce pani Elżbiety 
wręczono kosz upominków, 
kwiaty oraz list gratulacyjny, 
życząc kolejnych lat przeży-
tych w zdrowiu i w otocze-
niu najbliższych. Spotkanie 
przebiegło w miłej, rodzin-

nej atmosferze. Wspomnie-
niom nie było końca. Życzy-
my Pani Elżbiecie wszelkiej 
pomyślności, nieustającej 
pogody ducha, niewyczer-
palnych pokładów energii, 
uśmiechu na co dzień, mi-
łych niespodzianek losu 
oraz zdrowia, które będzie 
wiecznie służyć.

Niemica

Jubileusz 90-tych urodzin 
Pani Elżbiety Kruk

Niecodzienna uroczystość 
miała miejsce w dniu 
11 stycznia - był to jubile-
usz 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego - Diamentowe 
Gody Państwa Aliny 
i Ryszarda Buchar 
z Przystaw. 

Uroczystość odbyła się w 
niezwykle miłej atmosfe-
rze. Wójt Gminy Malecho-
wo - Radosław Nowakow-
ski pogratulował Jubilatom 

pięknego jubileuszu, życzył 
kolejnych szczęśliwych lat 
współżycia małżeńskiego. 
Niezwykle wzruszający mo-
ment, gdy Dostojni Jubilaci 
skierowali względem siebie 
rotę podziękowania - a dzię-
kowali sobie wzajemnie za 
dotychczasowe lata i przy-
rzekli, że uczynią wszystko, 
aby ich małżeństwo było na-
dal szczęśliwe i trwałe spra-
wił, że nie jednemu z gości 
zakręciła się łezka w oku. 

Tego dnia było mnóstwo 
wspomnień, były również 
kwiaty, drobne upominki 
oraz pamiątkowe zdjęcia.
Państwo Buchar wychowa-
li 6 dzieci, doczekali się 12 
wnuków i 7 prawnuków.
Jubilatom jeszcze raz dzię-
kujemy za wszystko, czego 
dokonali we wspólnym ich 
życiu, gratulujemy wspania-
łego jubileuszu i życzymy 
dalszych długich lat w zdro-
wiu i miłości.

Przystawy

Diamentowe Gody 
Państwa Aliny i Ryszarda 
Buchar
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Podziękowanie 
dla Wójta Gminy Malechowo
Radosława Nowakowskiego 

Serdeczne podziękowanie 
dla Wójta Gminy Malechowo 
- Radosława Nowakowskiego 

i pracowników Urzędu Gminy w Malechowie 
za pamięć i zorganizowanie uroczystości 

60-lecia pożycia małżeńskiego oraz Pani Teresie Petruk, 
byłej Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Przystaw

 za pamięć, życzenia, kwiaty i prezent 
z okazji naszych Diamentowych Godów.

Alina i Ryszard 
Buchar

 9 www.malechowo.pl

W polskiej tradycji kar-
nawał to niezapomniany 
okres zabawy. 

Jest okazją do wspólnych 
spotkań, organizacji imprez 
szkolnych, balów i uroczy-
stości sołeckich. 
Tegoroczny, długi karnawał 
w gminie Malechowo był 
niezapomniany, jak co roku 
dużo się działo. 
W placówkach oświatowych 

królowały bale przebierań-
ców, świetnie bawili się też 
wychowankowie placówek 
wsparcia dziennego. 
Łączono tłusty czwartek z 
przysłowiowym śledzikiem, 
organizowano zabawy kar-
nawałowe z wróżbami. 
Inicjatywę wykazały sołec-
twa, kluby seniora i stowa-
rzyszenia. To był niezapo-
mniany czas. 

Gmina Malechowo

Niezapomniana zabawa

Dzień Kobiet to wyjątkowe święto dla przedstawicielek płci pięknej. Pomysłów na świętowanie Dnia Kobiet mężczyźni z na-
szej gminy  mają mnóstwo. W sołectwach i klubach seniora odbywały się spotkania z poczęstunkiem i drobnymi upominkami. 
W szkołach panowie przygotowali uroczyste akademie z popisami wokalnymi i skeczami. Najmłodsi chłopcy z przedszkola i 
wychowankowie placówek wsparcia dziennego również znają się na tradycji i w eleganckim stylu wręczyli swoim koleżankom 
laurki i kwiatki, a małe kobietki odwdzięczyły się im łakociami. 8 marca był jak zwykle wyjątkowy!

