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Wspaniały koncert charytatywny za-
grano w niedzielę, 15 kwietnia, w Szkole 
Podstawowej w Malechowie na rzecz 
Karolinki Materny i Kamilka Bronisza.
 
Już po raz kolejny z inicjatywy Rady 
Rodziców Przedszkola w Malechowie, 
wspólnie Wiesławą Bartos, nauczyciela-
mi i pracownikami obsługi Przedszko-
la w Malechowie oraz zaprzyjaźnionym 
gronem pedagogicznym i społecznością 
uczniowską Szkoły Podstawowej w Ma-
lechowie a także z pomocą jeszcze wielu 

innych osób dobrej woli, zorganizowano 
pomoc dwójce wychowanków, 6-letniej 
Karolince i 5-letniemu Kamilkowi.
Na scenie zaprezentowali się: przedszko-
laki z Malechowa oraz uczniowie SP w 
Malechowie, Lejkowie, Niemicy i ZS w 
Ostrowcu. Swoje wspaniałe występy zapre-
zentowali również: Joanna Golik - reprezen-
tantka rodziców malechowskich przedszko-
laków, Ostrowianie z Ostrowca, iluzjonista 
Rafał Reszke z Wejherowa oraz dziewczę-
ta ze Szkoły Tańca Magnetica ze Sławna. 
Prócz występów była też rozrywka. Dzie-

ci szalały na dmuchańcach. Atrakcją była 
również fotobudka, wata cukrowa, „Ka-
wiarenka” oraz kącik fryzjerski. Chętni 
mogli cyknąć fotkę z Jeżem z Jeżyczek.
Podczas koncertu trwała licytacja i Lo-
teria Fantowa, podczas której 475 losów 
zniknęło w mgnieniu oka. Przeprowadzo-
no też zbiórkę publiczną przez Fundację 
Słoneczko z siedzibą w Stawnicy.  Łącz-
nie zebrano 11.800,00 zł do puszek kwe-
starskich oraz z loterii fantowej i licytacji. 

Dla Karolinki i Kamilka!
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Zakończono prace re-
montowe przy cmen-
tarzu w Ostrowcu. 

Polegały one na demon-
tażu starego ogrodzenia 

oraz bramy wjazdowej. 
Na skutek wygospo-
darowanych środków 
finansowych, przygoto-
wano i oczyszczono te-
ren, zamontowano przę-

sła ogrodzeniowe oraz 
solidną bramę wjazdo-
wą. Miejsce to z pewno-
ścią zyskało na estetyce.

Ostrowiec

Wymiana ogrodzenia 
na cmentarzu

Nowymi i funkcjonalnymi toaletami mogą cie-
szyć się uczniowie malechowskiej podstawówki 
i gimnazjaliści. Zakończony został gruntowny 
remont łazienek dla dziewcząt i chłopców, znaj-
dujących się na pierwszym piętrze.

Malechowo

Nowe toalety w SP

Malechowscy 
strażacy w pocie 
czoła przez ostatnie 
miesiące 
remontowali 
pomieszczenie 
przy remizie OSP.

Ostatnim z etapów prac 
była wymiana okien 
i drzwi, położenie 
podłogi, wyrównanie 
ścian i sufitu oraz ich 
pomalowanie. Efekt 
jest zdumiewający.  
Przypomnijmy, że 
materiały do remontu 
zakupiła Gmina Male-
chowo, natomiast dru-
howie w ramach wolon-
tariatu poświęcili wiele 
godzin i we własnym 
zakresie przeprowadzi-
li gruntowny remont. 

Malechowo

Świetlica przy OSP

Dzięki temu w ma-
lechowskiej remizie 
jest teraz prawdziwa 
szatnia i miejsce do 
składowania ubrań 
strażackich (wygo-
spodarowane ze starej 
świetlicy) oraz od nie-
dawna - na skutek wy-

12 kwietnia GM złożyła wniosek, którego 
przedmiotem jest remont mostu przebiegają-
cego przez rzekę Bielawa w miejscowości Nie-
mica. 
Remont drogi gminnej Niemica - Bartolino bę-
dzie możliwy możliwy po wykonaniu prac zwią-
zanych z kanalizacją w Niemicy.

Gmina Malechowo

Złożono wniosek

Zmodernizowano chod-
niki w Malechowie, od 
szkoły w dół do Urzędu i 
kościoła. 

Na wniosek  malechow-
skiej Radnej, zmienione 
zostanie rozwiązanie skrzy-
żowania drogi powiatowej 
z gminną w Malechowie 
poprzez poszerzenie zjaz-
du w drogę gminną, do 
tzw. bazy Agro-Invest. Te-
raz konieczne będzie prze-
niesienie znajdujących się 
w obrębie skrzyżowania 
skrzynek pocztowych w 
inne, dogodne dla miesz-
kańców miejsce. Dobie-

ga też końca wymiana 
oraz budowa nowej sieci 
kanalizacji deszczowej 
znajdującej się w drodze.
Zakończenie robót plano-
wane jest na 30 czerwca br.
Gmina pozyskała na tę 
inwestycję środki unijne 
w kwocie ok. 1.800.000 
zł. Całkowity koszt in-
westycji: 3.430.000 zł. 
Zadanie polega m.in. na: 
poszerzeniu drogi, prze-
budowanej na odcinku 
3,761 km, wybudowaniu 
kanalizacji deszczowej 
wraz z chodnikiem w 
Malechowie oraz dwóch 
przystanków w Paprotach.

Malechowo-Papoty 

Prace remontowe 
na drodze 

Prezes OSP Malechowo - Roman Nowacki 
w nowo wyremontowanej świetlicy

kupienia przez Gminę 
Malechowo pomiesz-
czenia od prywatnego 
właściciela oraz prze-
prowadzonych działań 
- powstała przestronna 
świetlica strażacka. 
Korzystając z oka-
zji Wójt Radosław 
Nowakowski składa 
druhom z OSP Ma-
lechowo serdeczne 
podziękowania za za-
angażowanie w wy-
żej opisane działania.
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Gmina Malechowo ogło-
siła przetarg na zadanie 
„Poprawa infrastruktu-
ry rekreacyjnej Gminy 
Malechowo poprzez 
doposażenie terenów 
sportowych w obiekty 
funkcyjne w miejsco-
wości Malechówko, 
Żegocino i Zielenica”. 

Po wyłonieniu wykonawcy 
i podpisaniu z nim umowy, 
rozpoczną się prace pole-
gające na doprowadzeniu 
przyłączy oraz na posa-
dowieniu trzech obiektów  
kontenerowych. Będą peł-
nić funkcje zaplecza sani-
tarnego oraz miejsca spo-
tkań mieszkańców. Środki 
unijne przyznane na reali-
zację zdania to 219.343,00 
zł, natomiast całość za-
dania to 410.00,00 zł. 
Mieszkańcy tych trzech 
miejscowości od dawna 
zgłaszali potrzebę stwo-
rzenia miejsca integracji, 
a teraz -  gdy wszystko to 
jest na wyciągnięcie ręki 
- z niecierpliwością cze-
kają na rozpoczęcie prac.

Z ostatniej chwili: Nieste-
ty w wyniku ogłoszonego 
pierwszego przetargu nie 
zgłosiła się żadna firma. 
Ogłoszony zostanie drugi 
przetarg. Mamy nadzieję, 
że tym razem firmy będą 
aplikowały w przetargu. 

Gmina Malechowo

Zaplecze 
rekreacyjne

W styczniu br. - po 
ustąpieniu mrozów 
- udało się zamonto-
wać nowe elementy 
zabawowe w kilku 
lokalizacjach naszej 
gminy. 

W Malechowie pojawił 
się zamek, uwielbiana 
przez dzieci karuze-
la, huśtawka wagowa 

oraz bujak sprężynowy.  
Gmina Malechowo dzię-
ki wygospodarowanym 
oszczędnościom zaku-
piła trzy w pełni wypo-
sażone place w miejsco-
wościach: Kosierzewo, 
Laski i Przystawy. Na-
tomiast place w Ma-
lechowie, Niemicy i 
Gorzycy zostały doposa-
żone w cztery elementy.

Dzięki temu dzieci 
mogą korzystać z nowo-
czesnych miejsc rekre-
acji. Zgodnie z planem, 
sukcesywne wymienia-
my stare, wysłużone 
place, stawiając w ich 
miejsce nowoczesne i 
znacznie trwalsze. Spę-
dzanie czasu na terenie 
nowych placów zabaw 
jest bez wątpienia do-

brą zabawą zarówno dla 
dzieci, jak i dla ich opie-
kunów. „Mam nadzieję, 
że miejsca te będą tętni-
ły życiem. Z pewnością 
zabawa tu będzie dla 
dzieci przyjemnością i 
co najważniejsze będzie 
bezpieczna” - mówi wójt 
Radosław Nowakowski.

Gmina Malechowo

Place zabaw dla dzieci

Cztery szkoły 
z naszej gminy 
wzbogaciły się 
o nowe wyposażenie 
gabinetu profilakty-
ki zdrowotnej 
w sprzęt i aparaturę 
medyczną. 

Pod koniec ubiegłego 
roku złożono wniosek 
o dofinansowanie ga-
binetów profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach 
z terenu Gminy Male-
chowo.  Wnioskowana 
kwota dofinansowania 
została przeznaczona 
na zakup wagi z wzro-
stomierzem w wersji 
kolumnowej oraz pro-
fesjonalnego nesese-
ra pielęgniarskiego. 
Do dziś gabinety były 
wyposażone w wagi 
mechaniczne a wzro-
stomierze były meta-
lowe i ze względu na 
długi okres użytkowa-
nia-wyeksploatowane. 

Gmina Malechowo

Mają aparaturę medyczną

Drugim elementem 
są przenośne aptecz-
ki pierwszej pomocy 
wyposażone w zestaw 
przeciww s t r z ą s o w y, 
które w dobie zajęć 
prowadzonych me-
todą eksperymentu 
oraz poza budynkami 
szkół stanowią nie-
zbędne wyposażenie 
pielęgniarki szkolnej. 
Do 4 placówek z na-

szej gminy zakupio-
no wagę z wzrosto-
mierzem i apteczkę 
przenośną. Wartość  
d o f i n a n s o w a n i a 
26.332,00 zł - dota-
cja Wojewody Za-
chodniopomorskiego 
z przeznaczeniem 
na wyposażenie
gabinetu profilak-
tyki zdrowotnej.

Gmina Malecho-
wo  kontynuuje 
działania dotyczą-
ce naprawy dróg 
gruntowych 
oraz modernizacji 
dróg asfaltowych. 

W najbliższym cza-
sie dwie drogi w 
Malechowie zostaną 
wyłożone płytami. 
Będzie to możliwe 
przy współudziale 
środków sołeckich. 
Na podobnych za-
sadach wyremonto-
wane zostaną drogi 
gminne w Darsko-
wie, Niemicy oraz w 
Ostrowcu. W miarę 
możliwości, sukce-
sywnie będziemy po-
prawiać nawierzch-
nię dróg gruntowych.

Gmina Malechowo

Modernizacje 
dróg gruntowych

W miejscach tych 
pojawią się pły-
ty typu jomb.

Takie płyty, w najbliż-
szym czasie, pojawią się 
w miejscach dróg grunto-
wych Gminy Malechowo.

Plac zabaw w Laskach Plac przy Urzędzie Gminy Malechowo

Apel w SP Niemica
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Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski podpisał 
umowy ze stowarzy-
szeniami na realizację 
zadań publicznych 
w 2018 r. 

W wyniku rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu 
ofert przyznano środki 
finansowe w formie do-
tacji w zakresie kultury 
fizycznej i działalności 

kulturalnej. W ramach 
wspierania kultury mu-
zycznej i lokalnych 
zespołów muzycznych 
Komisja Konkursowa 
przyznała 17 tys. zł dla 
Stowarzyszenia Zespo-
łu Ludowego „Ostro-
wianie” w Ostrowcu, 
podobnie jak Stowarzy-
szeniu Ludowy Zespół 
Śpiewaczy „Słonecz-
ko”, Stowarzyszenie 
„Nasze Wspomnienia” 

otrzymało 12 tysięcy zł.
W ramach wspierania i 
upowszechniania kul-
tury fizycznej uczniow-
skie kluby sportowe 
otrzymały dofinanso-
wanie w kwocie 7 tys. 
zł. Sport wśród dzieci 
promować będą: UKS 
Niemica, UKS „Pome-
rania Ostrowiec” i UKS 
„Grabowa” SP Lejkowo.
Kluby sportowe działają-
ce na terenie naszej gmi-

ny otrzymały łącznie 45 
tys. zł na realizację za-
dania w pierwszym pół-
roczu. Arkadia Malecho-
wo ma do dyspozycji 30 
tys. zł, natomiast Strong 
Zielenica 15 tys. zł.
Stowarzyszeniom gra-
tulujemy przyznanych 
dotacji i życzymy po-
wodzenia w realizacji 
zadań na rzecz Gmi-
ny Malechowo i spo-
łeczności lokalnej.

