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Wakacje pełne 
atrakcji

Gminny Dzień Rodziny
Zacznie się już w sobotę - 
8 lipca br. na terenie rekre-
acyjnym przy remizie OSP 
Pękanino.Wychowaw-
czynie przygotowały moc 
atrakcji dla dzieci, jak i dla 
ich opiekunów. Będą kon-
kursy rodzinne, zabawy i 
dużo pozytywnych emocji.
Początek o 11:00!

Bardzo atrakcyjnie przedstawia się kalendarz wakacyjnych imprez przygoto-
wany przez Urząd Gminy Malechowo. Mieszkańców, turystów i gości między 
innymi czekają jeszcze:

Mistrzostwa 
Europy Enduro, Mistrzo-

stwa Polski, Puchar Polski
Tej imprezy nie trzeba specjal-
nie zapowiadać. 15 i 16 lipca 
w Malechowie wystaruje czo-
łówka europejskich i polskich 
motokrosowców. 
Będą się ścigali po bezdrożach 
naszej gminy, a w szczególno-
ści po „Piaskowni” w Święcia-
nowie. Emocje zapewnione. 
Zapraszamy. 

Letnie Spotkania
 Seniorów

To impreza integracyjna 
seniorów zaplanowana w 
Pękaninie na terenie rekre-
acyjnym przy remizie OSP. 
Początek w piątek - 21 lipca 
br. o godzinie 13:00.
Zapisy u liderów klubów se-
niora oraz w GOPS-ie – po-
kój nr 5, tel. 94 31 40 570.
Na tę zabawę zaprasza Wójt 
Gminy Malechowo - Rado-
sław Nowakowski

Gminny Spływ 
Kajakowy

Na tegoroczny zaprasza-
my w sobotę – 26 sierpnia 
br. o godzinie 10:00. 
Zbiórka przy moście w 
Lejkowie, po dopłynięciu 
do przystani kajakowej w 
Grabowie zapraszamy na 
integracyjne ognisko. 
Dla tych, którzy wolą za-
bawę na lądzie proponu-
jemy pieczone kiełbaski i 
zabawę przy muzyce.
Zapisy do 18 sierpnia br. 
w pokoju 107 UG Male-
chowo, tel. 94 31 40 574, 
promocja@malechowo.pl

Dożynki w Malechowie
Największa impreza w na-
szej gminie będzie miała w 
tym roku nowy wymiar. 
9 września br. w Malecho-
wie odbędą się Dożynki 
Gminno-Powiatowe. 
Moc atrakcji dla dzieci i do-
rosłych. 
Zabawy, Konkurs na Naj-
piękniejszy Wieniec Dożyn-
kowy i na Najpiękniejsze 
Stoisko Dożynkowe oraz 
występy artystów lokalnych 
i zespołów ludowych. A na 
koniec hit - koncert zespołu 
Long & Junior.
Do zobaczenia w Malecho-
wie!

Hitem tegorocznych dożynek 
w Malechowie będzie  koncert 
zespołu Long & Junior.

Piaskownia w Święcianowie 
będzie areną zmagań najlepszych 
motokrosowców w Europie.
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Przebudowa drogi 
Drzeńsko - Zalesie
Gmina Malechowo zle-
ciła w roku biegłym wy-
konanie projektu moder-
nizacji drogi Drzeńsko 
- Zalesie (do asfaltówki 
wraz z remontem mostu) 
na długości około 1600 
m. Nawiązanie współ-
pracy z Nadleśnictwem 
Polanów i nadleśniczym 
Jackiem Todysem zo-
stanie sfinalizowanie 
poprzez wspólną reali-
zację inwestycji „Prze-
budowa drogi gminnej 
nr 165009Z Drzeńsko - 
Zalesie wraz z mostem. 
Projekt zakłada wyko-
nanie drogi z płyt jomb 
na ww. gminnej drodze 

publicznej. 
Nadleśnictwo Polanów 
zamierza przeznaczyć 
500 tys. zł na tę inwe-
stycję, pozostałą część 
pokryje Gmina Male-
chowo. 

Przebudowa drogi 
w Karwicach
Trwają prace polegające 
na przebudowie drogi w 
miejscowości Karwice. 
W ramach tego zadania 
wykonany zostanie ciąg 
pieszo-jezdny z kostki 
brukowej. Dzięki temu 
droga zostanie posze-
rzona i zyska ona na 
funkcjonalności. Nowa 
nawierzchnia o długości 
około 600 m. powsta-

nie w pasie od świetlicy 
wiejskiej, wzdłuż blo-
ków i kościoła (działka 
nr 187). Dodatkowo, 
przy kościele wykonane 
zostaną miejsca posto-
jowe.

Remont hydroforni 
w Malechowie
W minionym okresie 
wyremontowano budy-
nek hydroforni w Male-
chowie. Ocieplono bu-
dynek, wykonano nową 
elewację, wyremonto-
wano stary, przeciekają-
cy dach.

