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Wszystkiego, co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, 
wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery, 

miłych spotkań z Najbliższymi 
oraz pomyślności w życiu osobistym

życzą
       Przewodnicząca Rady Gminy                      Wójt Gminy Malechowo
                 Jolanta Kieres                                Radosław Nowakowski

Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski 

i Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Malechowie - 
Zdzisława Kubiak 

zapraszają Seniorów z naszej 
gminy do wzięcia udziału w 
uroczystych obchodach 

Dnia Seniora, 
które odbędą się w sobotę 

- 11 czerwca br. 
w Gimnazjum w Malechowie. 
Rozpocznie je tradycyjne msza 
święta w Kościele pw. Matki 
Boskiej Gromnicznej w Male-
chowie.

Sołtys Karwic 
- Beata Hetmańska 
i współorganizator 

Urząd Gminy Malechowo 
zapraszają na 

Lipcowe 
Potyczki Sołeckie 

- turniej sołectw do Karwic. Spor-
towa rywalizacja i dobra zabawa 
gwarantowane!

02.07.2016 r., 
boisko wiejskie w Karwicach

Zespół Ludowy 
Ostrowianie, 

Urząd Gminy Malechowo 
i OSP Ostrowiec 

zapraszają serdecznie na festiwal 
muzyki ludowej 

„Folkowe Śpiewanie” 

który odbędzie się 
18 czerwca br. 

na boisku wiejskim w Ostrowcu. 
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Przed nami pełne 
nadziei Święta Wielka-
nocne, które zwiastują 
wiosnę. 

Wspaniałym wprowa-
dzeniem do tego świą-
tecznego okresu był 
gminny Jarmark Wiel-
kanocny w Malechowie. 
Przyciągnął on do naszej 
gminy niespodziewanie 
dużą liczbę osób. 
Byli wśród nich nie tyl-
ko mieszkańcy okolicz-

nych miejscowości, ale 
także osoby przyjezdne, 
a nawet obcokrajowcy z 
Niemiec. 
Mimo dość chłodnej 
pogody, w Sercu Wsi w 
Malechowie w sobotnie 
popołudnie można było 
podziwiać oryginalne 
stoiska z palmami wiel-
kanocnymi, stroikami, 
jajami wykonanymi 
przeróżnymi technikami 
i rękodziełem.
  Ideą  organizacji jar-

marku było pokazanie 
kreatywności i pomy-
słowości lokalnych śro-
dowisk.  
I tak swoje wyroby pro-
mowali przedstawiciele 
szkół: Szkoły Podsta-
wowej z Lejkowa i Nie-
micy, Zespołu Szkół w 
Ostrowu, Gimnazjum 
w Malechowie, Przed-
szkola w Malecho-
wie, Oddziału Przed-
szkolnego w Laskach 
i Placówek Wsparcia 

Dziennego, a także oso-
by prywatne.                                                              
Nietuzinkowe ozdoby 
sprzedawali przedsta-
wiciele Klubu Seniora 
w Karwicach, Klubu 
Seniora w Ostrowcu, 
Klubu Seniora i Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Niemicy oraz Stowa-
rzyszenia Ostrowianie.  
Malechowo tego dnia 
stało się handlową sto-
licą gminy i okolicy.  
Cieszymy się, że jar-

mark cieszył się dużym 
powodzeniem i mamy 
nadzieję, że spotkamy 
się ponownie.
Serdeczne podziękowa-
nia za przygotowanie 
terenu i wsparcie or-
ganizacyjne składamy 
strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Male-
chowie oraz strażakom z 
OSP Ostrowiec. 

                  Dziękujemy!

Jarmark Wielkanocny w Malechowie

Z okazji święta 27 soł-
tysów z naszej gminy, 
wójt Radosław Nowa-
kowski zaprosił ich na 
uroczyste spotkanie do 
Urzędu Gminy Male-
chowo. 

Było ono doskonałą oka-
zją do miłych rozmów, 
wymiany doświadczeń i 
przedstawienia licznych 
inicjatyw, które realizują 
gospodarze sołectw. Nie 
obyło się bez słów uzna-
nia i gorących życzeń ze 
strony przedstawicieli 
lokalnych władz. „Ser-
decznie dziękuję za pra-
cę na rzecz naszej małej 
ojczyzny, za podejmo-
wane działania i Wasze 
zaangażowanie. Życzę 
zdrowia, pomyślności i 

dobrej współpracy” - po-
wiedział wójt Radosław 
Nowakowski.
Miłym akcentem były z 
pewnością drobne upo-
minki w formie koszulek 
w barwach gminy a także 
prezentacja w postaci fo-
torelacji, w której ukaza-
no zrealizowane przed-
sięwzięcia i inicjatywy 
w poszczególnych sołec-
twach. Gmina Malecho-
wo zmienia swoje obli-
cze z pewnością dzięki 
współpracy z sołtysami, 
będącymi swoistego ro-
dzaju łącznikami między 
mieszkańcami a samo-
rządem.

Za to wszystko jeszcze 
raz serdecznie dziękuje-
my.

Dzień Sołtysa w Gminie Malechowo

Sołtysi gminy Malechowo. Góra: Eugeniusz Hamplewski, Radosław Nowakowski 
- Wójt Gminy Malechowo, Piotr Zając, Andrzej Robakowski, Renata Bilińska, Jo-
anna Grycko, Edyta Gawin, Monika Lichosyt, Monika Chruszcz, Agata Zawadzka, 
Stanisław Chruszcz. Dół: Justyna Mazur, Anna Żurowska, Mirosława Cicha, Anna 
Bober.
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Dzień Kobiet to corocz-
ne święto kobiet obcho-
dzone w naszym kraju 
8 marca, jako wyraz 
szacunku dla ofiar wal-
ki o równouprawnienie 
kobiet. Jest to święto o 
stosunkowo długiej tra-
dycji, gdyż ustanowione 
zostało w 1910 r.
 
W naszej gminie, jak co 
roku każda pani - ta mała 
i duża, z pewnością czuła 
się tego dnia wyjątkowo. 
O swoich koleżankach 
pamiętali chłopcy z od-
działów przedszkolnych, 
wręczając im kwiatki i 
słodkości. Również w 
szkołach odbyły się apele 
i spotkania przygotowane 
specjalnie dla przedsta-
wicielek płci pięknej.
Chłopcy z Placówki 
Wsparcia Dziennego w 
Ostrowcu zaskoczyli nie-
jedną panią, wręczając 
własnoręcznie wykonane 
tulipany nauczycielkom, 
ekspedientkom i przy-
padkowo napotkanym 
kobietom w Ostrowcu. 
Bawiły się Panie w so-
łectwach, w Sulechów-

Ogromną niespo-
dziankę dla sołtysa 
Ostrowca - Krzysztofa 
Jarotek przygotowali 
przedstawiciele tutej-
szego Klubu Seniora. 

W podziękowaniu za 

jego zaangażowanie 
i owocną współpracę 
przygotowali specjalnie 
dla niego spotkanie z 
okazji Dnia Sołtysa w 
dniu 11 marca br. 
Prezes Klubu Seniora, 
Józefa Aleksa-Bauer 

wraz z zarządem ser-
decznie powitali boha-
tera wieczoru, złożyli 
szczere życzenia zdro-
wia i pomyślności oraz  
wręczyli drobny upomi-
nek.
Spotkanie przy kawie i 

domowych wypiekach 
minęło w bardzo miłej 
atmosferze. 
Seniorzy z Ostrowca w 
ten oryginalny sposób 
wyrazili szacunek i po-
dziw dla działań młode-
go sołtysa z Ostrowca.

Krzysztof Jarotek składa 
serdeczne podziękowa-
nia dla Klubu Seniora 
w Ostrowcu za przygo-
towanie nietuzinkowej 
niespodzianki i dziękuje 
za ciepłe słowa.

W Ostrowcu też świętowali Dzień Sołtysa

Święto Kobiet w naszej gminie

ku z DJ i zaproszonymi 
gośćmi: wójtem Rado-
sławem Nowakowski i 
sekretarz Haliną Skaza. 
W Przystawach były nie 
tylko domowe wypie-
ki i świetna atmosfera, 
ale także ludowe przy-
śpiewki. W Malechowie 

można było wziąć udział 
w warsztatach decoupa-
ge, przygotowując świą-
teczne jajka. Świętowały 
także panie z Klubów 
Seniora. W całej gminie 
można było usłyszeć 
piękne życzenia, słowa 
wdzięczności oraz we-

sołe anegdotki od chłop-
ców i mężczyzn.
Ciekawym rozwiąza-
niem było połączenie 
Dnia Kobiet i Mężczyzn 
i zorganizowanie wspól-
nej zabawy dla miesz-
kańców Ostrowca. Soł-
tys wraz z Radą Sołecką 

przygotowali wiele nie-
spodzianek kulinarnych 
i upominków dla uczest-
ników imprezy. 
Mieszkankom naszej 
gminy życzymy, aby tak 
wyjątkowo mogły się 
czuć każdego dnia.