Gmina Malechowo

Stowarzyszenia otrzymały dotacje

UKS Niemica

UKS Pomerania Ostrowiec UKS Grabowa SP Lejkowo

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Słoneczko”

W styczniu br. 
w świetlicy wiejskiej 
w Pękaninie odbyły 
się wybory uzupeł-
niające na sołtysa 
i członków rady so-
łeckiej w Pękaninie.

Mieszkańcy zdecy-
dowali, że gospoda-
rzem ich miejsco-
wości będzie pan 

Władysław 
Wesołowski. 

Na członków rady 
sołeckiej wybrano: 
Wojciecha Babirec-
kiego, Grzegorza 
Hencla, Marcina 
Kołodzieja, Annę 
Żurowską i Irene-
usza Żurowskiego.

W wolnych wnio-
skach mieszkańcy 
prowadzili dyskusję z 
wójtem Radosławem 
Nowakowskim doty-
czącą infrastruktury 
drogowej, oczysz-
czalni ścieków, ro-
wów melioracyjnych 
i innych problemów.
Panu Sołtysowi i 
członkom Rady So-
łeckiej życzymy 
powodzenia w pra-
cy na rzecz społe-
czeństwa lokalne-
go, energii i samych 
dobrych pomysłów.

W lutym Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Niemicy postanowiły 
powrócić do starych i 
zapomnianych tradycji, 
jakimi jest przędzenie 
wełny owczej na koło-
wrotkach czy robienie na 
drutach. Jak za dawnych 
czasów przędły weł-
nę i wspólnymi siłami 
zrobiły szal o długości 
2,20 m. Uczyły również 

Powrót do zapomnianych tradycji 
w Kole Gospodyń Wiejskich w Niemicy

Pękanino...

...ma 
Sołtysa

dzieci podstaw robótek 
na drutach. Wszyscy 

spędzili wieczór w mi-
łej atmosferze wspo-

minając dawne lata.
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„Aktywna tablica” to 
rządowy projekt cie-
szący się dużym powo-
dzeniem, realizowany 
w trzech placówkach 
naszej gminy. 

Jego założeniem jest 
doposażenie szkół w 
sprzęt multimedialny, 
wykorzystujący naj-
nowsze technologie. 
Dzięki temu dziecko 
wprowadzane jest w 
świat nauki w prosty i 
przystępny sposób, czę-

Gmina Malechowo

Nowe tablice interaktywne

W marcu, w sali konfe-
rencyjnej malechow-
skiego urzędu odbyły 
się eliminacje gminne 
do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy 
Pożarniczego, 
w którym udział wzię-
ło 16 uczniów z naszej 
gminy. 

Swoją wiedzą na temat 
pożarnictwa popisali 
się podopieczni z SP 
Lejkowo, SP Niemi-
ca, ZS Ostrowiec oraz 
gimnazjaliści z Male-
chowa, którzy walczyli 
w dwóch kategoriach.
W komisji konkursowej 

zasiedli: Komendant 
Gminny OSP - Roman 
Nowacki, Kierownik 
Referatu Oświaty, Kul-
tury i Sportu - Tadeusz 
Chylewski oraz Jerzy 
Kasicki - były Komen-
dant Powiatowy PSP.

Zwycięzcą w grupie 
młodszej została Ju-
lia Giś z SP Niemica, 
II miejsce wywalczyła 
Marta Kobryń z SP 
Niemica. Miejsce pierw-
sze w grupie II przypadło 
Amelii Jarotek z Zespo-
łu Szkół w Ostrowcu, a 
miejsce drugie - Karo-
linie Bryda z SP Male-

chowo. Osoby te, dzięki 
temu walczyły w roz-
grywkach powiatowych.
Zwycięzcom oraz 
wszystkim uczestnikom 
za udział i zaangażowa-
nie w przygotowaniu się 
do konkursu podzięko-
wał wójt Radosław No-
wakowski, który wręczył 
torby pełne upominków.
Podziękowania ślemy 
także do nauczycieli, 
którzy przygotowa-
li uczniów i wspierali  
ich merytorycznie.

11 kwietnia br. w Żuko-
wie odbyły się eliminacje 
powiatowe Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, 
w których uczestniczy-
ły cztery uczennice z 
gminy Malechowo, któ-
re na etapie gminnym 
zajęły I i II miejsce w 
I i II grupie wiekowej.
W I grupie wiekowej 
(szkoła podstawowa, 
klasy I - VI) najwyżej 
uplasowały się Julia 
Giś i Marta Kobryń 
ze Szkoły Podstawowej 
w Niemicy, zajmując 
ex-aequo IV miejsce, 
natomiast w II grupie 
wiekowej (szkoła pod-
stawowa, klasa VII, 

gimnazja klasy II-III) 
wysokie trzecie miejsce 
zajęła gimnazjalistka 
- Karolina Bryda ze 
Szkoły Podstawowej w 
Malechowie. VII miejsce 
w tej kategorii przypadło 
Amelii Jarotek z Zespo-
łu Szkół w Ostrowcu. 

Wszystkim 
uczestnikom 

gratulujemy wiedzy 
i dziękujemy 

za reprezentowanie 
Gminy Malechowo 

na szczeblu 
powiatowym.

Gmina Malechowo

Eliminacje Gminne OTWP

sto w formie zabawy. 
Nauka jest przyjemna, 

odgadywanie zagadek 
i poszukiwanie odpo-

wiedzi na pytania z róż-
norodnych dziedzin są 
ekscytujące, budzą w 
uczniach chęć współ-
zawodnictwa oraz mo-
tywują do działania.  
Szkoła Podstawowa w 
Lejkowie doposażona 
została w dwa monitory 
interaktywne, podsta-
wówka w Niemicy w ta-
blicę interaktywną, nato-
miast do SP Malechowo 
zakupiono monitor inte-
raktywny, projektor oraz 
tablicę interaktywną. 

Wydatki poniesione w 
2017 r. w ramach pro-
jektu „Aktywna tabli-
ca” to ponad 48 tys. zł, 
program finansowany 
jest w 80% ze środków 
budżetu państwa  i w 
20% z wkładu własne-
go Gminy Malechowo. 
W tym roku o środki 
z tego źródła aplikuje 
Zespół Szkół im. Mi-
kołaja Kopernika w 
Ostrowcu na wyposaże-
nie o wartości 17 tys. zł. 
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Przed świętami 
Bożego Narodze-
nia wójt Radosław 
Nowakowski 
złożył wizytę 90-
letniej mieszkance 
naszej gminy 
- Pani Stanisła-
wie Siedleckiej z 
Ostrowca. 

Z okazji okrągłych 
urodzin Pani Stasia 
wysłuchała uro-
czystych życzeń, 
otrzymała bukiet 
róż oraz kosz upo-
minkowy. Jubilatka 
nie kryła wzrusze-
nia, było to dla niej 
ważne przeżycie.  
W spotkaniu 
uczestniczyła naj-
bliższa rodzina 
Pani Stanisławy 

Ostrowiec

90-te urodziny 
Pani Stanisławy Siedleckiej

- córka Wiesława, 
u której mieszka, 
córka Halina z mę-
żem, wnuczka i 
prawnuczka. Było 
dużo wspomnień, 
barwne opowieści 
i niekończące się 

anegdotki. Pani Sta-
nisława to pogodna 
osoba o bardzo do-
brej, wręcz fotogra-
ficznej pamięci. Jej 
dumą jest rodzina: 
córki, zięciowie, 
wnuki, prawnuki 

oraz praprawnuk.  
Tego dnia za-
brzmiało "Sto lat", 
były serdeczne 
życzenia i pa-
miątkowe zdjęcia.

Z tej okazji przy-
bliżymy Pań-
stwu jej historię.  
Mała Stasia urodzi-
ła się 22 grudnia 
1927 r. w Piasku 
Wielkim (okolice 
Buska Zdroju, daw-
ne województwo 
kieleckie). Jej ro-
dzice - Stanisław i 
Aniela prowadzili 
małe gospodarstwo 
rolne i wychowy-
wali piątkę dzieci 
- 4 córki i 1 syna. 
Dzieciństwo boha-
terki tego artykułu 
nie było łatwe, od 
najmłodszych lat 
pomagała w gospo-
darstwie, pasła gęsi 
i krowy, uczestni-
czyła w żniwach 
i wykopkach.  
Stanisława Siedlec-
ka, z domu Weso-
łowska ukończyła 
cztery klasy szkoły 
podstawowej, po 
czym marzenia o 
dalszej edukacji 
zburzył wybuch II 
wojny światowej. 
1939 r. to duży cios 
- do Niemiec na 
przymusowe roboty 
wywieziono ojca i 
brata Pani Stasi. Na 
szczęście ojciec po 
niedługim czasie 
wrócił do kraju ze 
względu na zły stan 
zdrowia. Niestety 
rok 1941 przyniósł 
kolejny dramat - 
tym razem na ro-
boty wywieziono 
Panią Stanisławę, 
zaledwie 14-letnią. 
Jej ojciec, który 
dobrze władał języ-
kiem niemieckim, 

uprosił Niemców, 
aby jego córka tra-
fiła blisko swojego 
brata. I rzeczywi-
ście znalazła się 
ona w miejscowo-
ści oddalonej o kil-
ka kilometrów od 
miejsca, w którym 
pracował jej brat. 
Dziewczyna pra-
cowała ciężko u 
niemieckich gospo-
darzy - każdy dzień 
był taki sam - doiła 
krowy, jej młode 
ciało nie wytrzy-
mywało wielogo-
dzinnej harówki. 
Jak sama mówi 
- „Niemcy dziwili 
się, kto wysłał do 
pracy na roli takie 
drobne dziecko”. 
Ich zdaniem była 
za młoda do wyko-
nywania tak cięż-
kiej pracy. Na jej 
ubraniu widniała 
litera „P”, co sy-
gnalizowało o pol-
skiej narodowości. 
„Gospodarzy mia-
łam dobrych, nie 
mogę złego słowa 
na nich powiedzieć. 
Szanowali mnie” - 
mówi Pani Stasia. 
Zawsze miała dobre 
jedzenie, do dziś 
wspomina smak 
aromatycznego bu-
dyniu. W jej oczach 
Niemcy to zdyscy-
plinowani, naucze-
ni porządku ludzie. 
„Moim zadaniem 
było pracować i 
wywiązywałam się 
z tego obowiązku”. 
Gdy do Niemiec 
dotarli Anglicy i 
wyswobodzili ludzi 

Ostrowiec

Historia 
Stanisławy 
Siedleckiej

Równo dwa dni przed Wigilią każdego roku 
- od 90 lat - Pani Stanisława Siedlec-
ka z Ostrowca obchodzi swoje urodziny. 

różnych narodowo-
ści będących na ro-
botach przymuso-
wych, był rok 1945. 
Pani Stasia dosko-
nale pamięta dzień, 
gdy do gospodar-
stwa wjechali an-
gielscy żołnierze 
i powiedzieli jej, 
że jest wolna i nie 
musi tu pracować 
ani minuty dłużej. 
Pani Stasia czuła 
się w obowiązku 
pożegnać z jej go-
spodarzami - żoną 
i jej schorowanym 
mężem, który bar-
dzo przywiązał się 
do młodej Polki. 
W owym czasie był 
umierający i prak-
tycznie nie wstawał 
z łóżka. Gdy w jego 
pokoju pojawiła się 
Stasia i powiedziała 
„Do widzenia”, ów 
mężczyzna wstał i 
zaprowadził ją do 
komórki, w piwni-
cy której był nowy 

motor jego syna. 
Powiedział: „Tylko 
tyle mogę Ci dać 
w podziękowaniu”. 
Pojazd ten należał 
do jego syna, który 
walczył w Polsce 
i Rosji, gdzie zgi-
nął. Był to zupełnie 
nowy motocykl.  
Kolejny etap w ży-
ciu Stanisławy to 
wywózka do obo-
zu przejściowego. 
"Wszyscy jechali 
na wojskowej cię-
żarówce ponad 30 
km, w kurzu i bru-
dzie" - relacjonu-
je. Po dotarciu do 
miejsca docelowe-
go, młoda kobieta 
chciała zaczerp-
nąć wody, aby się 
umyć. Podeszła do 
mężczyzny, który 
wydał się jej bar-
dzo sympatyczny i 
zapytała czy może 
pomóc jej zdobyć 
trochę wody. Gdy 
ten oddalił się, ko-

bieta zwątpiła, że 
wróci. Po chwili 
jednak wręczył 
jej kanę. Tak oto 
Stanisława We-
sołowska poznała 
swojego przyszłego 
męża. Mężczyzna 
podążał za nią, by 
zobaczyć w której 
części obozu jest 
zakwaterowana .  
Okazało się, że ten 
młody mężczyzna 
o imieniu Mieczy-
sław znalazł się w 
obozie po uwolnie-
niu z niemieckiej 
fabryki. W obozie 
młodzi narzeczeni 
byli kilka miesię-
cy. „Amerykanie 
wozili nas do kina, 
do teatru. Mieli-
śmy tam bardzo 
dobre warunki”. 
Dostaliśmy nawet 
propozycję, by wy-
jechać do Bostonu, 
ale wybraliśmy oj-
czyznę. Chcieliśmy 
odnaleźć krewnych. 