Gmina Malechowo

Bawiły się na Dniu Kobiet

Do eliminacji powiatowych 
awansowali:

I grupa -  uczniowie szkół podstawowych
1. Wiktoria Skoczylas – SP w Niemicy
2. Zuzanna Kobylska – SP w Malechowie

II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
1. Jakub Małkowski
2. Kacper Główczyński

Gmina Malechowo

Młodzież zapobiega pożarom

Dnia 7 marca 2019  roku 
w Urzędzie Gminy Ma-
lechowo odbył się ogól-
nopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

Udział w nim wzięło łącznie 
16 uczniów.
W marcu, po przeprowa-
dzonych gminnych elimina-
cjach, odbył się powiatowy 
konkurs strażacki „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. 
Uczestnicy konkursu mu-

sieli wykazać się ogromną 
wiedzą z zakresu przyczyn 
powstawania pożaru, sposo-
bów jego gaszenia oraz or-
ganizacją akcji ratowniczo-
gaśniczej w
czasie walki z pożarem. 
Uczeń Szkoły Podstawowej 
im. Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie - Kacper Głów-
czyński zajął II miejsce w 
drugiej grupie wiekowej 
szkoła podstawowa kl. VII-
VIII, gimnazja kl. II-III.
Serdecznie gratulujemy!
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15 lutego młodzież z klas VII, 
VIII ze szkół podstawowych w 
Niemicy, Lejkowie i klas gimna-
zjalnych z Malechowa udała się 
do Teatru Muzycznego w Gdyni 
na musical. 

Aktorzy, muzyka, scenografia, 

efekty specjalne, gra światłem - to 
wszystko sprawia, że tak chętnie 
odwiedzamy teatr. Wszyscy uczest-
nicy wyjazdu byli pod ogromnym 
wrażeniem tego, co mogli zoba-
czyć. Przedstawienie zostało przy-
jęte z ogromnym aplauzem i wy-
wołało falę pozytywnych emocji.

Niemica

Pojechali do Teatru w Gdyni
Akcja "Moje 
zachowanie 

- powód 
do dumy"

Już kolejny raz młodzież 
klas VI-VII Szkoły Podsta-
wowej w Lejkowie wykona-
ła plakaty pt." Moje zacho-
wanie - powód do dumy". 

Prace wykonano w celu: 
-propagowania pozytywnych 
wzorców zachowań wśród 
młodzieży, -uwrażliwiania 
uczniów na zasady dobre-
go zachowania, -rozwijania 
kreatywności i uzdolnień 
plastycznych dzieci. Prace 
przedstawiały różne sytuacje 
oraz przykłady pozytywnych 
zachowań, z których ucznio-
wie są dumni. Autorom wy-
różnionych prac dziękujemy 
za kreatywne przedstawienie 
tematu. Najciekawsze prace 
zaprezentowano na wysta-
wie.

Dzieci ze wszystkich placówek wsparcia dziennego z gminy Malechowo miały podczas ferii 
zimowych zapewnioną opiekę  i atrakcyjny wypoczynek. Wychowawczynie zaplanowały i zor-
ganizowały zajęcia w świetlicach od 8 do 16. Odbywały się zależnie od zainteresowań dzieci 
zajęcia plastyczne, sportowe i wiele innych. W placówkach organizowano zabawy karnawa-
łowe, Dzień Babci i nocowania w świetlicy. W ofercie świetlic były także wyjazdy. Dzieci mile 
spędziły czas Ferii zimowych. 

Gmina Malechowo

Ferie w Placówkach Wsparcia  
Po raz kolejny w PWD Podgór-
ki odbyły się zajęcia z zakresu 
działań przyrodniczo-fizyczno-
chemicznych i doświadczenia. 