Remont drogi Ma-
lechowo - Paproty
Droga na odcinku Ma-

lechowo - Paproty jest 
w trakcie prac remon-
towych. Procedury do-
tyczące realizacji po-
szczególnych etapów 
inwestycji są długo-
trwałe, dlatego prosimy 
mieszkańców gminy o 
cierpliwość. O przewle-
kłości procedur świad-
czyć może chociażby 
to, że wykonawca inwe-
stycji złożył wniosek o 
wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarun-
kowaniach do Regional-
nego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczeci-
nie dla przedsięwzięcia  
„Przebudowa drogi nr 
3718Z na odcinku Ma-
lechowo - Paproty” dnia 
23 stycznia br. 
Decyzję tę uzyskał do-
piero dnia 21 czerwca 
br., a z kolei ona była 
podstawą do złożenia 
zgłoszenia wykonania 
robót budowalnych do 
Starostwa Powiatowego 
w Sławnie. Prace te po-
winny rozpocząć się na 
początku sierpnia.  
W ramach inwestycji 
zmieniona zostanie na-
wierzchnia, droga będzie 
poszerzona, zbudowa-
na zostanie kanalizacja 
deszczowa wraz z chod-
nikiem w Malechowie a 
także dwoma zatoczka-
mi w Paprotach. 
Zakończenie inwestycji 
planowane jest na maj 
2018 r.

Dokumentacja 
drogi w Ostrowcu
Gmina Malechowo zle-
ciła wykonanie projektu 
remontu drogi za skle-
pem w Ostrowcu, nie-
opodal świetlicy (dział-
ka nr 189). W planach 
jest wykonanie ponad 
300 m. odcinka drogi z 
kostki w formie ciągu 
pieszo - jezdnego. Pro-
jekt obejmuje także wy-

konanie odwodnienia. 
Docelowo zamierzamy 
pozyskać zewnętrzne 
źródła finansowania ww. 
inwestycji.

Zmodernizujemy 
drogi w Laskach 
i Pięćmiechowie
W roku ubiegłym Gmi-
na Malechowo zakupiła 
płyty drogowe typu jomb 
z wygospodarowanych 
w budżecie oszczędno-
ści. 
Planujemy wykorzysta-
nie tego materiału do 
zmodernizowania dróg 
w Laskach (od domu nu-
mer 16 do 19 i od nume-
ru 16 do 20). Poruszanie 
się na tym piaszczystym 
odcinku pozostawiało 
wiele do życzenia. 
Podobnie jak w miejsco-
wości Pięćmiechowo na 
odcinku około 300 m. 
(od numeru 3 do 12). 
Utwardzona nawierzch-
nia gruntowa zmieni tu 
swoje oblicze w najbliż-
szym czasie. Inwestycja 
zakłada poprawę jako-
ści drogi oraz bezpie-
czeństwo poruszania się 
mieszkańców. Nastąpi 
to po dokonaniu wyboru 
wykonawcy.

Dokumentacja na 
przebudowę bu-
dynku Gimnazjum
W związku z reformą 
oświaty i planami władz 
Gminy Malechowo nad 
rozbudową Przedszkola 
w Malechowie i utwo-
rzeniem Szkoły Pod-
stawowej przy funkcjo-
nującym tu do 2019 r. 
Gimnazjum, opracowy-
wana jest dokumentacja 
projektowa dotycząca 
przebudowy budynku. 
Zakładane jest utwo-
rzenie funkcjonalnych 
sal dla 4 oddziałów 
przedszkolnych wraz z 
zapleczem sanitarnym, 

Gmina Malechowo

Szykują nowe inwestycje

Przebudowa drogi w Karwicach

Remont hydroforni w Malechowie
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22 czerwca br. odbyła 
się XXIX Sesja Rady 
Gminy, podczas 
której zatwierdzono 
sprawozdanie finan-
sowe oraz udzielono 
Wójtowi Gminy Ma-
lechowo - Radosławo-
wi Nowakowskiemu 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu 
Gminy za rok 2016. 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Malechowo - 
Jolanta Kieres przed-
stawiła uchwały w 
sprawie wydania opi-
nii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za 
2016 r. Regionalnej 

Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie oraz w 
sprawie wydania opinii 
o wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy 
Malechowo w sprawie 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 
2016 rok.  
Uchwała o udzielenie 
wójtowi absolutorium 
przegłosowana została 
większością głosów.   
Wójt Radosław Nowa-
kowski podziękował 
za udzielenie absoluto-
rium, podkreślił także 
jak ważna jest dla niego 
współpraca z radnymi 
oraz sołtysami.

Gmina Malechowo

Wójt uzyskał 
absolutorium

Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski podpisał 
umowę z przedstawi-
cielami Samorządu 
Województwa Za-
chodniopomorskiego, 
wicemarszałkiem Ja-
rosławem Rzepą oraz 
członkiem Zarządu 
Ryszardem Mićko na 
projekt pn. Budowa 
sieci kanalizacji 
w Niemicy. 