15 sierpnia 1945 
r. Pani Stanisława 
wyszła za Mieczy-
sława Siedleckie-
go.Ślubu udzielił 
amerykański woj-
skowy. „Na naszym 
ślubie było chyba 
200 osób. Cały 
obóz.” - z rozrzew-
nieniem wspomina.  
Jesień 1946 r. 
przyniosła powrót 
do Polski. Młode 
małżeństwo trafiło 
do Legnicy, gdzie 
wyrobiono im pol-
skie dokumenty. 
Państwo Siedleccy 
udali się w kie-
leckie, by szukać 
rodziny. Gdy pani 
Stasia dotarła do 
Piasku Wielkiego, a 
w miejscu domu zo-
baczyła tylko ruiny. 
Pomyślała, że jeden 
z tysięcy brzozo-
wych krzyży, które 
mijała przy drogach 
kryje tragiczną ta-
jemnicę śmierci jej 
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rodziców. Z roz-
paczy wyrwał ją 
głos sąsiada, który 
powiedział: „Nie 
płacz Stasia, rodzice 
żyją, wyprowadzili 
się w bydgoskie”. 
Ten okres bohater-
ka artykułu wspo-
mina jako bardzo 
trudny dla narodu 
polskiego. Kraj był 
w ruinie, rosyjscy 
żołnierze kradli, 
co mogli. Rodzice 
Stanisławy osiedli-
li się w Łopatkach, 
koło Wąbrzeźna. 
Zrządzeniem losu, 
jej teściowe też 
mieszkali w oko-
licy (w Jarantowi-
cach). Tu urodziła 
się ich pierwsza 
córka Wiesława. 
Młodzi mieszkali 
trochę u teściów, 
ale sytuacja była 
trudna, dlatego też 
mąż Pani Stasi w 
1947 r. przyjechał 
do Ostrowca, gdzie 

szukał gospodar-
stwa do zajęcia. Sil-
ny ruch osiedleńczy 
miał tu miejsce rok 
wcześniej, dlatego 
też młodzi Siedlec-
cy zajęli lepiankę 
i tak mieszkali tu 
długie lata, w domu 
nr 70. Zaczynali 
gospodarzyć od 
5 ha, potem stop-
niowo dokupowali 
ziemię, powiększa-
jąc swoje gospo-
darstwo do 12 ha. 
„Bardzo ciężko 
pracowaliśmy, od 
świtu do nocy, upra-
wialiśmy zboża, 
ziemniaki, hodowa-
liśmy zwierzęta”.  
Na ziemiach za-
chodnich urodziły 
się im jeszcze 3 
córki (Maria, Ha-
lina i Brygida).  
Pani Stasia z uśmie-
chem opowiada o 
swoim mężu. Był 
bardzo czułym i 
obrotnym człowie-

kiem. Uwielbiał 
muzykę, grał na har-
monii i skrzypach, 
był komendantem 
OSP Ostrowiec. 
To on zainicjował 
powstanie żeńskiej 
drużyny strażac-
kiej, co było ewene-
mentem w regionie.  
W 1984 r. Pani Sta-
nisława owdowiała. 
Jej schorowany i 
wykończony ciężką 
pracą w niemieckiej 
fabryce mąż zmarł. 
W 1991 r. zdała go-
spodarkę na rzecz 
Skarbu Państwa. 
Od tego czasu po-
magały jej wspól-
nie córki z zięciami.  
Nasza Jubilatka 
doczekała się 9 
wnuków, 10 pra-
wnuków oraz 1 
praprawnuka. Jest 
dumna ze swoich 
córek, całym jej ży-
ciem jest rodzina.  
Pani Stanisława jest 
niezwykle sprawną 

mentalnie osobą. 
Jej doskonała pa-
mięć zaskakuje, 
pamięta dosłownie 
każdy detal ze swo-
ich młodzieńczych 
lat. Jej bliscy śmie-
ją się, że pamięta 
kolor podłogi w 
domu Niemców, u 
których pracowa-
ła... i rzeczywiście 
tak jest. Jej potok 
słów pozwoliłby 
na napisanie książ-
ki... a nie skrom-
nego artykułu. 
Mimo problemów 
ze zdrowiem i po-
ruszaniem się, Pani 
Stasia jest bardzo 
pogodą osobą. Nie-
mal rok temu prze-
żyła udar, a lekarze 
nie dawali szans na 
przeżycie. Mimo 
to, wyszła z choro-
by, pomogła jej w 
tym z pewnością 
wola walki. Ta star-
sza Pani o ciepłym 
usposobieniu to typ 

pedantki, zawsze 
robiła wszystko jak 
najlepiej i najrze-
telniej. Bliscy okre-
ślają ją słowami: 
"ceniąca porządek, 
bardzo konkretna". 
Do niedawna, gdy 
mieszkała jeszcze w 
swoim domu, dbała 
o obejście, w któ-
rym nie mogło być 
nawet chwaścika.  
Dziś mieszka u cór-
ki Wiesławy, rów-
nież w Ostrowcu. 
Cieszy się każdym 
dniem, dużo mówi 
o swoich przeży-
ciach z młodości 
i są to niezwykle 
barwne opowieści, 
pełne detali... Wie-
rzy w to, że jesz-
cze odzyska siły. 
Czego życzymy 
Jej z całego serca...

Z tej okazji w 
kościele w Sule-
chówku odbyła 
się msza święta 

za zdrowie jubi-
latów. Po mszy 
świętej Państwo 
Franciszek i Ma-

ria Lass w gro-
nie najbliższej 
rodziny i przyja-
ciół udali się na 

Lejkowo

Diamentowe Gody Państwa Lass

W lutym, wyjątkowy jubileusz 
- Diamentowe Gody, świętowali 

Państwo Franciszek i Maria Lass 
z Lejkowa.

wspólny poczę-
stunek do Restau-
racji Pod Dębem 
w Malechowie.

16 lutego 1958 
roku stanęli na 
ślubnym ko-
biercu, ślubując 
sobie miłość, 
wierność i uczci-
wość małżeńską. 
Przez 60 lat 
wspólnie rozwią-
zywali życiowe 
problemy i wspie-
rali się w trudniej-
szych chwilach. 
Wychowali  6 
dzieci,  a następ-
nie przyczynili 
się do opieki nad 
17 wnukami i 
12 prawnukami.

Państwu 
Franciszkowi i Marii 
życzymy kolejnych   

spokojnych 
i pełnych miłości 

wspólnych lat.
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Zgodnie z naszym 
zwyczajem, tym 
razem publiku-
jemy opowieść 
o Pani Helenie 
Sobczuk z Karwic, 
która 11 stycznia 
br. świętowała swo-
je 90-te urodziny.

Helena Sobczuk z 
Karwic urodziła się 
11 stycznia 1928 
r. na Wołyniu - w 
Rymaczach. Jej ro-
dzice Jan i Micha-
lina żyli z małego 
gospodarstwa rol-
nego. Pani Helena z 
domu Rekuta miała 
dwóch braci i jedną 
siostrę. Bohaterka 
naszego artykułu 
utrwaliła sobie w 
pamięci uczęsz-
czanie do szkoły, 
w której uczyli się 
zarówno Polacy, jak 
i Ukraińcy. Sąsie-
dzi żyli ze sobą w 
zgodzie i szanowali 
się. Często bawili 
się razem na wspól-
nych weselach..
Niedługo trwała ta 
sielanka, bowiem 
w 1939 r. wybuchła 
II wojna światowa. 

Zdaniem pani Hele-
ny okupacja pokaza-
ła jak duże niebez-
pieczeństwo grozi 
Polakom. Idea samo-
istnej wolnej Ukra-
iny spowodowała, 
że uaktywnili się na-
cjonaliści ukraińscy.
„Wówczas nie było 
broni jak teraz” - 
mówi pani Helena 
- „zabijali tym, co 
się nawinęło do ręki: 
widłami, siekierami, 
nożami”. „To czego 
byłam świadkiem 
było najboleśniej-
szym doświadcze-
niem mojego życia i 
nigdy więcej nie spo-
tkałam się z takim 
okrucieńs twem”.
„Pewnego razu, gdy 
partyzantka ukra-
ińska zaatakowała 
ludzi, ksiądz z Ry-
macz uciekł w zbo-
ża, schronił się w 
snopie, ale zdradził 
go wystający kawa-
łek czarnego mate-
riału. Ktoś krzyknął: 
„Tu jest batiuszka”, 
po czym przywią-
zano księdza do 
płotu i odcięto mu 
język. Opowieści 

Karwice

Historia 90-letniej Heleny Sobczuk

mrożących krew w 
żyłach pani Hele-
na pamięta więcej.
W obliczu tragicz-
nych wydarzeń Pani 
Helena z rodziną zo-
stała przesiedlona na 
drugą stronę Buga. 
Po zakończeniu II 
wojny światowej 
rodzina Rekutów 
udała się na ziemie 
odzyskane - do No-
wogardu w poszu-
kiwaniu lepszego 
życia. Tu też nieste-
ty rozchorował się 

ojciec Pani Heleny i 
zmarł. Rodzina była 
zmuszona wrócić w 
lubelskie do rodziny. 
Helena Rekuta tam 
poznała swojego 
męża Jana. Z uśmie-
chem na ustach 
wspomina, że jej 
wybranek bardzo się 
jej podobał. 5 sierp-
nia 1945 r. młodzi 
pobrali się w koście-
le w Kamieniu koło 
Chełma Lubelskie-
go. Żyli tu kilka lat, 
w 1950 r. urodził się 

syn Józef, w 1952 
r. - syn Stanisław. 
Wcześniej młode 
małżeństwo przeży-
ło śmierć pierworod-
nego syna, który żył 
zaledwie kilka dni.
Ze względu na to, 
że sytuacja Sobczu-
ków była trudna, 
zdecydowali się oni 
na wyjazd na zie-
mie zachodnie. W 
1956 r. przybyli do 
Karwic, gdzie za-
jęli gospodarstwo, 
w którym Pani He-

lena żyje do dziś.
W 1956 r. urodził 
się syn Ryszard, a w 
1958 r. córka Maria. 
Zarówno pani Hele-
na, jak i jej mąż pra-
cowali w PGR-ze. 
To był ciężki czas, 
cały dzień doiła 
krowy, obrządzała 
je i czyściła. Czę-
sto bywało tak, że 
jej posiłkiem było 
mleko i nic więcej.
W 2000 r. zmarł maż 
pani Heleny. Pani 
Helena jest typem 
pogodnej osoby, 
która lubi żartować. 
Dogląda kury, o któ-
re dba i mimo pode-
szłego wieku, ma na 
to siłę. Cieszy się, że 
po operacji poprawił 
się jej wzrok i jak 
sama mówi „jest za-
dowolona”. Jej pasją 
do niedawna było 
robienie swetrów, 
dziś dużo odpoczy-
wa i czeka na lato, 
dzięki temu będzie 
mogła spędzić tro-
chę czasu na dworze.

W styczniu br. 
wójt Radosław 
Nowakowski 
złożył wizytę 
mieszkance 
Karwic - Pani 
Helenie Sob-
czuk, która 11 
dnia tego miesią-
ca świętowała 90 
urodziny. 

Ta niecodzienna 
uroczystość była 
doskonałą oka-

zją do przeka-
zania szczerych 
życzeń dobrego 
zdrowia, pomyśl-
ności i uśmiechu 
każdego dnia. 
Tego ostatnie-
go Pani Hele-
nie z pewnością 
nie brakuje. 
Nasza Jubilat-
ka obdarowana 
została bukie-
tem kwiatów 
oraz koszem z 

Karwice

Wizyta u Pani Heleny Sobczuk z okazji 90 urodzin

u p o m i n k a m i . Pani Helena ser- decznie podzię-

kowała za pamięć 
i wizytę, mając 
nadzieję, że w 
przyszłości jesz-
cze będzie oka-
zja, by spotkać 
się w tak miłych 
okolicznościach. 
W uroczysto-
ści uczestniczył 
syn Jubilat-
ki - Stanisław.
Jeszcze raz skła-
damy serdecz-
ne życzenia!
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Dnia 18 kwietnia 
br., wójt Radosław 
Nowakowski dokonał 
uroczystego aktu
nadania stopnia 
awansu zawodowego 
nauczyciela - pani 
Agnieszce Szwed. 

W tej uroczystej 
chwili uczestniczyła 
dyrektor Przedszko-
la w Malechowie -
Wiesława Bartos 
oraz kierownik Re-
feratu Oświaty, 

Kultury i Sportu -
Tadeusz Chylewski.
Po złożeniu uroczy-
stego przyrzecze-
nia oraz po odczy-
taniu aktu nadania
przez Wójta Gmi-
ny Malechowo (sto-
pień awansu nauczy-
ciela mianowanego
nadaje organ prowa-
dzący po przeprowa-
dzeniu postępowania
egzaminacyjnego), Pani 
Agnieszka wysłuchała 
gorących gratulacji oraz

życzeń dalszego roz-
woju zawodowego 
i pomyślności, speł-
nienia marzeń w
życiu osobistym.
Pani Agnieszka Szwed 
jest nauczycielem 
Przedszkola w Ma-
lechowie, posiada
wykształcenie wyż-
sze magisterskie z 
p r z y g o t o w a n i e m 
p e d a g o g i c z n y m .