Temat brzmiał:" Poznajemy 
skarby ziemi". Cele ogólne to 
poznanie fizycznych właściwo-
ści wybranego minerału - gip-
su. Umiejętność rozpoznawania 
wybranych minerałów: kryształ 
górski, węgiel, sól kamienna, 
glina. Dzieci otrzymały gips, 
formy, pojemniki, farby. Podczas 
mieszania gipsu z wodą powstaje 
reakcja chemiczna. Później na-
leżało określić zmienne właści-
wości gipsu czyli suchy i mokry. 
Następnie wykonano własny od-
lew – powstały piękne aniołki na 
Dzień Babci i Dziadka. 

Podgórki 

Zajęcia 
Projektowe

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, do-
brych pączków nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie. Z okazji 
zbliżającego się Wielkiego Postu, każdy ostatni czwartek karnawału 
to „Zapusty”, wedle tradycji to dzień, w którym możemy sobie pozwo-
lić na małe, „co nieco”. Tego dnia wychowankowie z PWD w Laskach wła-
snoręcznie przygotowali pyszne pączki z marmoladą, które z przyjem-
nością skosztowali. Tłusty Czwartek był bardzo słodkim dniem.

Laski 

Nasmażyli pączków...

Ostrowiec

Zajęcia z języka angielskiego

W PWD w Ostrowcu rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu "Dla 
dobra dzieci -rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo". Zajęcia pro-
wadzone są przez p. Ilonę Wojciechowską. Celem tych zajęć jest uzyskanie lepszych wyni-
ków w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka, zwiększenie 
motywacji oraz wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci. Tematem 
ostatnich zajęć było głośne czytanie tekstów z książek oraz zabawy w języku angielskim.

5 marca br. w Domu Wiejskim w Gorzycy odbyło się rozstrzygnię-
cie konkursu – „Opakowaniom foliowym mówimy „nie” oraz pokaz 
naukowy organizowany przez firmę Wind Service oraz inicjatywę 
Żyj z Energią. W konkursie na Eco-torbę wzięły udział 3 świetlice z 
naszej gminy, w nagrodę za udział dzieci otrzymały ekologiczne wo-
reczki i piórniki. Po rozdaniu nagród przez przedstawicieli, odbył się 
bardzo ciekawy i pouczający pokaz eksperymentów naukowych.

Gorzyca

Żyj z Energią

  Dziennego 

Akademia Muzyki i Rytmiki
Zapraszamy mieszkańców Gminy Malechowo na bezpłatne zajęcia z rytmiki dla dzieci 
w wieku do 7 lat,  w każdy czwartek o godzinie 16:15 w Malechowie. 

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 
668-467-839

Dodatkowo odbywają się zajęcia ze śpiewu, nauki gry na pianinie, saksofonie i trąbce. 

Transmisja 
Sesji Rady 

Gminy 
Malechowo 

(na żywo)
Od nowej kadencji 2018-2023, 
każda sesja Rady Gminy jest 
transmitowana i nagrywana. 
To obowiązek nałożony stycz-
niową nowelizacją ustawy o 
samorządzie gminnym. 

Nagrania z Sesji VIII Kaden-
cji dostępne są na stronie BIP: 
http://ug.malechowo.ibip.pl/
public/?id=210662. 
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 Gminny Dzień Dziecka 
w Malechowie

Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski zapra-
sza wszystkie dzieci z naszej gminy na obchody ich gmin-
nego święta. Już po raz trzeci spotykamy się, by wspólnie 
świętować ten dzień. Niedziela - 2 czerwca br. w Gimna-
zjum w Malechowie. Specjalnie dla dzieci przygotowane 
zostaną atrakcje, dmuchańce oraz gry i zabawy!            

Czterdziestu dwóch 
szachistów wzięło udział 
w XIII Drużynowym 
Turnieju Szachowym 
o Puchar Starosty Koszaliń-
skiego w Polanowie. 