Dzień Kobiet w sołectwie Sulechówko

Przedszkole w Malechowie Panie z SP Niemica

W Niemicy świętowały Panie z Niemicy, Pękanina i Kusic
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W dniach 27-28.02.2016 roku 
w sali malechowskiego gim-
nazjum oraz w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Pola-
nowie odbył się IV Turniej 
Charytatywny „Gramy dla 
Karolinki”. 

Było  to niewątpliwie rekordo-
we przedsięwzięcie zorganizo-
wane w szczytnym celu, aby 
pomóc rodzicom dziewczynki, 
która choruje na rdzeniowy za-
nik mięśni. Rekordowe, ponie-
waż wzięło w nim udział ponad 
200 uczestników. Rywalizację 
rozpoczęto w sobotę, tj. 27 lu-
tego, od zmagań chłopców z 
rocznika 2007 i młodsi w Ma-
lechowie.
Do zawodów przystąpiło 5 
drużyn, które rozegrały mecze 
systemem każdy z każdym. 
Wyniki tego dnia były sprawą 
drugorzędną. Młodzi adepci 
piłkarscy wiedzieli, że grają dla 
Karolinki, a zawodnicy z Gwar-
dii Koszalin  przygotowali dla 
niej wspaniały prezent, dużego 
misia, który bardzo ucieszył na-
szą główną bohaterkę.
Wszyscy zostali nagrodze-
ni pamiątkowym pucharem, 
dyplomem oraz piłką. W 
turnieju startowały zespoły 
Gwardii Koszalin, UKS Żu-

kowo, Zrywu Kretomino i 
dwa z Arkadii Malechowo.  
 
W niedzielny poranek, 28 lu-
tego br. hala sportowa  w Po-
lanowie zanotowała niesamo-
witą  ilość zawodników w IV 
turnieju. Zaprezentowało się 12 
zespołów piłkarskich: Arkadia 
Malechowo,  Bałtyk Koszalin 
2007, Bałtyk Koszalin 2006, 
AP Mielno, Gryf Polanów, Gryf 
Słupsk, Kotwica Kołobrzeg, FA 
Koszalin, Unia Białogard, AP 
Szczecinek, SAS Sianów i Or-
lik Darłowo, które rywalizowa-
ły w trzech grupach.
W grach ćwierćfinałowych (8 
drużyn, które wyszły z grup)  
padły wyniki: Bałtyk 2007 Ko-
szalin - AP Mielno 5:0, Arka-
dia Malechowo - SAS Sianów 
2:1, Kotwica Kołobrzeg - Unia 
Białogard 1:0, Orlik Darłowo - 
Gryf Słupsk 1:2.
Półfinały potwierdziły wysoki 
poziom turnieju, gdzie walczo-
no o każdą piłkę i do ostatniej 
sekundy meczu. Arkadia Male-
chowo - Bałtyk 2007 Koszalin 
1:1 k.3:2 , Kotwica Kołobrzeg 
- Gryf Słupsk 2:0. W meczu 
o III miejsce Bałtyk pokonał 
Gryf Słupsk 2:1, natomiast w 
wielkim finale zawodnicy Ko-
twicy pokonali Młodą Arkadię 

Zapisy do przedszkola
    Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
do Przedszkola w Malechowie na rok szkolny 2016/2017. 

Zapisy do 31 marca 2016 r. w godz. 8.00-15.00. 
Kontakt pod numerem telefonu: 94 318 40 01. 

    Przedszkole Zespołu Szkół  im. Mikołaja Kopernika w Ostrow-
cu przyjmuje zapisy do oddziału przedszkolnego sześciolatków 
na rok szkolny 2016/2017 - dzieci urodzone w roku 2010 r. oraz 
do oddziału dzieci młodszych (dzieci 3, 4, 5-letnie). 
Zapisy trwają do 31 marca bieżącego roku. Tel. 94 31 08 414.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017: 
1 marca 2016 r. - 31 marca 2016 r. - przyjmowanie wniosków 
wraz z dokumentami w przedszkolu 
1 kwietnia 2016r. - 6 kwietnia 2016 r. - weryfikacja wniosków 
11 kwietnia 2016r. - podanie do publicznej wiadomości listy 
dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych 
Do dnia 15 kwietnia 2016 r. - potwierdzenie przez rodzica kan-
dydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
20 kwietnia 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości listy 
dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Serdecznie zapraszamy!

IV Turniej Charytatywny „Gramy dla Karolinki”

także 2:1. Podczas zakończenia 
obecni byli rodzice naszej ma-
łej bohaterki, którzy serdecznie 
dziękowali i gratulowali każde-
mu zespołowi. 
Organizatorzy,  tj. Mariusz 
Małysz, Tadeusz Chylewski 
i Romuald Bobis, a przede 
wszystkim rodzice Karolinki,  
pragną podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
pomocy w przygotowaniach i 
organizacji IV Turnieju Chary-

tatywnego "Gramy dla Karolin-
ki". Szczególne podziękowania 
dla: MT KIOSK Sp. z o.o., 
Adama Gramowskiego - głów-
nego sponsora, MaroTur Mi-
rosław Wąsowski - głównego 
sponsora, Burmistrza Polanowa 
- Grzegorza Lipskiego, Dyrek-
tora Gimnazjum w Malechowie 
- Piotra Chylareckiego, Państwa 
Krzysztofa i Anny Marchewka 
oraz rodziców Młodej Arkadii 
Malechowo.
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"Dobro rodzi się wtedy, kiedy 
ludzie zapominają o sobie.” - 

Lew Tołstoj
W gminie Malechowo są ludzie 
dobrej woli chcący bezintere-
sownie pomagać innym. Dzięki 
nim powstała idea zorganizowa-
nia koncertu charytatywnego dla 
zawsze uśmiechniętej i pełnej 
energii czterolatki, mieszkan-
ki naszej gminy i wychowanki 
Przedszkola w Malechowie 
- Karolinki, która boryka się z 
nieuleczalną chorobą, rdzenio-
wym zanikiem mięśni.
Pomysłodawca - pan Mariusz 
Małysz oraz organizatorzy kon-
certu - pracownicy Przedszkola 
w Malechowie i nauczyciele z 
Gimnazjum w Malechowie za-
angażowali się w przygotowa-
nie niezwykłej imprezy. Dzięki 
temu w niedzielę - 13 marca br. 
w „Dworku Golikowo” miał 
miejsce niezapomniany kon-
cert, w którym główną rolę ode-
grały dzieci. 
W niedzielne popołudnie każdy 
mógł przenieść się do innego 

świata - świata muzyki, śpiewu 
i tańca. Licznie zgromadzona 
publiczność mogła podziwiać 
przedszkolaki z Malechowa - 
koleżanki i kolegów Karolinki, 
maluchy z Punktu Przedszkol-
nego w Laskach, uzdolnione 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Niemicy i ludowy zespół Gra-
bowa z Lejkowa. Publiczność 
miała okazję usłyszeć uczniów 
z Zespołu Szkół w Ostrowcu i 
uzdolnione wokalnie gimnazja-
listki z Malechowa.
Dużą atrakcją był pokaz szko-
ły tańca Magnetica ze Sławna, 
studia tańca Balance ze Słupska 
i nietuzinkowe popisy mistrzów 
Pomorza break dance - grupy 
N.A.S.A. Minikoncert dała Ga-
briela Chojnacka oraz Bogna 
Jaśkiewicz, a na akordeonie 
zjawiskowo zagrał Wojciech 
Jaśkiewicz. Wszyscy artyści 
dali bezinteresownie pokaz 
swoich umiejętności - wszyst-
ko dla Karolinki, która również  
zaprezentowała gościom swój 
wokalny talent.

Koncert Charytatywny „Dzieci Karolince”

Domową kawiarenkę z pysz-
nymi wypiekami, kawą i her-
batą obsługiwały uczennice 
Gimnazjum w Malechowie - 
przedstawicielki sekcji Wolon-
tariat. Wiele emocji wywołały 
licytacje cennych podarunków 
przekazanych przez sponsorów, 
niewątpliwą atrakcją były prace 
wykonane przez bohaterkę spo-

tkania. A cel był jeden - dobra 
zabawa i pomoc Karolince. To 
było niezwykle wzruszające 
popołudnie. O oprawę muzycz-
ną zadbał Piotr Brzózan.
Mamy nadzieję, że akcja przy-
bliży dziewczynkę do odzy-
skania sprawności fizycznej 
do czasu wynalezienia leku na 
SMA. Gorąco w to wierzymy.