Serdecznie gratu-
lujemy awansu!

Malechowo

Awans nauczyciela

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Malechowie 

zaprasza na

dla dzieci w wielu od 5 do 12 lat

w każdy piątek od 27.04.2018 r. godz. 16:00  
w programie pierwszych zajęć:
1. JĘZYKOWE WYGIBASY - śmieszne wierszyki i bajki 
2. SZNURKOWE LITERKI - losowanie i układanie literek
3. WARSZTATY PLASTYCZNE - związane z literaturą

10.06.2018 r.  
godz. 16:00 

Piękną rocznicę 
50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego 
obchodzili dnia 14 
kwietnia br. Państwo 
Maria i Aleksander 
Raziuk z Lejkowa. 

Z tej okazji w Urzędzie 
Gminy Malechowo od-
było się uroczyste spo-
tkanie z dostojnymi Ju-
bilatami i ich rodzinami.
- Najserdeczniejsze ży-
czenia spokoju, posza-
nowania w rodzinie, stu 
lat życia, i doczekania 
w zdrowiu następnego 
jubileuszu - złożył wójt 
Radosław Nowakowski.
Spotkanie było okazją 
do uroczystej dekoracji 

Malechowo

50 pięknych lat razem

medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Jubilatom 
wręczono odznaczenia 
oraz kwiaty i kosze upo-
minkowe. Małżonkowie 

złożyli sobie także podzię-
kowanie za 50 lat przeży-
tych w radości i smutku, 
w zdrowiu i w chorobie. 
Przyrzekli sobie pielęgno-
wanie związku i nieustają-

cą miłość, a niejednej 
osobie zakręciła się 
łezka w oku. Oficjal-
na cześć uroczysto-
ści zakończyła się 
wspólnym zdjęciem. 
Państwo Maria i 
Aleksander Raziuk 
mają dwoje dzieci: 
córkę Joannę i syna 
Tomasza. Doczekali 
się czworo wnucząt: 
Michał (23 l.), Ali-
cja (17 l.), Karol (22  
l.), Szymon (9 l.).
Jubilaci 50 lat temu 
- 6 kwietnia 1968 
wzięli ślub cywilny,  
a 15 kwietnia tego 
roku ślub kościel-
ny. Całe swoje życie 
związani byli z Gmi-

ną Malechowo, Pani 
Maria urodziła się w 
Ostrowcu, pracowa-
ła w bibliotece. Pan 
Aleksander pracował 
w Ostrowcu, następ-
nie pełnił funkcję dy-
rektora w SP Lejkowo. 
Państwo Raziukowie 
zawsze byli aktywny-
mi mieszkańcami na-
szej gminy. Dziś dużo 
satysfakcji daje im 
prowadzenie działki, 
lubią jazdę rowerem 
i nordic walking. 
Dostojnym Jubilatom 
życzymy zdrowia, 
nieustającej miłości, 
wzajemnego zrozu-
mienia i kolejnych, 
pięknych jubileuszy.
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Duże zmiany nastąpiły 
z dniem 1 września 
2017 r. w Przedszkolu 
w Malechowie. 

Po pierwsze, ku ucie-
sze rodziców powstała 
tu nowa, liczna grupa 
przedszkolna - dzieci 
trzyletnich. Dzięki uzy-
skaniu dofinansowania z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego zakupiono 
wyposażenie do sali 
trzylatków, przez 12 mie-
sięcy nauczyciele prowa-
dzący grupę będą otrzy-
mywać wynagrodzenie 
ze środków unijnych. 
W ramach projektu re-
alizowany jest bogaty 
wachlarz zajęć, który 
obejmuje: zajęcia logo-
pedyczne, gimnastyki 
korekcyjnej, zajęcia roz-
wijające kompetencje 
społeczno - emocjonalne 
i zajęcia korekcyjno - 
kompensacyjne. Uczest-
niczy w nich 77 dzieci z 
zachowaniem równości 
płci i niedyskryminacji 
ze względu na posiadane 
cechy. W ramach pro-
wadzonych zajęć pro-
mowana jest tolerancja 
i szacunek dla drugiego 
człowieka. Wszystko 
to daje ogromne możli-
wości rozwoju naszych 
maluchów w przyjaznej 
atmosferze i w bardzo 

Gmina Malechowo

Radosny świat przedszkolaka

dobrych warunkach.
Co więcej, kadra na-
uczycielska uczestniczy 
w szkoleniach obejmują-
cych kształtowanie umie-
jętności wychowawczych 
niezbędnych do pracy z 
rodzicami, pedagogikę 
specjalną, rozwijanie 
zdolności koncentracji, 
uwagi, spostrzegawczo-
ści i pamięci w przed-
szkolu oraz zajęcia pn. 
„Jak rozwijać potencjał 
dziecka w przedszkolu”. 
Dofinansowanie ze środ-
ków europejskich w kwo-
cie 462 947,54 zł pozwo-
liło m.in. na doposażenie 
przedszkola w: meble, 
stoliki, pomoce dydak-
tyczne, sprzęt sportowy, 
zabawki, sprzęt nagry-
wająco - odtwarzający, 
laptop, drukarkę, tablicę 
interaktywną z projek-
torem oraz magiczny 
dywan - prawdziwy hit. 
Magiczny Dywan jest 
interaktywnym urzą-
dzeniem projekcyjnym 
spełniającym jednocze-
śnie funkcje podłogi 
interaktywnej i stołu 
interaktywnego, stano-
wiąc pomoc dydak-
tyczną dedykowaną do 
ćwiczeń, gier i zabaw 
ruchowych wraz z zesta-
wem treści multimedial-
nych przeznaczonych do 
pracy z dziećmi w wieku 
szkolnym i przedszkol-
nym. Doskonale speł-

nia swoją rolę w male-
chowskim przedszkolu.
Dodatkowo, plac zabaw 
przy SP Malechowo w 
najbliższym czasie dopo-
sażony zostanie w  karu-
zelę i bujaki sprężynowe. 
„Dokonana zostanie tak-
że adaptacja pomiesz-
czenia - toalety dla osób 
niepełnosprawnych, co 
podniesie standard pla-
cówki. Rodzice naszych 
przedszkolaków za-
uważają duże zmiany w 
funkcjonowaniu placów-
ki, szczególnie w wy-
posażeniu przedszkola” 
- mówi dyrektor przed-
szkola, Wiesława Bartos. 
„Radosny świat przed-
szkolaka w gminie Male-

chowo” to projekt, który 
wymaga dużo pracy - w 
szczególności ze strony 
kadry nauczycielskiej, 
ale niesie za sobą pod-
niesienie poziomu oferty 
skierowanej do przed-
szkolaków i rodziców. 

„Dzięki niemu Przed-
szkole w Malechowie 
czerpie jak najwięcej z 
potencjału dzieci i ofe-
ruje zajęcia w nowo-
czesnych warunkach” 
– podsumowuje wójt 
Radosław Nowakowski.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne Zajęcia kompensacyjne Karolinki i Kamilka

Gimnastyka
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W poniedziałek - 16 
kwietnia br. wójt 
Radosław Nowakowski 
podpisał umowę 
z wykonawcą - panem 
Jackiem Janczyszy-
nem, reprezentującym 
Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno - Budo-
walne „PAKER-BUD”, 
na budowę świetlicy 
wiejskiej w Kusicach 
wraz z wyposażeniem. 

Prace rozpoczęte zo-
staną w kwietniu, a ich 
zakończenie planowane 
jest na koniec 2018 r. 

W ramach zadania po-
wstanie świetlica wiej-
ska wraz z mniejszą sal-
ką, toaletami i zapleczem 
gospodarczym. Środki 
na ten cel w wysokości 
254 288,55 zł Gmina 
Malechowo pozyskała z 
Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” - 
„Realizacja lokalnych 
strategii rozwoju kiero-
wanych przez społecz-
ność" w ramach Prio-
rytetu 4 "Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”. Całość 
zadania to 670 769,05 zł.

Kusice

Wybudują świetlicę

Pan Jan zmarł dnia 
05.03.2018 r. po 
ciężkiej chorobie. 
W roku ubiegłym obcho-
dził X-lecie pracy z ze-
społem Ostrowianie, jego 
życiem była muzyka. 

Łączymy się w bólu 
z rodziną i bliskimi 
zmarłego. Pan Jan z 
akordeonem przy boku 
na zawsze pozosta-
nie w naszej pamięci. 

Cześć Jego Pamięci

Z głębokim żalem piszemy w tym wydaniu Kwartal-
nika o śmierci Pana Jana Świderskiego - mieszkańca 
gminy Malechowo, wieloletniego sołtysa Darskowa 
oraz kierownika zespołu ludowego Ostrowianie.

Rolniku! Składanie wniosku o dopłatę 
tylko drogą elektroniczną eWniosekPlus 

W związku z kampanią wnioskową 2018 oraz zmianami w sposobie składania 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych, 

które nakładają na rolników obowiązek złożenia ich w formie elektronicznej za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, 

informujemy, że termin składania wniosków upływa dnia 15.05.2018 r.
Rolników, którzy chcieliby skorzystać z doradztwa zapraszamy na dyżur z do-
radcą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Sławno zs. w Darłowie 

- Rafałem Bińczykiem w każdy poniedziałek 
w godzinach 8:00 - 13:00 w siedzibie 

Urzędu Gminy Malechowo (76-142 Malechowo 22A), pokój nr 203.
Więcej informacji znajduje się na stronie 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-

wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html

"W daleką podróż zabrał Cię Bóg jedyną nadzieję nam dając, 
że kiedyś przekroczą też Niebios próg, Ci, 

którzy tutaj w bólu zostali..."

Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Jana Świderskiego, 
ukochanego męża i tatusia, 

składamy 
serdeczne podziękowania

Żona i dzieci

Dzień liczby Pi w SP Niemica
Datę 14 marca w no-
tacji amerykańskiej 
zapisuje się jako 3.14, 
co kojarzy się z przy-
bliżeniem liczby pi. 
Wiele amerykańskich 

szkół obchodzi wtedy 
święto matematyki tzw. 
Pi Day. Szkoła Podsta-
wowa im. Noblistów 
Polskich po raz pierw-
szy w tym roku święto-

wała Dzień Liczby Pi. 
Z tej okazji ogłoszono 
konkurs dla klas IV-VII 
na Pi Plakat oraz prze-
prowadzono Omnibus 
Matematyczny 1 z 10.

Pod koniec lutego, 
w sali konferencyjnej 
UG Malechowo odbyło 
się spotkanie druhów 
OSP Malechowo podsu-
mowujące rok 2017. 

Omówiono miniony 
okres oraz sprawy bieżą-
ce. Na podkreślenie za-
sługuje to, że jednostka 
wprowadziła w podział 
bojowy samochód średni, 
który stacjonuje w Ziele-
nicy. Ponadto wykupienie 
przez Gminę pomiesz-
czenia socjalnego umoż-
liwiło wykonanie tam 
gruntownego remontu i 
wydzielenie świetlicy.
Strażacy składają serdecz-
ne podziękowania Radzie 
Gminy Malechowo i Wój-
towi Gminy Malechowo. 
Jak podsumował przed-
stawiciel PSP Sławno, 
jednostka z Malechowa 
miała najwięcej wyjaz-
dów w powiecie sławień-
skim w roku ubiegłym.
W spotkaniu uczestniczył 
Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego - Bohdan 

Pawlak, zastępca Ko-
mendanta PSP - mł. bryg. 
Dariusz Perlak, wójt 

Radosław Nowakowski 
oraz bryg. w st. spo-
czynku - Jerzy Kasicki.

Malechowo

Zebranie sprawozdawcze OSP
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Od początku roku 
w 13 placówkach 
wsparcia dziennego 
naszej gminy reali-
zowany jest duży, 
trzyletni projekt, który 
ma na celu zwiększenie 
dostępności usług spo-
łecznych oraz rozwój 
kompetencji dzieci 
i rodziców pod nazwą 
„Dla dobra dzieci - 
rozwój 13 Placówek 
Wsparcia Dziennego 
w gminie Malechowo”.

W ramach szeroko za-
krojonych działań stwo-
rzona została bogata 
oferta zajęć dla wycho-
wanków oraz ich rodzi-
ców. Przez trzy lata dzie-
ci uczestniczyć mogą 
w cotygodniowych, 
bezpłatnych zajęciach z 

Realizacja projektu „Dla dobra dzieci”

angielskiego, regularnie 
z robotyki, będą posze-
rzać swoje kompetencje 
w dziedzinie języka pol-
skiego oraz uczestniczyć 

w zajęciach teatralno-
dziennikarskich i z nauk 
ścisłych oraz w warsz-
tatach matematyczno-
przyrodniczo-chemicz-

nych. Będą miały także 
możliwość rozwijania 
swoich talentów na 
warsztatach wokalnych. 
Każde zajęcia warsz-

tatowe  są gruntownie 
przygotowane i zaplano-
wane, odbywają się czę-
sto "na wesoło", metodą 
doświadczeń, tak aby 
dzieci zwiększały swo-
je kompetencje z przy-
jemnością, co sprzyja 
przyswajaniu wiedzy. 
Nowością jest fakt, że 
część zajęć będzie mogła 
odbywać się przy użyciu 
różnych aplikacji na ta-
blet, którymi dyspono-
wać będzie w placówce 
każde dziecko  uczestni-
czące w projekcie. Dzie-
ci będą mogły wziąć 
udział w nauce pływania, 
w wyjazdach  do kina 
i teatru, a wszystko to 
pozwoli na wielotorowy 
rozwój kompetencji, da-
jąc możliwość poszuki-
wania i rozwijania pasji.