Szkołę Podstawową z Lejkowa 
reprezentowało pięciu graczy. 
Rywalizowano na dystansie 
7 rund, po 15 minut na partię. 
Dzieci z Lejkowa musiały ry-
walizować nie tylko z rówie-
śnikami ale także z graczami 
dorosłymi. Najlepiej z zawod-
ników z Lejkowa spisał się 
Dominik Dęga, który wygrał 
rywalizację w kategorii do 10 
lat. Skład zawodników uzupeł-
nili: Patryk Drzewiecki, Arek 
Arcisz, Hubert Arcisz oraz Ka-
mil Wiśniewski .

Lejkowo

XIII Drużynowy Turniej Szachowy

w Szkole Podstawowej 
im. mikołaja Kopernika 
w Ostrowcu, rozegrano 
mistrzostwa Hufca zHP 
Sławno w Unihokeju. 
w kategorii starszej z 
kompletem zwycięstw I 
miejsce wywalczyli har-
cerze 27 wdH im. „jerze-
go Kukuczki” z Ostrowca. 
miejsce II zajęli zawodni-
cy 5 śwdH wilki morskie 
ze Smardzewa miejsce 
III przypadło w udziale 
5 śwdH „wilki morskie” 
ze Smardzewa (dru-

gi zespół). w kategorii 
młodszej I miejsce zajęła 
drużyna dzieci Neptuna 
ze Sławna, na miejscu 
drugim uplasowała się 
5 śwdH „wilki morskie” 
ze Smardzewa. dyplomy 
i puchary wręczali pani 
dyrektor zS im. m. Ko-
pernika w Ostrowcu dh 
Barbara chylewska, z-ca 
komendanta hm Ryszard 
Sobczak oraz drużynowa 
pwd Sylwia Hutman. 

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy!

    Ostrowiec

Mistrzostwa w Unihokeju

Taekwondo 
i Akademia 
Zdrowego 
Kręgosłupa
Serdecznie zapraszamy na za-
jęcia Taekwondo, prowadzone 
przez zdobywcę czarnego pasa, 
trenera Roberta Kopeć. Zajęcia 
odbywają się w każdy czwartek 
od godziny 18:00 w Ostrowcu 
w świetlicy.
Zapisy pod numerem telefonu: 
606-479-810. 
Zajęcia odpłatne, cena za go-
dzinę do ustalenia z trenerem.
W każdy czwartek o godzinie 
19:45 w Malechowie w bu-
dynku Orkiestry odbywają się 
zajęcia - Akademia zdrowego 
kręgosłupa z elementami sa-
moobrony, prowadzone przez 
Roberta Kopeć. Zajęcia od-
płatne, również do ustalenia z 
trenerem.                          
Zapraszamy do zapisów!

W dniach 23-24 marca br. w 
Zalesiu koło Białej Podla-
skiej odbyły się Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski 
Federacji GPC 
w wyciskaniu sztangi leżąc, w 
przysiadzie i martwym ciągu. 

Zawodnicy USKS GROM po-
bili sześć rekordów Polski i 
wywalczyli trzy złote medale w 
konkurencji wyciskania sztan-
gi leżąc uzyskując tytuły Mi-
strzów Polski! 
W tym roku USKS GROM re-
prezentowało aż trzech zawod-
ników – multimedalista, Mistrz 
Świata i Mistrz Europy w wyci-
skaniu sztangi leżąc, Zbigniew 
Strzelecki (46l.) oraz jego 
dwóch uczniów – Mateusz Wi-
tek (15l.) i Karol Kaźmierczak 
(15l.) – debiutanci, mieszkańcy 

Gminy Malechowo dla których 
był to pierwszy start w tak zna-
czących zawodach.
W pierwszym dniu zawodów, 
pierwszy sukces odniósł Ma-
teusz, który dzięki zaliczonym 
wszystkim próbom (60, 65 i 
70kg) pokonał rywali zdoby-
wając złoty medal i tytuł Mi-
strza Polski w kategorii wie-
kowej Teen 13-15 w wadze do 
67.5kg. 
W kolejnym dniu zawodów 
bardzo ambitne cele zrealizo-
wał Karol. Podnosząc w pierw-
szej próbie aktualny rekord 
Polski, 65kg, w drugiej próbie 
zaatakował ciężar 67.5kg usta-
nawiając nowy rekord Polski i 
zapewniając sobie złoty medal i 
tytuł Mistrza Polski w kategorii 
Teen 13-15 w kategorii wago-
wej do 65kg. 