Organizatorzy składają ogromne podziękowa-
nia wszystkim osobom zaangażowanym w or-
ganizację koncertu. 
Dziękujemy sponsorom, darczyńcom i każdemu, kto dołożył 
cegiełkę do zbudowania tego wydarzenia. Szczególne  wy-
razy wdzięczności dla: 
Joanny Golik „Dworek Golikowo”, 
Ryszarda Króla „Hotel Król Plaza”, 
Państwa Kroplewskich „Hotel Jan” i „Park Wodny Jan”, 
Zarządu Klubu Koszykarskiego „aZS Koszalin”, 
Zarządu Klubu Piłki Ręcznej „aZS Energa Koszalin”, 
Młodych Piłkarzy Klubu Sportowego „arkadia Malechowo”, 
Wiktora Wątroby - darczyńcy butów piłkarskich Grzegorza 
Krychowiaka. 
Okazało się, że w pędzie dnia codziennego potrafi-
my się zatrzymać, odłożyć ważne życiowe sprawy na 
drugi plan i być bezinteresownie dla drugiego czło-
wieka.

Zespół Grabowa ze Szkoły Podstawowej w Lejkowie Występ Karolinki wspieranej przez kuzynkę

Studio Tańca Balance ze Słupska Grupa break dance  Nasa z Koszalina

kaczmarskan
Podświetlony
N.A.S.A.



I. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje:
matce, ojcu, opiekunowi faktycz-
nemu dziecka, opiekunowi praw-
nemu dziecka.

II. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje w wysokości 500,00 
zł miesięcznie na dziecko w ro-
dzinie do ukończenia 18 roku 
życia.
Wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczenia wycho-
wawczego  można składać 
w terminie od 1 kwietnia 2016 r. 
(druki będą dostępne w siedzibie 
Ośrodka, Placówkach Wsparcia 
Dziennego (świetlicach) i na stro-
nie internetowej gops.malecho-
wo.ibip.pl). Prawo do świadcze-
nia wychowawczego nabywa się 
od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, tj. od 1  kwietnia 2016 r. 
W przypadku wniosku złożonego 
w miesiącach kwiecień-czerwiec 
br. wypłata świadczenia nastąpi 
z wyrównaniem od 1 kwietnia 
2016 r. 
Kwota 500 zł to netto, zwolnio-
na z podatku dochodowego i nie 
będzie podlegać egzekucji, po-
dobnie jak inne świadczenia dla 

rodzin. Świadczenie wychowaw-
cze nie będzie liczone do docho-
du przy ustalaniu prawa do in-
nych świadczeń dla rodzin, m.in. 
z pomocy społecznej, funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń ro-
dzinnych.
III. W przypadku ubiegania się 
o świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko  należy przed-
stawić dokumenty potwierdzające 
dochody z roku poprzedzającego 
okres,  na który ustalane jest pra-
wo do świadczenia wychowaw-
czego. 

Rokiem bazowym, z którego 
dochody stanowią podstawę 
ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego na okres zasił-
kowy od 1 kwietnia 2016 r. do  
30 września 2017 r. jest rok ka-
lendarzowy 2014 r.

W przypadku utraty dochodu z 
roku bazowego, tj. 2014 lub po 
tym roku wnioskodawca zobo-
wiązany dostarczyć dokument 
określający datę  utraty dochodu 
oraz wysokość utraconego do-
chodu. 
W przypadku uzyskania  dochodu 

w  roku bazowym, tj. 2014 lub po 
tym roku wnioskodawca zobo-
wiązany jest dostarczyć: 
dokument  określający wyso-
kość dochodu osiągniętego przez 
członka rodziny oraz liczbę mie-
sięcy, w których dochód był uzy-
skiwany (w przypadku, gdy doty-
czy uzyskania w roku bazowym, 
tj. 2014),
dokument określający wysokość 
dochodu osiągniętego przez 
członka rodziny za miesiąc na-
stępujący po miesiącu, w którym 
nastąpiło uzyskanie dochodu (w 
przypadku, gdy dotyczy uzyska-
nia po roku bazowym, tj. 2015, 
2016).

IV. W przypadku ubiegania się o 
przyznanie świadczenia wycho-
wawczego na  drugie i kolejne 
dziecko nie dołącza się dokumen-
tów potwierdzających dochody 
członków rodziny.

V. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje na pierwsze dziecko 
jeżeli dochód rodziny w przeli-
czeniu na osobę nie przekracza 
800,00 zł, a jeżeli członkiem 
rodziny jest dziecko niepełno-

sprawne (orzeczenie o niepełno-
sprawności, orzeczenie o umiar-
kowanym  albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności) dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza  1200,00 zł.

VI. Świadczenie wychowawcze 
nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko pozostaje w związku 
małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w 
instytucji zapewniającej całodo-
bowe utrzymanie albo w pieczy 
zastępczej;
3. pełnoletnie dziecko ma ustalo-
ne prawo do świadczenia wycho-
wawczego na własne dziecko;
4. członkowi rodziny przysługuje 
za granicą na dziecko świadcze-
nie o podobnym charakterze do 
świadczenia wychowawczego, 
chyba że przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia spo-
łecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpiecze-
niu społecznym stanowią inaczej.
5. na pierwsze lub jedyne dziecko, 
w przypadku przekroczenia kryte-
rium dochodowego (odpowiednio 
800,00 zł lub 1200,00 zł).

Stypendia szkolne dla uczniów 
w roku  szkolnym 2015-2016

    Od 1 stycznia br. jednostką wyznaczoną do udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Malechowo (stypendia szkolne) jest Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Malechowie. W wszelkich sprawach 
związanych z przyznaniem pomocy materialnej dla uczniów (do-
starczenie faktur i składanie wniosków) należy kontaktować się z 
pracownikiem GOPS - pokój nr 7, tel. 94 31 40 566.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
W Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Malechowie  od 
stycznia 2016 r. działa  Punkt 
Informacji dla Osób Niepeł-
nosprawnych. Dyżur pełni co-
dziennie pracownik w godzinach 
pracy ośrodka. Z pomocy sko-
rzystać mogą osoby posiadające 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności mieszkające na terenie 
Gminy Malechowo, osoby z ich 
otoczenia lub przedstawiciele 
podmiotu działającego na rzecz 
osób niepełnosprawnych.
Ponadto Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Malechowie 
realizuje  program osłonowy 
z zakresu pomocy społecznej 
skierowany do osób niepełno-
sprawnych, którego głównym 
celem  jest wsparcie finansowe 
ze strony samorządu osób nie-
pełnosprawnych, które nie są  w 
stanie przezwyciężać trudnych 
sytuacji życiowych, wykorzy-
stując własne zasoby i możli-
wości.
 Prawo do pomocy 
przysługuje wnioskodawcy, 

którego miesięczna wysokość 
dochodu (liczonego na podsta-
wie  przepisów ustawy o pomo-
cy społecznej) nie przekracza 
300% kryterium dochodowego z 
ustawy o pomocy społecznej,  tj. 
osoba samotnie gospodarująca - 
1902 zł  oraz osoba w rodzinie 
- 1542 zł.
Pomoc przyznawana jest na:
* Zakup środków dydaktycznych 
ułatwiających naukę uczniowi 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi;
* Uczestnictwo w turnusie re-
habilitacyjnym,  organizacja 
dojazdu do ośrodka organizują-
cego turnus rehabilitacyjny;
* Uczestnictwo w badaniach 
kontrolnych, specjalistycznych 
i hospitalizacji ze wskazania 
lekarskiego, w tym organizacji 
dowozu do szpitala;
* Uczestnictwo w zabiegach re-
habilitacyjnych i specjalistycz-
nych, w tym organizacji dowozu 
do ośrodka prowadzącego reha-
bilitację i zabiegi specjalistycz-
ne;

Rodzina 500+
Informujemy, że w Gminie Malechowo zadanie w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz.U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195) realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie. 