Zajęcia teatralno-dziennikarskie w PWD Kusice 

Zajęcia przyrodnicze w PWD Niemica
Zajęcia plastyczne w PWD Podgórki 

Wiosenna gimnastyka w PWD Paproty
Zajęcia matematyczne w terenie  - PWD Pękanino
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Realizacja projektu „Dla dobra dzieci”
W ramach projektu od-
bywa się także cykl 
warsztatów przewidzia-
nych dla całych rodzin: 
warsztaty kulinarne, 
wspólna gimnastyka 
i spotkania świątecz-
ne, zaplanowane tak, 
aby rodzic miał okazję 
spędzić czas ze swoim 
dzieckiem, wspólnie 
coś zrobić i wzmacniać 
w ten sposób więzi ro-
dzinne. Cyklicznie or-
ganizowane są także 
treningi umiejętności 
wychowawczych dla 
rodziców typu "szkoła 
rodziców",  warsztaty 
z pedagogiem  i spo-
tkania z psychologiem.
Co ważne, w ramach bu-
dżetu projektu, świetlice 
doposażone zostaną w 
sprzęt multimedialny 

(rzutnik, laptop, tablety, 
zestawy do robotyki), 
akcesoria i sprzęty ku-
chenne oraz gry i książ-
ki, materiały do zajęć 
czy też sprzęt sportowy. 
Realizacja projektu po-
zwoliła na zwiększenie 
liczby dzieci objętych 
działaniami w dwóch 
placówkach - w Kusi-
cach i Laskach. Każda 
z tych placówek ma 
możliwość przyjęcia do 
30 dzieci, co wiąże się 
ze zwiększeniem kadry. 
Docelowo nastąpi też 
profesjonalizacja kadr 
poprzez szkolenia dla 
wychowawczyń  ukie-
runkowane na zwięk-
szenie oddziaływania 
placówki na środowisko 
i większą współpracę 
z rodzinami. Działa-

nia projektowe mogą 
objąć w cyklu trzylet-
nim ponad 300 osób. 

Całkowity koszt pro-
jektu: 2 138 692,19 zł, 
dofinansowanie z Euro-

pejskiego Funduszu Spo-
łecznego 2 031 757,58 zł. 

Zajęcia profilaktyczne 
w PWD Ostrowiec 

Ćwiczenia dzieci i rodziców w PWD Karwice 

Robotyka w PWD Sulechowo Angielski w PWD Święcianowo

Zajęcia  przyrodniczo-chemiczne w Gorzycy

Gimnastyka w PWD Laski

Zajęcia na łonie natury  w PWD Kosierzewo



14  www.malechowo.plDzIaŁo SIĘ

W niedzielę, 18 marca 
br. odbyła się już trze-
cia edycja Jarmarku 
Wielkanocnego w 
Malechowie. 

Na terenie przy Urzę-
dzie Gminy Malechowo 
swoje stoiska wystawi-
ły szkoły, przedszkola, 
Klub Seniora z Malecho-
wa, Placówki Wsparcia 

Dziennego, Sołectwo 
Gorzyca, Stowarzy-
szenie „Ostrowianie” z 
Ostrowca, lokalni arty-
ści oraz zewnętrzni wy-
stawcy. Można tu było 
kupić oryginalne pisan-
ki, wydmuszki, palmy, 
stroiki, zające oraz do-
mowe ciasta. Każdy 
mógł  posmakować prze-
pysznego żurku, ugoto-

wanego specjalnie na tą 
okazję przez Radę Ro-
dziców przy SP Lejkowo.
Jarmark swoimi wystę-
pami uświetniły Minutki 
z Ostrowca prowadzone 
przez Jarosława Górnego 
oraz zespół „Ostrowia-
nie”. Dla najmłodszych 
uczestników kiermaszu 
znalazły się oczywiście 
czekoladowe jajeczka.

Całe to przedsięwzięcie 
nie mogłoby się udać, 
gdyby nie zaangażowa-
nie i praca wielu osób. 
Mieszkańcy naszej 
gminy wykazują ini-
cjatywę, tworzą naszą 
małą ojczyznę, a swoją 
kreatywnością podno-
szą jej atrakcyjność.
Wójt Gminy Malecho-
wo - Radosław Nowa-

kowski składa serdeczne 
podziękowania osobom 
zaangażowanym w or-
ganizację imprezy oraz 
wszystkim tym, którzy 
wzięli czynny udział i 
zaprezentowali swoje 
stoiska na III Jarmarku 
Wielkanocnym. Bar-
dzo dziękujemy Mi-
nutkom i Ostrowianom 
ze występy muzyczne!

Gmina Malechowo

III Jarmark Wielkanocny

Zespół Ostrowianie z Ostrowca

Dzień Kobiet 
to wyjątkowe święto 
dla przedstawicielek 
płci pięknej.

Obchodzone w Pol-
sce od czasów PRL
-u, wciąż wzbudza 

pozytywne emocje. 
Niegdyś panowie wrę-
czali paniom goździ-
ki, dziś są to tulipany, 
róże, żonkile, słodkości 
i inne wyszukane drob-
nostki. Pomysłów na 
świętowanie Dnia Ko-

biet mężczyźni z naszej 
gminy  mają mnóstwo. 
W sołectwach i klu-
bach seniora odby-
wały się spotkania z 
poczęstunkiem i drob-
nymi upominkami. 
W szkołach panowie 

przygotowali uroczyste 
akademie z popisami 
wokalnymi i skeczami. 
Najmłodsi chłopcy z 
przedszkola i wycho-
wankowie placówek 
wsparcia dziennego 
również znają się na 

tradycji i w eleganckim 
stylu wręczyli swoim 
koleżankom laurki i 
kwiatki, a małe kobiet-
ki odwdzięczyły się im 
łakociami. 8 marca był 
jak zwykle wyjątkowy!

Dzień Kobiet w Gminie Malechowo

Święto Pań w KWG Niemica Dzień Kobiet w SP Lejkowo
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12 marca br., sołtysi z 
gminy Malechowo ob-
chodzili swoje święto. 

Na zaproszenie wójta Ra-
dosława Nowakowskie-
go odpowiedzieli niemal 
wszyscy gospodarze 
naszych sołectw. Uro-
czyste spotkanie z oka-
zji Dnia Sołtysa odbyło 
się w Zajeździe „Skal-
nym” w Karwicach. Po 
smakowitym obiedzie 
przyszedł czas na gra-
tulacje ze strony wójta 
Radosława Nowakow-
skiego i podziękowania 
za trud oraz pracę wło-
żoną na rzecz sołectw.
Sołtysi otrzymali listy 

Gmina Malechowo

Dzień Sołtysa

Jak co roku, na wzgó-
rzu w Malechowie, 
w bazie Fort Marian 
spotkali się sympatycy 
wojskowych pojazdów 
i militariów. 

Zabawa zaczęła się już 
od piątku. A w sobotę 
było oficjalne otwarcie 
imprezy, przejażdżki 
pojazdami wojskowymi, 

wspólne strzelanie i pa-
rada wojskowa po gmi-
nie. Na koniec odbyła 
się dyskoteka pod gołym 
niebem do samego rana, 
nie tylko z wojskowymi 
utworami. W niedzie-
lę, zgodnie z tradycją, 
odbyła się kąpiel mor-
sów, a po niej degusta-
cja pysznej grochówki. 

Malechowo

XII Zimowy Zlot 
już za nami!

gratulacyjne oraz tor-
by pełne upominków. 
Spotkanie uświetniły 
gimnazjalistki - Alicja 

Adach i Hanna Gur-
dzielewska, które wy-
konały humorystyczny 
skecz. Ich talent aktor-

ski bardzo podobał się 
„bohaterom tego dnia”. 
Dziewczyny, które przy-
gotowała nauczycielka 

z SP Malechowo - Eli-
za Wróblewska-Hencel 
zebrały gromkie brawa. 
Było dużo wspomnień, 
anegdotek i dzielenia się 
planami na przyszłość. 
Nie można zapomnieć 
też o wspólnych przy-
śpiewkach przy akom-
paniamencie akordeonu. 
Na koniec przyszedł 
czas na wspólne, pa-
miątkowe zdjęcie.

Bardzo dziękujemy 
za Państwa obecność. 
Podziękowania prze-
syłamy naszym zdol-
nym gimnazjalistkom 
za ich aktorski popis.

X Folkowe Śpiewanie
im. Jana Świderskiego
z zespołem „Ostrowianie”

16 czerwca 2018 r.
boisko wiejskie w Ostrowcu

Zapraszają: 
Radosław Nowakowski - Wójt Gminy Malechowo
Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie”

Zapraszamy!

26 maja 2018 r.

Boisko wiejskie 
w Zielenicy

Oddział 

Gminny Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Malechowie
zaprasza na

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
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Początek marca 
w malechowskiej 
szkole rozpoczął 
„Tydzień 
z wyklętymi”. 

Młodzież uczestni-
czyła w tematycz-
nych warsztatach 
przygotowanych 
przez pana Marcina 
Maślankę ze Sto-
warzyszenia Grupa 
Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Gryf” 
z Koszalina, który 
przedstawił gene-
zę nazwy żołnie-
rzy walczących 
po zakończeniu II 
wojny światowej, 
zapoznał uczestni-
ków z faktami do-
tyczącymi „wyklę-
tych” związanych 
z naszym regionem 

Malechowo

Patriotycznie z wyklętymi

21 lutego ob-
chodzony jest 
Międzynarodowy 
Dzień Języka 
Ojczystego. 

Zwrócenie uwagi 
społeczności mię-
dzynarodowej na 
bogactwo różno-
rodności językowej 
świata i konieczność 
jego ochrony to 
główne zamierzenia 
święta ustanowione-
go przez UNESCO 
17 listopada 1999 r. 
Corocznie w na-
szych szkołach 
organizowane są 
przez nauczycie-
li polonistów ak-
cje mające na celu 
propagowanie idei 
poprawnej polsz-
czyzny w codzien-
nej komunikacji.
Tegoroczna ini-
cjatywa w Szkole 
Podstawowej w 

Malechowie pod 
hasłem „Ortogra-
ficzne łamańce” 
zainteresowała za-
proszonych gości 
na tyle, że postano-
wili zmierzyć się w 
rywalizacji o tytuł „ 
Mistrza Ortografii”. 
W konkursie wzięli 
udział: dyrektor SP 
Malechowo - Piotr 
Chylarecki, starszy 
referent ds. admi-
nistracji - Danuta 

Zadka, przedstawi-
ciel Urzędu Gmi-
ny w Malechowie 
- Marlena Kania, 
p r z e d s t a w i c i e l 
Rady Rodziców - 
Alicja Bartkowiak, 
dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicz-
nej w Malechowie 
- Maria Sendera, 
bibliotekarz Mar-
ta Korotusz, Anna 
Szczepanik - repre-
zentująca klasę I, 

przewodnicząca Sa-
morządu Uczniow-
skiego - Natalia 
Połczyńska oraz 
gospodarze klas.
Pisane przez nich 
dyktando nie nale-
żało do najłatwiej-
szych, nikt jednak 
nie poddał się bez 
walki. Łamano 
pióra na szezlon-
gach, landszaftach 
czy Gwiazdach 
B e t l e j e m s k i c h . 

Spośród uczest-
ników wyłonio-
no najlepszych z 
najlepszych. Tytuł 
„Mistrza Ortogra-
fii” zdobyła Marta 
Korotusz, tuż za 
nią na podium sta-
nęła Danuta Zadka 
i Marlena Kania, 
które zdobyły ko-
lejno II i III miejsce. 
Wyróżnienie dla naj-
młodszego uczestni-
ka otrzymała, repre-
zentująca klasę IV, 
Martynka Petruk.
W Zespole Szkół im. 
Mikołaja Kopernika 
w Ostrowcu ob-
chody te przypadły 
na dzień 1 marca. 
Jak wiemy jed-
nym z najważniej-
szych zadań szkoły 
podstawowej jest 
kształcenie umie-
jętności posługi-
wania się językiem 
polskim oraz dba-

łość o wzbogaca-
nie zasobu słow-
nictwa uczniów. 
Organizacją tego 
wydarzenia zaję-
ła się Anna Za-
jąc - bibliotekarka 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ma-
lechowie - filii w 
Ostrowcu oraz na-
uczyciele szkoły.
Każda klasa miała 
do przygotowania 
plakat - powstały 
niezwykłe prace 
pokazujące pięk-
no i różnorodność 
naszego języka, 
z o r g a n i z o w a n o 
konkurs na mistrza 
czytania, uczniowie 
mieli możliwość 
poradzenia sobie 
z „łamańcami” ję-
zykowymi przy-
gotowanymi przez 
logopedę Beatę 
Wielgus, rebusami i 
rozsypankami. Oka-
zało się, że ucznio-
wie bardzo dobrze 
radzą sobie z języ-
kiem  ojczystym.
Uczennice klasy VII  
SP Lejkowo wraz z 
wychowawczynią, 
a zarazem nauczy-
cielką języka pol-
skiego - Magdaleną 
Bonat przygotowa-
ły kilka stacji zada-
niowych, których 
celem była popula-
ryzacja języka pol-
skiego. Zadaniem 
uczniów lejkow-
skiej podstawówki 
było odszukiwanie 
haseł w słowniku 
ortograficznym na 
czas, wykazaniem 
się znajomością za-
sad ortograficznych 
oraz polskich przy-
słów i powiedzeń. 
Dzień ten upłynął 
pod znakiem za-
baw językowych.