Apetyt Karola na sukces był 
jednak znacznie większy. 
W przysługującej mu trzeciej 
próbie zaatakował rekord świa-
ta, 70kg, po którego pokonaniu, 
ustanowił kolejny rekord Pol-
ski i otworzył sobie drogę do 
czwartej próby. 
Z powodów technicznych (brak 
sędziego odpowiedniej rangi) 
droga ta jednak była zamknięta 
dla próby bicia rekordu świata. 
Pomimo wszystko, Karol w 
czwartej próbie podniósł cię-
żar 72.5kg i w kategorii Open 
Teen 13-15 został wyróżniony 
dodatkowo srebrnym pucharem 
Mistrzostw Polski!

Gratulujemy 
zawodnikom 

i życzymy kolejnych 
sukcesów!

Gmina Malechowo

Dwóch mieszkańców 
zostało Mistrzami Polski

Potyczki 
Sołeckie

Wójt Gminy Malechowo - 
Radosław Nowakowski za-
prasza na V Turniej Sołecki 
o nazwie "Potyczki Sołec-
kie", który odbędzie się  na 
boisku wiejskim w Male-
chówku w sobotę – 11 maja 
br. o godzinie 15:00. 
Konkurencje dla radnych, 
sołtysów oraz zaskakujący i 
zabawny turniej dla drużyn 
sołeckich. Zapraszamy!!! 
Będzie się działo! Strefę 
gastronomiczną przygotuje 
Sołectwo Malechówko, a po 
turnieju zabawa taneczna do 
białego rana. Dodatkowo po-
kaz Zumby oraz atrakcje dla 
najmłodszych. Drużyny so-
łeckie sołtysi mogą zgłaszać 
do dnia 30 kwietnia br. po-
przez złożenie wypełnionego 
formularza do UG Malecho-
wo lub wysłanie go mailem: 

promocja@malechowo.pl.

Za nami IV Turniej Unihokeja Kobiet, który odbył się w sali sportowej Gimnazjum w Malechowie. 
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Główną ideą była dobra zabawa i zbiórka pieniędzy kwoty na leczenie i 
rehabilitację Karolinki - uczennicy oddziału zerówki w Przedszkolu w Malechowie. 
W tegorocznym turnieju wzięło udział 7 drużyn: SP Malechowo, SP Niemica, SP Lejkowo, Przedszkole w Male-
chowie, Urząd Gminy Malechowo, Zumba Team i Ewela Team. Warto wspomnieć, że mimo nieobecności szkoły z 
Ostrowca, pracownicy wraz z Panią Dyrektor stanęli na wysokości zadania i także wsparli turniej zbiórką pienię-
dzy za wpisowe. Mistrzyniami rozgrywek została drużyna Rady Rodziców SP Niemica. 

IV Turniej Unihokeja Kobiet 

„Grali dla Karolinki”
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W styczniu br. Szkoła Pod-
stawowa w Lejkowie gościła 
nauczycieli z terenu Gminy 
Malechowo podczas realizowa-
nego przy współpracy Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Malechowie oraz Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Ko-
szalinie szkolenia: „Program 
profilaktyczny Unplugged. 