* Uczestnictwo w protezowaniu 
kończyn górnych i dolnych;
* Dojazd do ośrodka zajmują-
cego się protezowaniem lub za-
opatrzeniem ortopedycznym;
* Zakup sprzętu specjalistycz-
nego, rehabilitacyjnego i zaopa-
trzenia ortopedycznego;
* Pomoc finansową w zakresie 
zmniejszania wydatków  ponie-
sionych na zakup leków zleco-
nych   przez lekarza;
* Podjęcie i kontynuację kształ-
cenia lub uzyskanie nowych 
kwalifikacji zawodowych   
i umiejętności poprzez pokry-
cie kosztów opłacenia czesnego 
oraz organizacji dowozu do pla-
cówki kształcenia;
* Likwidację barier architek-

tonicznych, urbanistycznych i 
technicznych;
* Podniesienie poziomu mobil-
ności osób niepełnosprawnych 
poprzez dofinansowanie kursu 
prawa jazdy kat. „B”;
* Wyjazdowe formy turystycz-
no-poznawcze z elementami 
rekreacji.
Z pomocy mogą skorzystać oso-
by, które  poniosły wydatki i  nie 
zostały one objęte refundacją  
PFRON, NFZ, stowarzyszeń  i 
fundacji.
Wnioski o przyznanie pomo-
cy finansowej są dostępne  na 
stronie internetowej ośrodka: 
gops.malechowo.ibip.pl oraz w 
Gminnym Punkcie Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych.
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Dotacje przyznane stowarzyszeniom

W ramach Otwartego 
Konkursu Ofert na wsparcie 
finansowe zadań publicznych 
związanych z realizacją za-
dań gminy w 2016 r. dofinan-
sowanie przyznano pięciu 
organizacjom pozarządowym 
funkcjonującym na terenie 
gminy Malechowo. 
   W ramach zadania "Upo-
wszechnianie działalności kul-
turalnej" dotacje otrzymały dwa 
stowarzyszenia, natomiast w 
ramach zadania "Upowszech-
nianie  kultury fizycznej" środki 
podzielono pomiędzy dwa klu-

by sportowe i jeden uczniowski 
klub sportowy.
    Podpisanie umów przez osoby 
uprawnione do reprezentowania 
stowarzyszeń miało miejsce w 
Urzędzie Gminy Malechowo w 
obecności wójta gminy - Rado-
sława Nowakowskiego, który 
pogratulował otrzymania dota-
cji i życzył owocnej współpracy 
oraz podejmowania działań na 
rzecz naszej małej ojczyzny.
   W tym roku na działalność 
kulturalną przeznaczono kwotę 
30 tys. zł, natomiast na kulturę 
fizyczną - 180 tys. zł.  

Po weryfikacji ofert przez komisję oceniającą wójt 
postanowił przyznać dofinansowanie:
- w zakresie działalności kulturalnej:
1) Stowarzyszeniu Zespołu Ludowego ,,Ostrowianie” w Ostrow-
cu                                                                                  - 17 tys. zł,
2) Stowarzyszeniu Ludowy Zespół Śpiewaczy  „Słoneczko”
                                                                                      - 13 tys. zł,

- w zakresie kultury fizycznej:
1) Klubowi Sportowemu ,,Arkadia” Malechowo     – 154 tys. zł,
2) Klubowi Sportowemu ,,Strong Zielenica”              – 20 tys. zł,
3) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,Eco” SP Niemica 
            – 6 tys. zł
      Zadania realizowane będą w okresie do 31 grudnia br. Wszyst-
kim stowarzyszeniom gratulujemy ciekawych pomysłów oraz ży-
czymy powodzenia w dalszej działalności.

Umowę na dofinansowanie odbierają działacze KS Strong Zielenica oraz Arkadii Malechowo

Stu członków klubów senio-
ra z gminy Malechowo miało 
niepowtarzalną okazję obejrze-
nia pięknego występu zespo-
łu Śląsk. Dzięki uprzejmości 
wójta gminy Malechowo Rado-
sława Nowakowskiego, który 
zafundował bilety na koncert, 
wszyscy członkowie klubów 
seniora, którzy wyrazili taką 
chęć mogli wziąć udział w tym 
pięknym widowisku. Śląsk to 
drugi po Mazowszu narodowy 

zespół pieśni i tańca w Polsce, 
liczy ponad  sto osób, tancerzy, 
chórzystów i członków orkie-
stry.
Zespół prezentował ludowe 
tańce śląskie, tańce z innych 
regionów i narodowe tańce pol-
skie, między innymi wspaniale 
wyglądający na scenie Polonez. 
Uczestnictwo w widowisku 
zrobiło na wszystkich wielkie 
wrażenie  i było niezapomnia-
nym przeżyciem. Przepiękne 

Niezapomniany koncert zespołu Śląsk 

stroje, profesjonalizm tancerzy 
przy muzyce granej przez or-
kiestrę na żywo i do tego pięk-
ne głosy chórzystów stwarzały 

niesamowitą atmosferę i dostar-
czyły wszystkim uczestnikom 
naprawdę niezapomnianych 
przeżyć.



Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie ogłasza nabór na bezpłatny kurs kwalifika-
cyjny w zawodzie rolnik, kwalifikacja R.03. - Prowadzenie produkcji rolniczej. 

Słuchaczem kursu może zostać osoba pełnoletnia bez względu na posiadane wykształcenie. 
Kurs realizowany będzie w systemie zaocznym z wykorzystaniem metod i technik kształ-
cenia na odległość. Osoby, które ukończą kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz przystąpią 
do egzaminu i uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, uzyskują kwali-
fikacje rolnicze.
    Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie organizuje również kursy kwalifikacyjne 
w następujących zawodach:
- technik informatyk 
- tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami                                                                                                                                             
- technik ekonomista 
- prowadzenie rachunkowości                                                                    
- technik żywienia i usług gastronomicznych 
- sporządzanie potraw i napojów  
- technik architektury krajobrazu 
- projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Zapisy i informacje:                                                                                                    
 Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2                                                                                            

tel. 59 810 70 10, 531 826 534
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W naszej gminie 
od niedawna działa 
prężnie sześć klubów 
seniora: w Karwicach, 
Malechowie, Niemicy, 
Ostrowcu, Sulechowie 
i Święcianowie. 

Ich członkowie mają 
mnóstwo pomysłów 
na wspólne spędzanie 
czasu, rozwijanie pasji 
czy też organizowanie 
spotkań integracyjnych. 
W związku z tym w sali 
konferencyjnej male-
chowskiego urzędu zor-
ganizowano spotkanie 
liderów klubów z wła-
dzami gminy. 
Obecność zaproszonych 
gości była stuprocento-

wa, przedstawiciele klu-
bów z entuzjazmem zare-
agowali na zaproszenie. 
Spotkanie było okazją 
do omówienia planów 
seniorów na działalność 
w 2016 roku, wymienie-
nia się doświadczeniami 
i zaplanowania wspól-
nych wydarzeń kultu-
ralnych dla wszystkich 
członków kubów z całej 
gminy. W dyskusji nie 
brakowało bardzo cieka-
wych pomysłów na dzia-
łalność i zachęcenie ko-
lejnych osób do wyjścia 
z domów. Uczestnicy 
spotkania opowiedzieli 
też o swojej dotychcza-
sowych działaniach i 
okazało się, że każdy z 

Spotkanie liderów klubów seniora

W styczniu br. mia-
ło miejsce spotkanie 
założycielskie orkiestry, 
która funkcjonuje w 
świetlicy wiejskiej w 
Malechowie. 
   
Członkami nowo po-
wstałego zespołu są byli 
członkowie Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej, ale 
do jej szeregów zapra-
szamy także osoby, które 
chcą nauczyć się gry na 
instrumencie. 
Dodatkowo prowadzone 
są zajęcia śpiewu dla osób 
uzdolnionych wokalnie.
Próby odbywają się w 

każdy wtorek i czwartek 
w godzinach 17:00 - 20:00 
w budynku Klubu Seniora 
w Malechowie (Malecho-
wo 22C). 
Harmonogram zajęć:
- sekcja wokalna 
                   17:00 - 18:00
- sekcje instrumentalne  - 
                    18:00 - 20:00
    Osoby zainteresowa-
ne uczestniczeniem w 
zajęciach proszone są o 
bezpośredni kontakt z in-
struktorem muzycznym 
zespołu - panem Rober-
tem Słobodzianem, kom. 
668 467 839. 
                 Zapraszamy! 

Nabór do orkiestry 

klubów ma czym się po-
chwalić, w każdym od-
bywają się bardzo zróż-
nicowane wydarzenia i 

zajęcia. Wszyscy zgod-
nie stwierdzili, że warto 
być członkiem klubu 
seniora, co bardzo opty-

mistycznie prognozuje 
na rozwój działających 
i powstawanie nowych 
klubów.

W marcu w świetlicy 
wiejskiej w Niemicy 
odbyło się spotkanie in-
tegracyjne ludowych ze-
społów śpiewaczych. Na 

zaproszenie zespołu lu-
dowego Słoneczko z Nie-
micy w tym muzycznym 
minikoncercie udział 
wzięły trzy zespoły z Ko-

szalina: Lechici, Śród-
mieście i zespół Trzech. 
Spotkanie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. 