Gmina Malechowo

Dzień Języka Ojczystego

oraz zaprezento-
wał umunduro-
wanie i broń z lat 
40 i 50 XX wieku.

Kolejną atrakcją dla 
uczniów była wi-
zyta pracowników 
IPN ze Szczecina: 
Mateusza Lipko, 
Marcina Ozgi i 

Marcina Kocha-
nowskiego, którzy 
edukowali za po-
mocą wielkoforma-
towych gier dydak-
tycznych: „303”, 
„111” oraz puzzli. 
Młodzież podzielo-
na na grupy dosko-
naliła umiejętność 
działania w gru-

pie, strategicznego 
myślenia, łączenia 
faktów i twórcze-
go rozwiązywa-
nia problemów.

Ostatnim działa-
niem było spotka-
nie ze świadkiem 
historii - panem Bo-
lesławem Kryniem. 

Gimnazjaliści po-
znali przejmującą 
historię Gościa, 
który w czasie oku-
pacji, jako kilku-
letnie dziecko, był 
więźniem niemiec-
kiego obozu kon-
centracyjnego „Maj-
danek”. Uczniowie 
w wielkim skupie-
niu wysłuchali opo-
wieści o trudnych 
losach Polaków 
w czasie wojny.
Inicjatywy przygo-
towane przez panie: 
Martę Perzyńską i 
Elizę Wróblewską 
- Hencel osiągnęły 
zamierzony cel - w 
inny, niekonwencjo-
nalny sposób wzbo-
gaciły wiedzę hi-
storyczną uczniów.

ZS Ostrowiec
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Szkoła Podstawo-
wa im. Kazimierza 
Górskiego 
w Lejkowie reali-
zuje  program Ca-
łościowy Rozwój 
Szkoły w ramach 
Szkoły Uczącej 
Się prowadzony 
przez Centrum 
Edukacji Obywa-
telskiej (CEO).

Dwuletni program 
nastawiony jest na 
wykształcenie sku-
tecznych nauczycie-
li - szkolnych lide-
rów. A główną ramą 
myślenia stanowią-
cą jednocześnie cel 
zmian jest postrze-
ganie oceniania jako 
informacji zwrotnej 
o sile oddziaływania 
nauczycieli. Mó-

wiąc wprost - zależy 
nam na poprawieniu 
uczenia się uczniów. 
Program zmian trwa 
dwa lata, jesteśmy 
właśnie na półmet-
ku. Na zdjęciach 
zajęcia warszta-
towe z informacji 
zwrotnej prowa-
dzone przez trener-
kę CEO Agniesz-
kę Zagdańską.

Lejkowo

„Szkoła ucząca się"

Uczennica gimna-
zjalnej klasy III a 
ze Szkoły Podsta-
wowej w Malecho-
wie zapisała się 
na kartach historii 
placówki. 

Karolina Bryda, bo 
o niej mowa, od paź-
dziernika pięła się 
po kolejnych szcze-
blach Wojewódz-
kiego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego. 
Przeszła etap szkol-
ny, a w listopadzie 
uczestniczyła w 
etapie rejonowym, 
który odbył się 
w sławieńskim 
Liceum Ogól-
n o k s z t a ł c ą c y m . 
Tuż przed końcem 
roku opublikowano 
ostateczne wyniki 
poziomu rejono-
wego - Karolina 
osiągnęła bardzo 
wysoką notę 87% i 
zakwalifikowała się 
do ścisłego finału.
7 lutego 2018 roku 

II LO w Koszali-
nie było w naszym 
regionie gospoda-
rzem ostatniego, 
w o j e w ó d z k i e g o 
etapu konkursu, 
zwieńczeniem któ-
rego jest tytuł lau-
reata i zwolnienie 
z tej części egzami-
nu gimnazjalnego.
Uczennica ma kil-
ka wielkich pasji, 
a jedną z nich jest 
język angielski. 
Dojście do fina-
łu jest dla gimna-
zjalistki wielkim 
sukcesem, efektem 
samodyscypliny, 
zaangażowania oraz 
współpracy z nauczy-
cielem tego języka. 

Cała 
społeczność szkoły 

życzy 
Karolinie 
powodzenia 
w osiąganiu 

marzeń!

Malechowo

Sukces 
Karoliny
Brydy

Chylarecki, który 
w imieniu swoim 
i grona pedago-
gicznego, a tak-
że pracowników 
obsługi, podzię-
kował pani Ma-
rii za wieloletnią 
pracę na rzecz bi-
blioteki i szkoły.
Do tych podzię-

kowań dołączyła 
również Jolanta 
Majcher - prze-
wodnicząca Rady 
Rodziców, a 
później także 
przedstawicie -
le Samorządu 
U c z n i o w s k i e -
go. Były wspo-
mnienia, kwia-

ty, życzenia i 
łzy wzruszenia.
Pani Marii życzy-
my wspaniałych 
chwil, odpoczyn-
ku, czerpania z 
życia pełnymi 
garściami oraz 
realizacji planów, 
na które zawsze 
brakowało czasu.

Malechowo

Wzruszające pożegnanie
31 stycznia br. 
Maria Sendera, 
pracownik Szko-
ły Podstawowej 
w Malechowie 
przeszła na eme-
ryturę.

Z tej okazji odbył 
się szczególny 
apel, w trakcie 
którego dyrek-
tor szkoły, gro-
no pedagogicz-
ne, społeczność  
uczniowska i 
pracownicy ob-
sługi podzięko-
wali za wielolet-
nią współpracę 
odchodzącej na 
emeryturę pani 
Marii Senderze, 
osobie życzli-
wej i skromnej, 
na ustach któ-
rej zawsze wid-
niał uśmiech. 
Apel rozpoczął 
dyrektor Piotr 

SP Lejkowo 
ma 70 lat

Dyrekcja, 
grono pedagogiczne 

i uczniowie 
Szkoły Podstawowej

 im. Kazimierza 
Górskiego 

w Lejkowie 
zapraszają 

na uroczyste 
obchody

70-lecia placówki
25.05.2018 

Obchody rozpoczną 
się Mszą Świętą

w Kościele w Sulechówku

następnie gala w SP 
Lejkowo
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Z przyjemnością 
publikujemy listę 
stypendystów 
z naszej gminy, 
którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki 
w nauce oraz 
w sporcie. 

N a j z d o l n i e j s i 
uczniowie z 4 placó-
wek otrzymali listy 
gratulacyjne oraz 
nagrody pieniężne 
podczas uroczy-
stych zebrań z ro-
dzicami, które były 
doskonałym pod-
sumowaniem I se-
mestru  roku szkol-
nego 2017/2018. 

Serdeczne gratula-
cje na ręce kadry 
pedagogicznej, ro-
dziców i uczniów 
złożył wójt Rado-
sław Nowakowski, 
który podkreślił, że 
wyniki osiągnięte 

Gmina Malechowo

Podsumowanie I semestru

Nagrodzeni z SP w Malechowie

Szkoła Podstawowa w Niemicy 

Składamy 
wielkie gratulacje 

dla stypendystów, ich rodziców 
oraz nauczycieli dbających 

o wszechstronny rozwój dzieci 
i młodzieży!

Grupa uczniów 
z klas gimna-
zjalnych Szkoły 
Podstawowej 
w Malechowie 
23 marca 2018 
roku wzięła 
udział w 4. 

Powiatowym Tur-
nieju Teatralnym 
zorganizowanym 
przez I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Sławnie. Spek-
takl „Wariacje na 
temat Ballady-
ny” powstał na 
podstawie scena-
riusza napisane-
go przez Sylwię 
Radko, a udział w 
nim wzięli: Ewe-
lina Wolowska, 
która cudownie 

Malechowo... 

...I w Powiatowym 
Turnieju Teatralnym

odegrała trudną 
postać Balladyny, 
Nikola Buchar 
- delikatnie i z 
wdziękiem grają-
ca Alinę, Klaudia 
Tomczyk w roli 
Matki - Wdowy, 

której kreacja 
wywołała wśród 
widzów prawdzi-
we wzruszenie, 
Kacper Hencel 
jako doskonały 
Kanclerz oraz 
Alicja Adach, 

Klaudia Kacz-
marska, Julia Po-
borska i Igor Pu-
ścian jako postaci 
tła - oskarżyciel-
ki i żołnierz, bez 
których nie by-
łoby tej sztuki.

Decyzją jury 
sztuka okaza-
ła się najlepsza. 
Ale ważniej-
sze niż nagroda 
były pochlebne 
słowa widzów, 
ich podziękowa-
nia, wrażenia. 
Grupę teatralną 
nagrodzono sta-
tuetką złotego 
Jana Henryka 
oraz zestawem 
gier i książek 
ufundowanych 

przez Zachod-
niopomorskiego 
Kuratora Oświa-
ty. Dodatkowo 
aktorki - Eweli-
na Wolowska i 
Klaudia Tomczyk 
otrzymały wyróż-
nienie za kreację 
postaci, w które 
wcieliły się nie-
mal profesjonal-
nie. Serdecznie 
gratulujemy mło-
dzieży sukcesu!

przez malechow-
ską młodzież bar-
dzo dobrze roku-
ją na przyszłość. 
Tegoroczna lista 
stypendystów jest 
długa, co nas nie-
zmiernie cieszy. W 
Szkole Podstawo-
wej w Lejkowie 
stypendium nauko-

we przyznano 1 
uczniowi, w Szko-
le Podstawowej w 
Niemicy natomiast 
17 uczniom, po-
nadto 8 uczniów 
otrzymało stypen-
dia sportowe na za-
jęcie IV miejsca w 
Finale Wojewódz-
kim w unihokeja 

chłopców w ramach 
Igrzysk Dzieci. 

15 uczniów z  Ze-
społu Szkół w 
Ostrowcu otrzymało 
stypendia naukowe. 
4 uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w 
Malechowie na-
grodzonych zosta-

ło stypendiami na 
wyniki w nauce, 
natomiast 11 dziew-
cząt otrzymało sty-
pendia sportowe za 
III miejsce w Wo-
jewódzkim Finale 
Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w uni-
hokeju dziewcząt. 

11 chłopców z male-
chowskiej placówki 
zostało stypendy-
stami sportowymi 
dzięki I miejscu w 
Wojewódzkim Fina-
le Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w uni-

hokeju chłopców. 
Dzieci i młodzież 
z naszej gminy to 
zdolni i zdetermino-
wani ludzie, których 
celem jest osiąganie 
jak najlepszych 
wyników w nauce 
oraz w sporcie. 
Wysokie lokaty w 
finałach wojewódz-
kich pokazują jak 
dobrze małe, wiej-
skie szkoły przy-
gotowują uczniów 
i w jakim stopniu 
potrafią wykorzy-
stać ich potencjał. 
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21 marca to dzień, 
który lubią dzieci 
i młodzież. 

W szkołach orga-
nizowane są kon-
kursy i zabawy 
tematyczne, nieko-
niecznie skłaniają-
ce do wagarowania. 
Dorośli też upatru-
ją w tej dacie pro-
myczek nadziei na 
pojawienie się wy-
czekiwanej wiosny. 
W tym roku zima 
nie chciała nas 
szybko opuścić, a 
marcową pogodę 
najlepiej obrazuje 
staropolskie przy-
słowie „w marcu, 
jak w garncu”.
Mimo, że tegorocz-

Gmina Malechowo

I Dzień Wiosny

ny pierwszy dzień 
wiosny niewiele 
miał wspólnego 
z tą porą roku, 
najmłodsi miesz-
kańcy gminy ba-
wili się wybornie.
W szkołach zor-
ganizowano za-

bawy tematyczne, 
konkursy i wspól-
ne konkurencje. 
Dzieci i młodzież 
mogły wykazać 
się kreatywno-
ścią i różnorod-
nymi pomysłami. 
W ZS Ostrowiec - 

jak co roku - zorga-
nizowano Festiwal 
Talentów, który 
integruje społecz-
ność szkolną i 
całe środowisko. 
Tego dnia nie było 
lekcji, liczyła się 
świetna zaba-

wa i integracja. 
O podobne wra-
żenia zadbały wy-
chowawczynie z 
placówek wsparcia 
dziennego, dzie-
ciaki zgodnie z 
tradycją przygoto-
wały marzanny i 

szukały pierwszych 
oznak wiosny. 