Szkolenie dla realizatorów pro-
gramu". Wykładowcą była pani 
Teresa Ogniewska, która jest 
certyfikowanym trenerem, upo-
ważnionym do szkolenia przy-
szłych realizatorów programu. 
Odbyte szkolenie umożliwi na-
uczycielom, wychowawcom i 
pedagogom wzbogacić warsztat 
pracy o nowe narzędzia na pod-
stawie wdrażanego w swojej 

szkole programu Unplugged. 
Organizatorzy szkolenia doda-
ją, że „Program profilaktyczny 
Unplugged. Szkolenie dla re-
alizatorów programu" znajduje 
się na liście rekomendowanych 
działań PARPA - Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Lejkowo

Szkolenie „Program 
profilaktyczny Unplugged”

Kolejny rekord pobity! 
Pomaganie jest dziecinnie 
proste – zgadzając się 
z tymi słowami, kolejny raz 
społeczność lokalna Gminy 
Malechowo przybyła do 
zespołu szkół, aby włączyć się 
w 27 Gminny Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Po raz kolejny wspólnie udo-
wodniliśmy, że nie obcy nam 
jest los chorych i potrzebu-
jących dzieci. Społeczność 
lokalna  była niezwykle hoj-
na i nie szczędziła datków na 
chore dzieci. Tradycyjnie finał 
zakończył się światełkiem do 
nieba przygotowanym przez 
OSP Ostrowiec.  Cieszy fakt, 

że kolejny raz pobity został 
rekord i udało się zgromadzić 
niebagatelną kwotę – 13, 867 
złotych! Podziękowania należą 
się wszystkim, którzy przyczy-
nili się do wspólnego sukcesu i 
dołożyli przysłowiową cegieł-
kę. Dziękujemy i  zapraszamy 
już na finał gminnej WOŚP w 
przyszłym roku.

Ostrowiec

Gminny Finał WOŚP

Dnia 7 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Malechowie 
odbył się gminny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii 2019”.

Gmina Malechowo

Mistrzowie Ortografii 
Żywność z Banku Żywności 
nowa dostawa kwietniu 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie, 
serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Malechowo 
po odbiór żywności z nowej dostawy  otrzymanej w 
miesiącu kwietniu z Koszalińskiego Banku Żywności. 
Osoby  zainteresowane i spełniające   kryterium docho-
dowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,  
których dochód nie przekracza 200 % kryterium docho-
dowego uprawniającego do skorzystania z pomocy spo-
łecznej (w szczególności  emeryci, renciści) mogą sko-
rzystać z pomocy w ramach programu żywnościowego 
dla najbardziej potrzebujących. 
Dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie może 
przekroczyć  1402 zł, natomiast dla osoby  w rodzinie  
nie może przekroczyć  1056 zł.
Nowa dostawa może zawierać  asortyment około 20 pro-
duktów. 
Wszyscy zainteresowani  udzieleniem wsparcia w for-
mie żywności winny zgłosić się w Ośrodku Pomocy 
Społecznej do pracowników socjalnych celem wypeł-
nienia skierowania i złożenia oświadczenia o dochodach 
za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Szczegółowe informację na temat wydawanej Żywności  
udzielane są  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Malechowie pokój nr 7; tel.94 3140566 (Pani Grażyna 
Rusak ). Żywność będzie wydawana od dnia 15.04.2019r 
w godz. 8.00 do 14.00

Zwycięzcy konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe, dy-
plomy i drobne upominki. 

Gratulujemy odniesionego 
sukcesu oraz życzymy 
powodzenia w dalszym 

pogłębianiu wiedzy. 

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 14 kwietnia 2019 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Konkurs został przeprowa-
dzony na dwóch poziomach 
edukacyjnych: dla uczniów kl. 
IV-VI oraz uczniów kl. VII-
VIII i gimnazjum. 

W kategorii klas IV-VI zwy-
ciężyła Danuta Jędrzejewska 
(I miejsce) – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Niemicy, 
II miejsce zajęła Dominika 
Hutman – uczennica Zespołu 
Szkół w Ostrowcu, 
a III miejsce zajęła Hanna Ję-

druszczak, również uczennica 
Zespołu Szkół w Ostrowcu. 

Z kolei w kategorii kl. VII-VIII 
i gimnazjum zwyciężczynią 
konkursu została uczennica kl. 
IIIc gim. Julia Kolibowska, II 
miejsce wywalczyła Patrycja 
Chachura – uczennica Ze-
społu Szkół w Ostrowcu, a III 
miejsce zajęła Paulina Koź-
mińska z kl. IIId gim. 