Integracja zespołów śpiewaczych
w Niemicy
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Działalność Klubów Seniora w 2015 r.
W 2015 r. powstały 
w gminie Malechowo 
4 kluby seniora w 
miejscowościach  Ma-
lechowo, Sulechowo, 
Ostrowiec i Karwice.
  
Kluby seniora są organi-
zacjami nieformalnymi, 
nadzór nad ich działal-
nością sprawuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie. 
Zadaniem klubów jest 
zagospodarowanie cza-
su wolnego i rozwijanie 
zainteresowań osób w 
wieku 55+, emerytów i 
rencistów. 
Oferta opiera się na wy-
korzystaniu świetlic w 
miejscu zamieszkania 
seniorów i zaoferowaniu 
im cyklicznych zajęć 
zgodnych z ich zainte-
resowaniami i potrze-
bami. 
Wykorzystanie udostęp-
nionych przez gminę 
lokali umożliwia też or-
ganizację spotkań inte-
gracyjnych i świąt oko-
licznościowych.
W 2015 r. w zajęciach i 

spotkaniach w klubach 
seniora wzięło udział 
ponad 120 osób. Senio-
rzy korzystali z gimna-
styki rehabilitacyjnej raz 
w tygodniu w  klubach 
w Malechowie, Ostrow-
cu i Sulechowie. Odbyło 
się  47 zajęć z gimnasty-
ki dla ponad 40 osób. 
Dużym powodzeniem 
cieszyły się także warsz-
taty z obsługi kom-
putera, odbyło się 16 
warsztatów, w których 

uczestniczyło 28 osób. 
Seniorzy mieli okazję 
rozwijać także swoje 
talenty artystyczne na 
warsztatach robienia 
stroików bożonarodze-
niowych w Malechowie, 
Ostrowcu, Sulechowie i 
Karwicach, w których 
wzięły udział 62 osoby. 
 Ciekawe i pouczające 
były także spotkania z 
prawnikiem w klubach 
w Sulechowie i Ostrow-
cu, poradami prawnymi 

zainteresowanych było 
15 osób. 
Na wyraźne życzenie 
klubowiczów zorgani-
zowano też kilka wy-
cieczek finansowanych 
w większości przez sa-
mych seniorów, dzięki 
temu mieli okazję zwie-
dzić: ogrody Holturus 
w Dobrzycy, Kaszuby, 
Licheń oraz Trójmiasto. 
W listopadzie seniorzy 
wyjechali do teatru w 
Koszalinie. Teatr cieszył 

się tak dużym powo-
dzeniem, że trzeba było 
organizować drugi auto-
kar, w sumie wyjechało 
ponad 70 osób.  
Regularnie odbywają 
spotkania integracyj-
ne z okazji Andrzejek, 
Wigilii, imienin organi-
zowane wewnętrznie w 
każdym klubie. 
W większości miejsco-
wości członkowie klu-
bów wspaniale współ-
pracują z sołtysami i 
wspólnie organizują 
wiejskie imprezy. 
Wszystko wskazuje na 
to, że to dopiero począ-
tek działalności naszych 
seniorów w gminie, w 
2016 r. powstały już 
dwa kolejne kluby w 
Niemicy i Święcianowie 
z nowymi pomysłami i 
zapałem do działania. 
 Okazuje się że w naszej 
gminie jest wiele osób, 
którym wystarczy tyl-
ko stworzyć warunki, a 
uaktywnią się i potrafią 
świetnie działać. 

19 marca 1966 roku 
sakramentalne tak po-
wiedzieli sobie Państwo 
Regina i Jan Świderscy 
z Darskowa, którzy w 
minioną sobotę razem ze 
swoimi dziećmi, wnuka-
mi i najbliższą rodziną 
świętowali 50-ą rocznicę 
zawarcia związku mał-
żeńskiego.
 
Ten piękny jubileusz był okazją 
do złożenia serdecznych ży-
czeń dostojnym jubilatom. W 
obecności zaproszonych gości 
Wójt Gminy Malechowo - Ra-
dosław Nowakowski odznaczył 
Reginę i Jana Świderskich me-
dalem „Za Długoletnie Pozycie 
Małżeńskie”, nadanym przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Medal ten jest sym-
bolicznym wyrazem uznania, 

jakie władze Rzeczypospolitej 
Polskiej i władze samorządowe 
gminy Malechowo żywią dla 
wartości życia rodzinnego oraz 
wagi, jakie przywiązują do po-
myślności każdej rodziny, do 
trwałego, zgodnego i szczęśli-
wego związku małżeńskiego. 
Wzruszeni jubilaci złożyli so-
bie wzajemne podziękowania 
za wspólnie przeżyte chwile, za 
wsparcie, jakim się obdarzyli i 
za lata przeżyte w miłości i sza-
cunku.
Wójt Radosław Nowakowski 
pogratulował tego pięknego ju-
bileuszu i przekazał serdeczne 
życzenia zdrowia, pomyślności 
oraz kolejnych lat przeżytych 
w miłości i otoczeniu najbliż-
szych. Było to okazją do złoże-
nia podziękowań za trud i prace 
na rzecz rodziny, najbliższego 
środowiska oraz całej naszej 

Złote gody Państwa Świderskich

gminy. Po wręczeniu bukietu 
kwiatów i upominkowego ko-
sza, przyszedł czas na toast za 

zdrowie jubilatów i gromkie 
„Sto lat”.

Regina i Jan Świderscy z wójtem Radosławem Nowakowskim



10 SZKOlNE SPRaWy  www.malechowo.pl

Eliza Seweryn - uczenni-
ca Szkoły Podstawowej 
im. Kazimierza Górskie-
go w Lejkowie, zajęła 
I miejsce w konkursie 
fotograficznym „Bioróż-
norodność wokół nas”.  

Nagrodę w kategorii klas 
IV-VI uczennica klasy IV 
otrzymała  za zdjęcie pn. 
„Start zmorsznika”. A był 
to aparat cyfrowy marki 
Nikon. Gratulujemy!!!  
Konkurs fotograficzny 
„Bioróżnorodność wokół 
nas” skierowany został do 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjum. Celem 
konkursu było zachęcenie 
uczniów do poznania przy-

Absolwenci Gimna-
zjum w Malechowie z 
sentymentem odwie-
dzają progi szkoły. 

Ze względu na to, że 
większość z nich to tego-
roczni maturzyści tema-
tem przewodnim ostat-
niego spotkania były ich 
plany maturalne oraz 
wyniki matur próbnych. 
Nie obeszło się rów-
nież bez opisów wrażeń 
dotyczących kursów i 
egzaminów na prawo 
jazdy. Niektóre historie 

mógłby posłużyć jako 
scenariusz niezłej kome-
dii w stylu Stanisława 
Barei. Wesoły nastrój 
nie opuszczał również 
klubowiczów podczas 
tradycyjnego meczu 
siatkówki. Wszystkim 
absolwentom życzymy 
zdania matur, dostania 
się na wybrane studia i 
spełnienia marzeń doty-
czących życia osobiste-
go. Trzymamy za Was 
kciuki. Następne spo-
tkanie w czerwcu.

Irena Stalko

Zimowe spotkanie Klubu Absolwenta

Gimnazjum w Male-
chowie to placówka, 
która dysponuje wy-
kwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną i oferuje 
bogaty wachlarz zajęć 
pozalekcyjnych i kółek. 

Co roku organizowany 
jest tu dzień otwarty dla 
uczniów klas szóstych 
ze szkół podstawowych, 
aby ukazać im funkcjo-
nowanie szkoły.
Było to okazją do zapre-
zentowania oferty eduka-
cyjnej i wychowawczej 
przyszłym gimnazjali-
stom. W tym dniu nie 
zabrakło atrakcji. Były 

ciekawe lekcje z chemii, 
fizyki i języka angiel-
skiego, konkursy „Przy-
słowiowy zawrót głowy” 
oraz „Omnibus nauko-
wy”. Przedstawiciele sa-
morządu uczniowskiego 
oprowadzili młodszych 
kolegów po budynku, 
przekazali ciekawostki 
z życia gimnazjalistów, 
rozdali ulotki informują-
ce o rekrutacji. Szósto-
klasiści zostali też po-
częstowani obiadem oraz 
słodkościami. Mamy 
nadzieję, że taka prezen-
tacja gimnazjum pomoże 
im we właściwym wybo-
rze przyszłej szkoły.

Dzień otwarty w Gimnazjum w Malechowie

Dzień 29 lutego to 
niezwykły dzień. 
Dlaczego? Po pierwsze, 
pojawia się w kalenda-
rzu tylko raz na cztery 
lata. Po drugie, jest to 
moment, gdy wszystkie 
zuchy świętują swoje 
imieniny.