Najważniejsze, że 
je znalazły... dzię-
ki temu możemy 
się nią cieszyć

Powitanie wiosny w ZS Ostrowiec

SP Lejkowo:

Alan Mielcarek (5,00)

SP Malechowo
Stypendia naukowe: 

Karolina Bryda (5,13), Kacper Hencel (5,00), Ju-
lia Poborska (4,93), Jarosław Poborski (4,93).

Stypendia sportowe:

III miejsce w Wojewódzkim Finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt

Marta Buchar, Wiktoria Kaszyńska, Karolina Kawałek, 
Wiktoria Madalińska, Paulina Kowalkowska, Karoli-
na Narkowicz, Martyna Narkowicz, Amelia Obiała, Ju-
lia Stelmasik, Kinga Strzelecka, Patrycja Ziółkowska.  

I miejsce w Wojewódzkim Finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców

Wiktor Burda, Kacper Hencel, Jakub Kędziora, Michał Kuba-
szewski, Robert Maj, Jakub Nieradka, Adam Orłowski, Jakub 
Pełka, Jarosław Poborski, Michał Szewc, Szymon Żurowski. 

ZS Ostrowiec

Dominika Hutman (5,55), Hanna Jędruszczak (5,55), 
Zuzanna Kobylska (4,91), Paulina Mora (5,09), Julia 
Sobolewska (4,82), Paulina Wiktorowicz (5,09), Julia 
Hetmańska (5,18), Julia Horostowska (5,09), Marcel Ma-
tejczuk (5,18), Martyna Sitkiewicz (4,91), Ewa Barcikow-
ska (5,14), Patrycja Chachura (5,43), Izabela Hołowaty 
(5,29), Julia Kotecka (5,00), Maciej Kubaszewski (4,93). 

SP Niemica
Stypendia naukowe: 

Krzysztof Bednarek (5,09), Danuta Jędrzejewska (5,00), 
Adrian Sadowski (5,00), Mateusz Wrzołek (4,82), Michał 
Kowalczuk (5,36), Amelia Golik (5,09), Mateusz Małysz 
(5,09), Jakub Bobis (5,00), Wiktoria Skoczylas (4,91), Alek-
sandra Waśko (4,91), Karol Skupiński (4,82), Marta Kobryń 
(5,45), Julia Giś (5,36), Klaudia Jung (4,82), Martyna Jod-
kowska (4,82), Jakub Szpreniec (4,82), Julia Wagner (4,93). 

Stypendia sportowe: 
IV miejsce w Finale Wojewódzkim 

w unihokeja chłopców w ramach Igrzysk Dzieci

Jakub Szpreniec, Kornel Podgórzański, Jakub Maj-
kowicz, Jakub Bobis, Mateusz Małysz, Patryk Ma-
siulaniec, Bartosz Plechowski, Karol Skupiński Ze-

Najzdolniejsi w naszej gminie
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Wielka uczta 
muzyczna 
miała miejsce 
w Ostrowcu 14 
stycznia br. 
w tutejszym Ze-
spole Szkół jak 
co roku odbył się 
Gminny Finał 
Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej 
Pomocy. 

Były piękne wy-
stępy przedszko-
laków i uczniów z 
wszystkich szkół 

naszej gminy, 
koncert Minutek, 
zespołów: Ostro-
wianie, Nasze 
Wspomnienia i 
Słoneczko. Piękne 
i pomysłowe dary 
stały się przedmio-
tem licytacji, które 
niejednokrotnie 
były bardzo emo-
cjonujące. Goście 
mogli posmako-
wać domowych 
wypieków oraz 
swojskiego chleb-
ka ze smalczykiem 

Ostrowiec

Gminny WOŚP

W tym roku w na-
szej gminie udało 
się zebrać kwotę 
10 267 zł. 

Wszystkim oso-
bom, które włączy-
ły się do 26. finału 
WOŚP, którego ce-
lem było pozyska-
nie środków „Dla 
wyrównania szans 
w leczeniu nowo-
rodków” serdecz-

nie dziękujemy! 
Bez Państwa ta ak-
cja nie mogłaby się 
udać. Podziękowa-
nia kierujemy do 
darczyńców, spon-
sorów, osób zaan-
gażowanych w or-
ganizację imprezy 
gminnej w Ostrow-
cu, artystów oraz 
do wszystkich, któ-
rzy uczestniczyli w 
niedzielnym  finale.

Centrum WOŚP-
owego finału był 
Ostrowiec, ale wo-
lontariusze z całej 
gminy zbierali pie-
niądze do puszek 
przy kościołach, w 
sklepach i odwie-
dzając mieszkań-
ców w domach. 
D z i ę k u j e m y !
Do zobacze-
nia za rok!

Gmina Malechowo

Akcja Jurka Owsiaka

Zespół Minutki z 
Ostrowca odniósł 
wielki sukces pod-
czas II Międzysz-
kolnego Przeglądu 
Pastorałek i 
Kolęd, który odbył 
się 6 stycznia br. 
w Koszalinie w ko-
ściele pw. Świętego 
Wojciecha. 

Dziewczęta prowa-
dzone przez pana 
Jarosława Górne-
go w pierwszym 
etapie rywalizacji 
zaprezentowały się 
w eliminacjach, 
które miały miej-
sce w II Liceum 
Ogólnokszta łcą -
cym w Koszalinie. 
Tym samym do-
stały się  do ści-
słego finału. 

W swoim występie 
zaprezentowały się 
doskonale i wy-
walczyły bardzo 
silne wyróżnienie. 
Co więcej, docenio-
no także pracę pana 
Jarosława Górne-
go, który jako je-
dyny z opiekunów 
otrzymał nagrodę 
dla instruktora i 
opiekuna zespołu.

Konkurs zorgani-
zowany przez II Li-
ceum Ogólnokształ-
cące w Koszalinie 
oraz Parafię pw. Św. 

Wojciecha w Ko-
szalinie, odbywał 
się cyklicznie w II i 
III tygodniu grudnia 
w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. 
Wł. Broniewskiego 
w Koszalinie, nato-
miast finał w koście-
le Św. Wojciecha.

W konkursie 
wzięli udział so-
liści oraz zespoły 
dziecięce i mło-
dzieżowe ze szkół 
p o d s t a w o w y c h , 
g i m n a z j a l n y c h , 
ponadgimnazjal-
nych z  Koszalina 
oraz okolic. 

Sukces Minutek 
jest tym większy, 
że rywalizowały 
ze sobą zespoły z 
całego rejonu by-
łego województwa 
k o s z a l i ń s k i e g o , 
co tylko potwier-
dza silną pozycję i 
potencjał naszych 
młodych muzyków.

Serdecznie 
gratulujemy 

zarówno 
dziewczętom 
z zespołu oraz 

panu Jarkowi! 

To wielkie 
wyróżnienie 
i promocja 

naszej gminy.

Ostrowiec

Minutki podbijają 
region

w kawiarence. 
Dzieciom wycza-
rowano malowane 
buźki, a dorośli 

mogli skorzystać z 
usług fryzjerskich 
i kosmetycznych. 
Na koniec zorgani-
zowano światełko 
do nieba - pokaz 
sztucznych ogni.  
To był niezapo-
mniany dzień, 
pełen pięknych 
występów i wra-
żeń. Nasza spo-
łeczność lokalna 
kolejny raz poka-
zała, że wie co to 
znaczny bezinte-
resowna pomoc.  
Wójt Gminy Ma-
lechowo - Rado-
sław Nowakow-
ski i dyrektor ZS 
Ostrowiec - Bar-
bara Chylewska 
składają serdeczne 
podz iękowan ia 
wszystkim oso-
bom, które uczest-
niczyły w finale 
gminnym oraz 
darczyńcom i tym, 
który przyczynili 
się do organiza-
cji wydarzenia.

Podczas finału można było skorzystać 
z usług fryzjersko-kosmetycznych

Wolontariusze z SP Niemica
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To że Polacy 
kochają skoki 
narciarskie, 
wiadomo nie od 
dziś. 

Na początku była 
m a ł y s z o m a n i a , 
a teraz do głosu 
doszła grupa zdol-
nych skoczków 
z Kamilem Sto-
chem na czele. W 
marcu mieliśmy 
okazję śledzić 
rywalizację Pola-
ków w norweskim 
cyklu Row Air, 
który ostatecznie 
wygrał nasz naj-

silniejszy skoczek 
- Kamil Stoch.
Dnia 15.03.2018 r. 
kibice z Przystaw 
pojechali na sko-
ki narciarskie do 
Trondheim. Pro-
mowali naszą małą 
ojczyznę dużym 
banerem z napisem 
Przystawy - Male-
chowo. Mogliśmy 
ich podziwiać na 
żywo w relacji te-
lewizyjnej jedyn-
ki. Flaga Polski z 
napisem Przysta-
wy i Malechowo 
kilkakrotnie poja-
wiła się na wizji. 

Przystawy

Kibice 
w Trondheim

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malecho-
wie zaprasza do skorzystania z oferty ga-
binetu rehabilitacji. Bogata oferta zabie-
gów fizjoterapeutycznych, gimnastyka 
korekcyjna dla dzieci i młodzieży, gim-
nastyka kręgosłupa dla dorosłych oraz 
okleja nie plastrami (kinestiotaping). 

Niskie ceny, promocje, gratisy.
Więcej informacji pod numerem: 94 318 42 

09. Zapraszamy!

Przypomnijmy, że Gmina Malechowo w celu 
zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządo-
wej w zakresie zdrowia podpisała w tym roku 
umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ma-
lechowie na dofinansowanie zabiegów rehabi-
litacyjnych świadczonych przez ZOZ w 2018 r. 
Dofinansowanie opiewa na kwotę 50 tys. zł. 

Malechowo

Zabiegi 
rehabilitacyjne

W kwietniu w sali 
k o n f e r e n c y j n e j 
malechowskiego 
urzędu odbyło się 
spotkanie infor-
macyjne dotyczące 
kolejnej edycji Pro-
gramu Społecznik 
2018, w ramach 
którego stowa-
rzyszenia i grupy 
nieformalne mogą 
pozyskać mikrodo-
tację w wysokości 
3 tys. na działania 
integrujące spo-
łeczność lokalną. 

Zebrani poznali 
szczegóły doty-
czące możliwości 
aplikowania o mi-

krodotacje oraz o 
inicjatywy obywa-
telskie o charakte-
rze powiatowym 
i regionalnym w 
kwocie do 10 tys. 
oraz wypełniania 
wniosku poprzez 
aplikację Witkac. 
W spotkaniu, które 
prowadził animator 
terenowy - Maciej 
Ziemiński, udział 
wzięli przedstawi-
ciele szkół, klu-
bów sportowych 
oraz stowarzy-
szeń działających 
w naszej gminie.
Przypomnijmy, że 
w roku ubiegłym 
program cieszył 

się w naszej gmi-
nie dużym zain-
teresowaniem. W 

2017 r. aż 7 pod-
miotów z naszej 
gminy - stowarzy-

szeń i grup niefor-
malnych otrzyma-
ło dofinansowanie 

na różnorodne ini-
cjatywy w wyso-
kości do 3 tys. zł. 

zaprasza na:
  zabiegi fizjoterapeutyczne

              gimnastykę korekcyjną dla dzieci i 
młodzieży

 gimnastykę kręgosłupa dla dorosłych

 oklejanie plastrami kinesiotaping 

Niskie ceny, promocje, gratisy!
Gabinet czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00 - 18:00

Informacje pod nr telefonu:
94 318 42 09, 698 666 133
www.zozmalechowo.pl

Trzydziestu zawod-
ników z sześciu 
szkół wzięło udział 
w I Otwartych Mi-
strzostwach Gminy 
Malechowo w Sza-
chach Szkół Podsta-
wowych, które 15 
kwietnia br. zorga-
nizowane zostały w 
Szkole Podstawowej 
im. Kazimierza Gór-
skiego. Do Lejkowa 
przyjechali zawod-
nicy z SP Sławsko, 
SP Niemica, SP 
Ostrowiec, SP Po-
lanów, SP Rosnowo 
oraz liczna drużyna 
z SP Lejkowo. Tur-
niej zorganizował 
Uczniowski Klub 
Sportowy „Grabo-
wa” SP Lejkowo 
przy współpracy z 
Gminą Malechowo. 
Zawodnicy rywali-
zowali na dystansie 

7 rund, sędzią głów-
nym turnieju był 
Kamil Wiśniewski.
Pierwszym Mistrzem 
Gminy Malechowo 
został reprezentujący 
SP Sławsko - Jakub 
Czyż, wicemistrzem 
Gminy został za-
wodnik SP Lejkowo 
- Patryk Drzewiecki, 
trzecie miejsce zaję-
ła zawodniczka z SP 
Lejkowa - Kornelia 
Kowalkowska. Ko-
lejne miejsca zajęli 
także zawodnicy z SP 
Lejkowo - Dominik 
Dęga, Arek Arcisz, 
Michał Bińczyk, 
Konrad Kiniorski.
Wszyscy zawodni-
cy otrzymali cenne 
nagrody, szachiści 
do miejsca dzie-
siątego otrzymali 
prócz nagród także 
puchary i medale.