 To zarazem wielka 
chwila, ponieważ każdy 
zuch tylko jednokrot-
nie obchodzi w swojej 
zuchowej karierze takie 
święto. Niewątpliwie 
przyjęło się, że "Raz na 
cztery lata, każdy zuch 
jest pępkiem świata".
  Tak też było w tym 
roku w Ostrowcu. Imie-
ninowy tort, upieczony 

Ostrowiec:  Imieniny Zuchów

przez drużynową Gra-
żynę Jarosz, był miłą i 
smaczną niespodzianką 
dla zuchów z Próbnej 
GZ "Kosmiczna Groma-
da" z Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika z 
Ostrowca. Nie zabrakło 

tradycyjnego "Sto lat". 
Podczas tej zbiórki zuchy 
wykonały imieninowe 
zuch - czapeczki, ozda-
biając je różnorodnymi 
elementami, które stały 
się ważnym elementem 
dalszej części zbiórki.

Eliza Seweryn laureatem 
wojewódzkiego konkursu

rody i zachodzących w niej 
zjawisk oraz uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na kwe-
stie związane z zagrożoną 
dziś bioróżnorodnością. 
Prace na konkurs przysłało 
445 uczniów!
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 Tradycją malechowskiego 
Gimnazjum jest organizacja 
tygodnia patriotycznego z 
okazji przypadającego na 1 
marca Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 
Kultura tego dnia zobowią-
zuje do rozwijania pamięci i 
szacunku wobec tych, którzy 
odważyli się walczyć o wolną 
Ojczyznę. 

Zainteresowani mogli oglą-
dać przygotowane w Urzędzie 
Gminy w Malechowie i w bu-
dynku gimnazjum wystawy te-
matyczne wykonane w oparciu 
o materiały przekazane szkole 
przez rodzinę majora „Mohor-
ta” oraz udostępnione przez In-
stytut Pamięci Narodowej.
Uczniowie wzięli udział w 
szkolnych konkursach wiedzy 
o Patronie szkoły i Żołnierzach 

Wyklętych przygotowanych 
przez Martę Perzyńską. W bi-
bliotece odbyło się spotkanie 
uczestników działań wojen-
nych z uczniami - pasjonatami 
historii. Senior kombatanc-
kiego grona, pan Dominik Za-
lewski, relacjonował dawne 
wydarzenia i wspominał akcje 
dywersyjne. Przedsięwzięcie 
przygotowano we współpra-
cy z pracownikami gminnej i 

Zgodnie z tradycją w marcu 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Malechowo odbyły się 
eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”. 

Do testu podeszli przedstawi-

ciele trzech szkół podstawo-
wych z terenu gminy Malecho-
wo oraz z gimnazjum. 
W „grupie I - szkoła podstawo-
wa” po zaciętej „walce” i do-
grywce, I miejsce z wynikiem 
23 punktów zajął Szymon Żu-
rowski z SP Niemica, II lokata 
przypadła natomiast Grzego-

rzowi Babireckiemu z tej samej 
placówki, który uzyskał wynik 
o punkt gorszy.
W „grupie II – gimnazjum” naj-
lepsza okazała się Julia Kwe-
starz (16 punktów), II miejsce 
wywalczył Cezary Olszak, uzy-
skując 15 punktów. 
Wszyscy uczestnicy eliminacji 

otrzymali dyplomy i upominki. 
   Serdeczne gratulacje zdolnym 
mieszkańcom naszej gminy 
złożyła Sekretarz Gminy Male-
chowo - Halina Skaza, dzięku-
jąc za zaangażowanie i życząc 
powodzenia na etapie elimina-
cji powiatowych.

 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Ku Waszej pamięci, żołnierze wyklęci 
szkolnej biblioteki, Marią Sen-
dera i Robertem Baranem. Z 
kolei w czwartek, 3 marca br., 
młodzież skorzystała z działań 
w ramach projektu IPN oddział 
w Szczecinie „Lekcje z historii 
najnowszej”. Pracownicy Refe-
ratu Edukacji Historycznej zre-
alizowali zajęcia o tematyce: 
„Niezłomni 44-63”, „Polskie 
harcerstwo wobec wojny” oraz 
„Dwie okupacje”. 
Podsumowaniem obchodów 
był montaż słowno-muzyczny. 
Grupa projektowa uczniów z 
klasy IB i IIA zaprezentowała 
historię uchwalonego w 2011 
roku święta. Słowu mówione-
mu towarzyszyła poruszająca 
muzyka, a całość uzupełniła 
prezentacja na temat losów żoł-
nierzy powojennej konspiracji, 
w tym Patrona Gimnazjum w 
Malechowie - majora Ryszarda 
Markiewicza. Podczas realiza-
cji przedsięwzięcia skorzystano 
ze wsparcia Środowiska Kosza-
lińskiego 27 Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty Armii Krajowej. 

Działaniami koordynowały Mirosława Turczyn, Eliza 
Wróblewska - Hencel
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Aura tegorocznego 
zimowego zlotu była 
raczej jesienna - z 
przewagą deszczu 
i wiatru. Nie od-
straszyło to jednak 
miłośników militariów 
i historii do odwie-
dzenia naszej gminy i 
wkroczenia w zupełnie 
nowy, inny świat. 

  Świat wojskowych pie-
śni i odważnych ludzi. 
Zlotowe emocje roz-
poczęto wielkim ogni-
skiem w Forcie Marian 
prowadzonym przez 
pana Mariana Laskow-
skiego.
  Sobota to dzień, w któ-
rym odbyła się prezen-
tacja załóg, pojazdów i 

sprzętu. 
W południe Marian La-
skowski z zaprzyjaź-
nionymi zlotowiczami i 
grupą morsów dokonał 
oficjalnego otwarcia 
zlotu. 
  Następnie odbyła się 
barwna, wojskowa pa-
rada  po gminie Male-
chowo, dotarła do Pę-
kanina a następnie do 
centrum Malechowa.  
  Mieszkańcy mogli nie 
tylko podziwiać piękne, 
wojskowe pojazdy, ale 
także zrobić sobie zdję-
cie z bardzo przyjazny-
mi zlotowiczami, a co 
więcej – wsiąść do tych 
historycznych perełek. 
A to nie lada gratka.
  Wspaniałym wydarze-

niem była rekonstrukcja 
batalistyczna wydarzeń 
z walk o Wał Pomorski 
„Podgaje 1945”, za któ-
rą odpowiadała GRH 
„Nałęcz”. 
 Rekonstruktorzy odtwo-
rzyli tragiczną bitwę o 
Podgaje, wioskę w rejo-
nie Wału Pomorskiego. 
  Wydarzenia te mia-
ły miejsce 31 stycznia 
1945 roku. W wyniku 
złego rozpoznania, po 
nierównych walkach, 
wyczerpaniu amunicji 
i bitwie na bagnety, do 
niemieckiej niewoli do-
stało się według różnych 
źródeł, od 32 do 200 
polskich żołnierzy. Ci 
odważni ludzie podjęli 
nieudaną próbę uciecz-

ki. Tylko dwóch żołnie-
rzy ocalało. Pozostali 
zostali ujęci, zamordo-
wani i spaleni w stodole. 
Czy spalono ich żyw-
cem - brak jednoznacz-
nych dowodów. Male-
chowska rekonstrukcja 
z pewnością dostarczyła 
widzom niezapomnia-
nych wrażeń.
  Nie zabrakło pysznej 
kuchni polowej, woj-
skowych dźwięków i 
konkursów, świetną 
atrakcją było zorganizo-
wanie zlotowej strzelni-
cy. Tradycyjnie, wieczo-
rem przyszedł czas na 
wielkie zlotowe ognisko 
oraz nowość - koncert 
zespołu „Czas Trzy No-
waki”.

  W niedzielę - złoże-
nie podpisów do księgi 
pamiątkowej, oficjalne 
zamknięcie zlotu i za-
proszenie na kolejne mi-
litarne przeżycia w Ma-
lechowie w roku 2017.  
Jak co roku, pożegnalna 
kąpieli supertwardzieli i 
morsów w stawie z źró-
dlaną wodą nikogo nie 
zdziwiła.
 Serdeczne podziękowa-
nia i słowa uznania dla 
organizatora tego wy-
darzenia - pana Maria-
na Laskowskiego, grup 
rekonstrukcyjnych, za-
palonych zlotowiczów 
i wszystkich osób zaan-
gażowanych w przygo-
towania.

X Zimowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych

Fot. Waldemar Kossowski
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Dzieci ze wszystkich 
placówek wsparcia 
dziennego z gminy 
Malechowo miały pod-
czas ferii zimowych 
zapewnioną opiekę  
i atrakcyjny wypoczy-
nek. 

 Wychowawczynie za-
planowały i zorganizo-
wały zajęcia w świe-
tlicach w godzinach 
8:00 - 16:00. Odbywały 
się zależnie od zainte-
resowań dzieci zajęcia 
plastyczne, sportowe, 
a także dzień szalone-
go naukowca - kiedy to 
przeprowadzono szereg 
doświadczeń chemicz-
nych przy użyciu pro-
duktów spożywczych 
i innych codziennego 
użytku. Efekty mimo 
prostych składników, 
były czasami zaskaku-
jące. 
    W placówkach organi-
zowano zabawy karna-
wałowe, Dzień Babci i 
Dziadka oraz nocowania 
w świetlicy. W ofercie 
świetlic były także wy-
jazdy. 
W pierwszym tygodniu 
zimowego wypoczynku 
podopieczni z placówek 
i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Malecho-
wie byli w teatrze, a w 
drugim mieli możliwość 
uprawiania  zimowych  
sportów mimo tego, że 
aura była zupełnie od-
mienna. 
W y c h o w a n k o w i e 
wszystkich placówek 
wyjechali na lodowi-
sko, od poniedziałku 
do czwartku, kolejno 
po trzy świetlice wraz z 
dziećmi z biblioteki    
  Z możliwości potreno-
wania jazdy na łyżwach, 
podobnie jak i wyjazdu 
do teatru skorzystało po-
nad 200 dzieci.  
Podczas tegorocznych 
ferii z pewnością nikt się 
nie nudził. 

Podsumowanie ferii 2016

Dzieci z gminy Malechowo były częstym gościem koszalińskiego lodowiska

Wspólne nocowanie w Karwicach Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Ostrowcu

Wspólna zabawa w Laskach

Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przystawach Dzieci z PWD Kosierzewo
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O tym, że lubimy 
pomagać nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Ko-
lejny raz pokazaliśmy, 
że mamy dobre serca i 
udało nam się wes-
przeć fundację Jurka 
Owsiaka kwotą ponad 
8 tysięcy złotych.
 
Podczas Gminnego Fi-
nału WOŚP w Ostrow-
cu, wszyscy z wielkim 
zapałem zabraliśmy się 

do pracy, aby wspomóc 
działalność WOŚP.
Zgromadzonych gości, 
którzy licznie odpowie-
dzieli na zaproszenie, 
powitała Barbara Chy-
lewska - Dyrektor ZS 
Ostrowiec. Podziękowała 
za przybycie przedstawi-
cielom władz lokalnych: 
Wójtowi Gminy Male-
chowo - Radosławowi 
Nowakowskiemu, se-
kretarz gminy - Halinie 

Skaza, Przewodniczącej 
Rady Gminy - Jolancie 
Kieres, radnym, sołty-
som i przedstawicielom 
lokalnych środowisk.  
Organizatorzy WOŚP 
dołożyli wszelkich sta-
rań, aby wszyscy dobrze 
się bawili i każdy znalazł 
coś dla siebie i przygoto-
wali całą masę atrakcji. 
Spragnieni rozrywki po-
dziwiali wspaniałe wy-
stępy małych i dużych 

artystów - występy cyr-
kowe, taneczne, wokalne, 
teatralne. Oprócz wycho-
wanków ZS Ostrowiec 
można było podziwiać 
występy absolwentów.
Amatorzy zakupów dzie-
lili się hojnie zawarto-
ścią swojego portfela, 
kupując atrakcyjne fanty, 
natomiast wszyscy ze-
brani chętnie odwiedzali 
kawiarenkę i delektowa-
li się pysznymi ciastami 

upieczonymi przez ro-
dziców dzieci,  kawą i 
herbatą oraz gościli się 
chlebem ze smalcem, 
pysznymi ogóreczka-
mi oraz barszczem. At-
mosfera była niezwykle 
ciepła i przyjazna. Na 
zakończenie podziwiano 
wspaniały pokaz sztucz-
nych ogni przygotowany 
przez dzielnych straża-
ków z Ostrowca.
Do zobaczenia za rok.

Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowcu

Mierzymy wysoko!!!

W styczniu minionego 
roku zrodziła się idea 
założenia ludowego 
zespołu śpiewaczego 
w Niemicy. 

Zadania tego podjęła się 

Danuta Struzik - kie-
rownik zespołu. Szybko 
zjednała sobie liczne 
grono mieszkańców Nie-
micy i Bartolina, którzy 
wstąpili w szeregi tej 
muzycznej grupy, a dzię-

ki temu, dwa miesiące 
temu świętowaliśmy 
pierwsze urodziny Sło-
neczka z Niemicy.
 W uroczystości uczestni-
czyli członkowie zespo-
łu, kierownik muzycz-

Roczek Słoneczka z Niemicy
ny - Kazimierz Dulat i 
zaproszone zespoły. W 
imieniu władz samorzą-
dowych serdeczne ży-
czenia złożyła Sekretarz 
Halina Skaza, która prze-
kazała na ręce muzyków 
list gratulacyjny i kosz 
z upominkami. Na za-
proszenie odpowiedzie-
li też radni powiatowi: 
Jan Szlufik i Kazimierz 
Szewczuk, radna Gmi-
ny Malechowo Renata 
Jarotek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Nobli-
stów Polskich w Niemi-
cy - Iwona Nowak-Gan-
carz. Był tort, szampan, 
stres, łzy wzruszenia i 
dużo pozytywnej ener-
gii.
Wspólne świętowanie z 
zaproszonymi gośćmi, 
przyjaciółmi zespołu i 
mieszkańcami Niemicy 
minęło w miłej, muzycz-
nej atmosferze. Nie mo-

gło zabraknąć wzrusza-
jących słów muzyków, 
którzy są bardzo dumni 
z tego, że zespół funk-
cjonuje, koncertuje i ma 
na koncie wiele nagród 
i wyróżnień. A przecież 
Słoneczko jest tak mło-
de. Swoje występy dali 
także zaprzyjaźnieni mu-
zycy z zespołu Ostrowia-
nie oraz zespół Trzech z 
Koszalina. Relację do-
tyczącą pierwszych uro-
dzin zespołu z Gminy 
Malechowo przygotowa-
ła Renata Pacholczyk z 
Radia Koszalin.
Zwieńczeniem oficjal-
nych obchodów pierw-
szych urodzin była za-
bawa karnawałowa do 
białego rana.
Zespół Słoneczko skła-
da serdeczne podzięko-
wania dla sponsorów 
za pomoc w organizacji 
imprezy.
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Z wielką przyjem-
nością informujemy 
o wielkim sukcesie 
uczennic z Lejkowa, 
które awansowały do 
rozgrywek wojewódz-
kich w unihokeja.

 Dnia 09 marca 2016 r. 
w Grzmiącej, odbył się 
finałowy turniej regio-
nalny Igrzysk Młodzie-

ży Szkolnej w unihokeja 
dziewcząt i chłopców 
REGION „A” Koszalin.  
   Zawodniczki rozegrały 
3 mecze, które wygrały 
w pięknym stylu. 
  Z I miejsca dziewczęta 
z naszej gminy awanso-
wały do Finału Woje-
wódzkiego w unihokeja 
dziewcząt.

Awans dziewcząt z Lejkowa do finału 
wojewódzkiego w unihokeja 

Poniżej wyniki:
SP Lejkowo - SP Iwin 
4:0
SP Lejkowo - SP Redło 
5:0
SP Lejkowo - SP Sianów 
6:0

Drużyna z Lejkowa za-
grała w składzie: Mar-
tyna Apanel, Wiktoria 
Kaszyńska Julia Ko-
libowska, Otylia Łu-
czak, Amelia Obiała, 
Dagmara Skibińska, 
Agata Sobolewska, Ju-

lia Wiśniewska, Patry-
cja Ziółkowska. 
Opiekunem dziewcząt 
jest Danuta Rosiak. 
Gratulujemy serdecznie 
i trzymamy kciuki za 
dalszy etap rozgrywek!

Dziś chyba każdy 
słyszał o zumbie. Co 
to takiego? Zumba to 
taniec zainspirowany 
połączeniem elementów 
tańców latynoamery-
kańskich oraz elemen-
tów fitness. 