Gmina Malechowo

I Otwarte Mistrzostwa 
w Szachach SP

Gmina Malechowo

Ruszył „Program Społecznik 2018”
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fantazji, tworząc między 
innymi plakaty i opo-
wiadania o „ufolandii”.
Kolejnym elementem 
programu spotkania 
było podsumowanie 
przez zuchów i harce-
rzy z Ostrowca okre-
su przygotowawczego 
do złożenia przez nich 
Obietnicy Zucha i Przy-
rzeczenia Harcerskiego 
- już niebawem staną się 
pełnoprawnymi członka-

mi Związku Harcerstwa 
Polskiego. „Nocne har-
ce z Mikołajem Koper-
nikiem” były również 
świetną okazją do zain-
augurowania propozycji 
programowej Hufca ZHP 
Sławno pn. „Odznaka 
Stulecia” - realizowanej 
w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodle-
głości i setnej rocznicy 
powołania ZHP. Każdy 

przystępujący do zdo-
bycia Odznaki będzie 
musiał do październi-
ka 2018 r. przewędro-
wać lub przejechać na 
rowerze 100 kilome-
trów (zuchy 50 km).
My „wystartowaliśmy” 
z marszem o dystansie 
ośmiu kilometrów, jed-
nak już przygotowujemy 
się do dalszych działań 
przybliżających nas do 
uzyskania tego jubile-

uszowego wyróżnienia. 
Organizatorzy zbiórki 
pragną podziękować 
wszystkim za zaangażo-
wanie w jej przebiegu, 
a harcerskie pozdrowie-
nie przekazać Barbarze 
Chylewskiej - dyrek-
torowi Zespołu Szkół 
im. Mikołaja Kopernika 
za nieustające wspar-
cie udzielane skau-
towemu środowisku.

Ostrowiec

Nocne harce z Kopernikiem
W lutym w Zespole 
Szkół wOstrowcuod-
były się „Nocne harce 
z Mikołajem Koperni-
kiem”, w których 
uczestniczyły: 7. Gro-
mada Zuchowa „Ko-
smiczna Gromada” 
i 27. Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska 
„Zdobywcy” 
im. Jerzego Kukuczki 
z Ostrowca oraz 
25. Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska 
im. ppor. Emilii Gier-
czak z Postomina. 

Biorący udział w dwu-
dniowej zbiórce re-
alizowali zadania po-
święcone wielkiemu 
polskiemu astronomo-
wi - patronowi Szkoły. 
Harcerze wykonywa-
li ciekawe doświad-
czenia i eksperymenty 
oraz układali piosenki, 
wiersze o kosmosie i 
oczywiście o Mikołaju 
Koperniku. Natomiast 
zuchy w tym czasie 
„przeniosły się” w świat 

Instruktorzy ZHP z 
Ostrowca (Marek i 
Grażyna Jarosz, Sylwia 
i Mariusz Hutman) 
zorganizowali "świecz-
kowisko" z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej dla 
harcerzy i zuchów w 
sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu. 

Zaproszono komendant-
kę ZHP Sławno - hm 
Barbarę Sobczak, z-cę 
komendantki - hm Ry-
szarda Sobczaka, dy-
rektor ZS - Barbarę 
Chylewską, rodziców 
oraz przyjaciół harcer-
stwa. Świeczkowisko 
poprowadził komendant 

Ostrowiec

Świeczkowisko - Dzień Myśli Braterskiej

ZD Gminy Malecho-
wo - phm Marek Jarosz.
Wszyscy wysłuchali ga-
wędy o przyjaźni i nie-

sieniu pomocy innym, 
wygłoszoną przez hm 
Ryszarda Sobczaka. Wy-
darzenie było wyjątko-

we, ponieważ kandydaci 
na zuchów złożyli obiet-
nicę zuchową, a harcerze 
przyrzeczenie harcerskie. 

Kandydaci przez wiele 
miesięcy pracowali, aby 
osiągnąć zamierzone 
cele. Wykonali wszyst-
kie zadania związane z 
zaliczeniem próby gro-
mady i drużyny. Zuchy i 
harcerze otrzymali z rąk 
komendantki hm Barbary 
Sobczak znaczki zucha 
oraz krzyże harcerskie, 
a dyrektor Barbara Chy-
lewska wręczyła pamiąt-
kowe dyplomy. Wszyst-
kich połączyło wspólne 
śpiewanie piosenek har-
cerskich przy akompania-
mencie gitar. Spotkanie 
zakończono zaśpiewa-
niem "Bratniego słowa" 
i harcerską  iskierką.

Czuwaj!
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Z radością pragniemy 
zaprosić mieszkańców 
gminy i nie tylko 
do udziału w Gmin-
nych Mistrzostwach 
w biegach, które 
odbędą się w urokliwej 
części naszej gminy - 
Zielenicy. 

Do sportowej rywalizacji 
zapraszamy amatorów, 
miłośników biegania i 
wszystkich, którzy chcą 
aktywnie spędzić czas. 
Gminne Mistrzostwa 
w biegach „Bez spiny” 
przeprowadzone zosta-
ną na dystansie 5 km w 
kategorii kobiet i męż-
czyzn (od 16 roku życia). 

Więcej informacji 
na stronie 

www.malechowo.pl . 
i na profilu facebooko-
wym Gminy Malecho-
wo oraz pod numerem 
telefonu: 94 31 40 593. 

Zgłoszenie 
wraz z oświadczeniem 
prosimy przesyłać na 

adres: 
promocja@malechowo.pl 

do dnia 01.06.2018 r. 
Zapraszamy! 

Sobota - 9 czerwca br., 
godz. 13:00, 

boisko wiejskie 
w Zielenicy. 

Gmina Malechowo

Bez spiny!

ciele Sławno. Turniej 
stał na bardzo wysokim 
poziomie, wygrała dru-
żyna z Pieszcza przed 
Sławnem, zespół z Ma-
lechowa wywalczył III 
miejsce, wygrywając z 
Nadleśnictwem 2:1 po 
bardzo zaciętym meczu. 

W III Turnieju Uniho-
keja Kobiet, rekordo-
wym pod względem 
ilości zespołów, rywa-
lizowało 8 drużyn, któ-
re podczas oficjalnego 
losowania zostały po-
dzielone na dwie grupy:
- grupa A: SP Ostro-

wiec, Rada Rodziców 
Przedszkola w Male-
chowie, Pracownicy 
Przedszkola w Male-
chowie i SP Lejkowo,
- grupa B: SP Niemica, 
Urząd Gminy Malecho-
wo, SP Malechowo, Dre-
am Team Malechowo.

Zespoły grały systemem 
każdy z każdym w gru-
pie, następnie od zaję-
tego miejsca w grupie 
grano mecze o miejsca. 
W meczu o miejsce VII-
VIII SP Niemica wygrała 
z SP Ostrowiec, o miej-
sce V-VI walczyły Panie 

z Rady Rodziców Przed-
szkola z SP Malechowo, 
w którym górą była Rada 
Rodziców, w meczu o III 
miejsce wystąpiły ekipy 
Dream Team i Przedszko-
la, w którym zawodnicz-
ki Dream Team nie dały 
szans przeciwniczkom, a 
to dzięki najlepszej tego 
dnia bramkarce turnieju 
- Pani Ani Marchewce. 
Mecz finałowy to bardzo 
wyrównany pojedynek, 
w którym po raz pierw-
szy wygrały podopieczne 
Kamila Wiśniwskiego, 
czyli unihokeistki z Lej-
kowa, pokonując Urząd 

Gmina Malechowo

Turniej dla Karolinki

Gminy Malechowo. Ale 
nie o wyniki tego dnia 
chodziło, liczyła się do-
bra zabawa, postawa 
fair play i wielkie ser-
ca, dzięki który udało 
się uzbierać pokaźną 
kwotę, która w całości 
została przekazana na 
rehabilitację Karolinki.

„Chciałbym bardzo po-
dziękować wszystkim 
Paniom, które niejedno-
krotnie traciły swoje pa-
zurki, ale w walce szyb-
ko zapominały o bólu, za 
ich wspaniałą postawę. 
Dziękuję Panu Tadeuszo-
wi Chylewskiemu, który 
pełnił rolę sędziego, kole-
gom trenerom: Romkowi, 
Mateuszowi i Kamilowi. 
Gorące podziękowania 
dla Rady Rodziców SP 
Lejkowo za pyszny    
żurek dla siatkarzy. 
Bardzo dziękuję Grupie 
Projektowej Wolontariat 
(uczennice SP Malecho-
wo), której opiekunem 
jest Pani Ewa Połońska 
za wielką pomoc przy 
całodziennej kawiaren-
ce. Dziękuję Panu Pio-
trowi Chylareckiemu 
za udostępnienie hali 
sportowej oraz za za-
bawę z dziećmi przy 
tworzeniu kolorowych 
zwierzątek z balonów. 
I wszystkim Tym, któ-
rzy byli obecni podczas 
Sportowej Niedzieli”. 

Pomysłodawca 

i koordynator wydarzenia - 

Mariusz Małysz

W tym roku już po raz 
trzeci odbył się dobrze 
znany w naszej gminie 
turniej charytatywny, w 
którym spotkało się śro-
dowisko lokalne i rywali-
zowało w unihokeja oraz 
w piłce siatkowej dla 
mieszkanki naszej gmi-
ny i wychowanki male-
chowskiego przedszkola 
- Karolinki, która od uro-
dzenia walczy z rdzenio-
wym zanikiem mięśni.

Turniej podzielony był 
na dwa etapy: w pierw-
szym mężczyźni wal-
czyli w rozgrywkach w 
piłkę siatkową, w drugim 
zaprezentowały się panie 
w grze w unihokeja. Do 
dyspozycji gości była 
kawiarenka z domowy-
mi wypiekami, kawą i 
herbatą, które cieszyły 
się dużym powodzeniem. 
W II Turnieju siatkówki 
wzięły udział 4 zespoły: 
Dream Team Malechowo 
(Mariusz Małysz, Mate-
usz Zachciał, Romuald 
Bobis, Andrzej Golik, 
Mariusz Hutman, Cezary 
Morka), Czarni Pieszcz, 
Nadleśnictwo Karnie-
szewice oraz Przyja-
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wydawca: 
Urząd Gminy Malechowo 
 76 - 142 Malechowo 22A

tel. 94 318 42 13,   
94 318 42 14,   
94 318 40 92; 

fax 94 318 43 05
Numer zamknięto 23 kwietnia 2018 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Miło jest nam poinfor-
mować mieszkańców 
Gminy Malechowo, 
iż dwóch naszych 
sportowców zostało 
docenionych w Plebi-
scycie na Najpopular-
niejszego Sportowca 
Powiatu Sławieńskiego 
2017 roku. 

Drugie miejsca w ww. 
rankingu w kategoriach 
Najpopularniejszy Bie-
gacz i Najpopularniejszy 
Piłkarz Powiatu Sła-
wieńskiego 2017 zajęli 

odpowiednio: Rafał 
Zagajewski, wycho-
wanek UKSN Sprint 
Sławno, obecnie w klu-
bie Korona Szczecin 
oraz Przemysław Ko-
walski z klubu sporto-
wego Strong Zielenica. 
Wójt Gminy Malecho-
wo - Radosław No-
wakowski w dniu 13 
lutego 2018 r. wręczył 
nagrody i gratulował 
sukcesu, życząc przy 
tym naszym sportow-
com kolejnych wysokich 
osiągnięć sportowych.

Gmina Malechowo

Sukces 
sportowców

... a także Przemysław Kowalski

W sobotę - 13 stycznia 
br. na dzień przed 
26. Finałem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy rozegrano 
w Sławnie Samorządo-
wy Turniej Piłkarski. 

Do rywalizacji przystą-
piły następujące samo-
rządy: miasto Sławno, 
gmina Postomino, gmi-
na Malechowo, gmina 
wiejska Darłowo. Z 
wielką radością infor-

mujemy, że przedstawi-
ciele naszej gminy zajęli 
pierwsze miejsce. Naj-
ważniejsza jednak była 
dobra zabawa, rywali-
zacja fair play i wspar-
cie akcji Jurka Owsiaka.

Nagrodę odbiera Rafał Zagajewski

Samorządowy Turniej Piłkarski

Malechowo najlepsze

W czwartek, 19 kwietnia 
br.  na boiskach przy SP 
Lejkowo odbył się finał 
mistrzostw Gminy Ma-
lechowo w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców w 
ramach Igrzysk Dzieci. 

Wśród chłopców wygrał 
zespół SP Niemica przed 
SP Ostrowiec, trzecie 
miejsce zajęła SP Lejko-
wo. W kategorii dziew-
cząt zwyciężyło SP 
Lejkowo przed SP Ostro-

wiec. Zwycięzcy repre-
zentować będą Gminę 
Malechowo w finałach 
powiatowych, które 
odbędą się na terenie 
Gminy Malechowo - w 
Lejkowie oraz Niemicy. 

Gmina Malechowo 

Mistrzostwa w Piłce Nożnej

Zespół z Niemicy prowadzony przez Romualda Bobisa