Poprawia sylwetkę i 
pozwala zrzucić wagę 
w bardzo atrakcyjny i 
wdzięczny sposób. To 
przede wszystkim świet-
na zabawa. Zumba jest 
bardzo efektywna - jako 
trening cardio łączy 
zabawę z wysiłkiem, 
poprawia samopoczu-
cie, wyzwala pozytyw-
ną energię, ale również 
rzeźbi i ujędrnia nasze 
ciało. Dzięki godzinie 
dynamicznych ćwiczeń o 
zmiennej intensywności 
możemy spalić aż 600 
kcal.
Zainteresowanie pań tą 
formą aktywności fizycz-

Moda na zumbę w gminie Malechowo

nej jest w naszej gminie 
bardzo duże. W Male-
chowie od listopada ze-
szłego roku odbywają się 
regularnie zajęcia zumby, 
które cieszą się dużym 
powodzeniem. Każdy, 
kto ma ochotę spalić ka-

lorie w tanecznych ryt-
mach może uczestniczyć 
w grupowych spotka-
niach w poniedziałek i 
środę, o godzinie 18:30 w 
sali gimnastycznej male-
chowskiego gimnazjum. 
Jednorazowy koszt - 9 zł. 

Zajęcia w Malechowie 
prowadzi szkoła tańca 
Magnetica w Sławnie.
Zumba wraz z treningiem 
interwałowym prowadzo-
na jest także w świetlicy 
wiejskiej w Niemicy we 
wtorki i piątki o godzinie 

18:00. Koszt 5zł. 
Zapraszamy na zajęcia 
zumby i ćwiczenia inter-
wałowe także do świe-
tlicy wiejskiej w Przy-
stawach w każdą środę 
o godzinie 19:00. Koszt 
5 zł, dzieci zapisane do 
PWD Przystawy - za dar-
mo.
Ww. zajęcia podzielone 
są na dwa bloki - zumbę 
i trening interwałowy. 
Interwały polegają na 
przeplataniu treningu o 
bardzo dużej intensyw-
ności z treningiem o ni-
skiej intensywności. Do 
zalet ćwiczenia interwa-
łami zalicza się: szybsze 
spalanie tłuszczu oraz 
zwiększanie wytrzyma-
łości organizmu. Same 
plusy! Układy zumby na-
tomiast są proste i przy-
jemne, dlatego do grupy 
można dołączyć w każ-
dej chwili.
Zapraszamy!

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Malechowie - Zdzisława 
Kubiak oraz wychowawczynie Placówek 
Wparcia Dziennego zapraszają na 

Piknik z okazji Dnia Rodziny, 
który odbędzie się w sobotę - 9 lipca br. 

  Moc atrakcji dla dzieci, konkursy z na-
grodami i zabawy integracyjne dla całej 
rodziny. Smaczny poczęstunek dla uczest-
ników zabawy!

Zespół z Lejkowa z opiekunem

Zumba na sali gimnastycznej w Malechowie



W trakcie przerwy zimo-
wej doszło do zmiany 
trenera klubu sportowe-
go Arkadia Malechowo. 
Prowadzący z sukcesa-
mi malechowskie dru-
żyny trener UEFFA B 
Paweł Ignasiak, pra-
cuje teraz z drużynami 
młodzieżowymi Zrywu 
Kretomino. Za włożony 
wysiłek, zaangażowanie 
i sympatyczne podejście 
Panu Pawłowi bardzo 
dziękujemy i życzymy 
sukcesów w dalszej pra-

cy trenerskiej.
Zespół przejmuje An-
drzej Bułło, którego syl-
wetki przedstawiać nie 
trzeba, jest w tym klubie 
najdłużej. Pan Andrzej 
jest również trenerem 
rangi UEFFA B.

Drużyna A - klasy 
Arkadia Malechowo:
Lasota Piotr - Bramkarz 
(Wychowanek - junior)
Szpalerski Piotr - Bram-
karz (pierwszy klub Ar-
kadia)

Walczak Piotr - obrońca 
(Wychowanek)
Buchar Jakub - obrońca 
(W - junior)
Łopata Sylwester - 
obrońca(W - Junior )
Kowalkowski Oskar - 
obrońca, pomocnik (W 
- Junior)
Kuśmierczuk Kacper - 
pomocnik(W - Junior)
Filipiak Jakub - pomoc-
nik(W - junior)
Sławkowski Paweł - 
obrońca, pomocnik (W)
Sieradzki Dawid - 

obrońca, pomocnik (W)
Szozda-Martin Carlos - 
obrońca, pomocnik(W)
Krajewski Kamil - 
pomocnik, napastnik 
(pierwszy Klub Arkadia)
Ciesiołkiewicz Marek 
- pomocnik, napastnik 
(Unia Sieciemin, w Ar-
kadii 8 lat)
Karpowicz Mariusz - 
obrońca, pomocnik (W)
Kalwasiński Marcin - 
obrońca, pomocnik (W)
Wers Marcin - obrońca, 
pomocnik (W)

Jarzębiński Michał - 
obrońca (W)
Podhorodecki Rafał - 
obrońca, pomocnik (w 
klubie 9 lat)
Przybysz Damian – 
obrońca (Wiekowianka 
- w klubie kilka lat)
 Grający trener: Bułło 
Andrzej (11 lat w Ar-
kadii, wcześniej Strażak 
Malechowo)

Sytuacja kadrowa jest 
rozwojowa, więc skład 
może ulec zmianie.

Zmiany w Arkadii Malechowa 
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Kwartalnik

Wspomniany we wcześniejszym artuku-
le Radosław Kowalski z klubu sportowe-
go Strong Zielenica został nagrodzony 
także w Plebiscycie Piłkarz Roku 2015.

Uroczysta Gala i Bal piłkarza, podczas któ-
rej wręczono nagrody dla laureatów plebi-
scytu Piłkarz Roku 2015 w województwie 
zachodniopomorskim, odbyły się w Hotelu 
Dobosz w Policach. 
Plebiscyt zorganizował Zachodniopomorski 
Związek Piłki Nożnej, Głos Szczeciński, 
Głos Koszaliński, portal ligowiec.net, zaś 
partnerem była TVP Szczecin. W wyniku 
głosowania Radosław Kowalski uzyskał 1 
miejsce i został laureatem w swojej katego-
rii, czyli w A klasie.

Radosław 
Kowalski - 
Piłkarz Roku 2015    Z przyjemnością informujemy o 

sukcesach przedstawicieli Gminy 
Malechowo w Plebiscycie na Naj-
popularniejszego Sportowca Po-
wiatu Sławieńskiego 2015 roku 
organizowanego przez Dziennik 
Sławieński. 

Podczas Gali Sportu, która odbyła się 
w marcu w Centrum Kultury i Sportu w 
Postominie dokonano podsumowania wy-
ników Plebiscytu na Najpopularniejszego 
Sportowca Powiatu Sławieńskiego 2015 
roku.

Radosław Kowalski, gracz Klubu Sporto-
wego Strong Zielenica zajął wysokie, dru-
gie miejsce w kategorii Najpopularniejszy 
Sportowiec Senior 2015. 
  Ponadto Klub Sportowy Strong Zielenica 
uplasował się na III miejscu w kategorii 
Najpopularniejszy Klub Sportowy 2015.   
III miejsce wywalczył Piotr Stefanów w 
kategorii Trener Powiatu Sławieńskiego 
2015. Wójt Gminy Malechowo - Rado-
sław Nowakowski wręczył na ręce wy-
różnionych nagrodę specjalną i złożył 
serdeczne gratulacje.
   Radosław Kowalski to 33-letni miesz-
kaniec gminy Malechowo. W klubie gra 
od początku jego istnienia, czyli od 11 lat. 
Obecnie gra na pozycji ostatniego stope-
ra. W roku  2015 rozegrał 24 spotkania 
w rozgrywkach w A klasie Koszalińskiej 
grupy, zdobywając 6 bramek. Wyróżnio-
ny piłkarz trenuje zespół i przygotowuje 
go do rozgrywek. Jest szanowanym i ce-
nionym zawodnikiem i cieszy się dużą 
sympatią wśród innych. 
Piotr Stefanów to długoletni gracz Klubu 
Sportowego Arkadia Malechowo, prze-
szedł wszystkie szczeble i obecnie z po-
wodzeniem trenuje zawodników z Male-
chowa. 
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i 
sukcesów sportowych!

Nagrodzeni w Plebiscycie 
Sportowiec 2015 Roku

Informacja dla osób, które będą korzystały z 
PROGRAMU 500+ 

i nie posiadają konta w banku
- otwarcie rachunku                   0 zł
- prowadzenie rachunku przez 6 miesięcy      0 zł
- wydanie karty płatniczej dla posiadacza   0 zł
- użytkowanie karty płatniczej            od 0 zł
- wypłata gotówki z bankomatów                0 zł
należących do grupy SGB i BPS S.A

Adres najbliższej placówki
Oddział  w Malechowie, Malechowo 80

(94) 318 43-34; (94) 318 43-35

Bank Spółdzielczy w Sławnie
Oddział w Malechowie