W spotkaniu w Szczeci-
nie uczestniczyła także 

Małgorzata Materna - 
zastępca skarbnika. W 
ramach tego projektu 
powstanie ponad 6 km 
sieci grawitacyjnej i tło-
czonej. 
Łączny koszt zadania to 
3 723 960,18 zł (uzyska-
ne dofinansowanie wy-
niesie 1 926 468,00 zł).
Realizacja zadania zo-
stała podzielona na dwa 
etapy, planowane za-
kończenie pierwszego 
to maj 2018, natomiast 
drugiego - maj 2019.
Inwestycja zostanie zre-

alizowana w Niemicy 
w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji 
związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwe-
stycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie 
energii” na operacje typu 
„Gospodarka wodno 
- ściekowa”, objętego 
Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Niemica

Umowa na budowę sieci 
kanalizacji podpisana

szatnią i stołówką na 
parterze budynku. 
Tu też ma mieścić się 
dom kultury, który ma 
być alternatywą spo-
tkań popołudniowych 
dla dzieci, młodzieży 
oraz miejscem integracji 
mieszkańców.
Na pierwszym piętrze 
będzie mieściła się na-
tomiast szkoła podsta-
wowa, która zacznie tu 
funkcjonować od wrze-
śnia br. (klasa pierwsza 
i czwarta). 
Po wyłonieniu wyko-
nawcy, rozpoczną się 
prace remontowe, które 
będą trwały do 2018 r. 

Wymiana oświetle-
nia w szkole 
w Niemicy
Gmina Malechowo pla-
nuje wymienić w okresie 
wakacyjnym stare opra-
wy świetlne w sali gim-
nastycznej Szkoły Pod-
stawowej im. Noblistów 
Polskich w Niemicy na 
nowe, energooszczędne. 
Środki przeznaczone na 
to zadanie pozwolą na 
poprawę komfortu ko-
rzystających z obiektu 
uczniów placówki i są 
odpowiedzią na zgła-
szane wcześniej uwagi 
dotyczące zbyt słabego 
oświetlania sali. 
Jeśli dodać do tego, 

mniejsze koszty, wyko-
nanie zadania z pewno-
ścią jest uzasadnione. 

Nowe obiekty spor-
towe
Wniosek Gminy Ma-
lechowo pn. „Poprawa 
infrastruktury rekreacyj-
nej Gminy Malechowo 
poprzez doposażenie 
terenów sportowych 
w obiekty funkcyjne 
w miejscowościach Ma-
lechówko, Żegocino 
i Zielenica” został pozy-
tywnie oceniony przez 
Radę Oceniającą Stowa-
rzyszenia Środkowopo-
morska Grupa Działania 
i rekomendowany do 

oceny przez Urząd Mar-
szałkowski.  
W ramach ww. projektu 
zakładane jest powsta-
nie trzech wielofunk-
cyjnych obiektów, które 
będą pełniły rolę miejsca 
spotkań mieszkańców, 
świetlicy wiejskiej oraz 
zaplecza przy obiektach 
sportowych. Przedmio-
tem operacji jest montaż 
obiektów wielofunkcyj-
nych będących uzupeł-
nieniem istniejących już 
terenów rekreacyjnych. 
Budynki w systemie 
obudowy z płyt warstwo-
wych mają poprawić 
istniejącą infrastrukturę 
poprzez dostęp użytkow-

nikom terenów (2 boiska 
wiejskie i 1 teren rekre-
acyjny) do zaplecza sa-
nitarnego wyposażonego 
w toaletę, prąd i wodę. 
Obiekty poza węzłem 
sanitarnym będą miały 
jedną salę o powierzch-
ni umożliwiającej zor-
ganizowanie spotkania 
mieszkańców niezależ-
nie od pogody.  
 Gmina Malechowo 
będzie wnioskowała 
o 219343,41 zł dofinan-
sowania, ze środków wła-
snych pokryje wydatki 
w wysokości 125 373,56. 
Czekamy na decyzję Sa-
morządu Województwa.   
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Dwa etapy konkursu na logo Gmi-
ny Malechowo pozwoliły wyłonić 
zwycięzcę, dzięki czemu możemy 
pochwalić się znakiem graficznym, 
który stanie się charakterystyczny 
dla naszej gminy. Autorem zwycię-
skiego projektu jest mieszkaniec 
Przystaw – Tomasz Roszczyk, któ-
ry przygotował dwa wzory logo – 
pełny i uproszczony.
Założeniem konkursu było wy-
łonienie znaku, który będzie pro-
sty, charakterystyczny i łatwy do 
zapamiętania. Wybrane logo to 
trzy trójkąty: zielony jako symbol 
otaczającej przyrody, żółty - cha-
rakteryzujący słońce i niebieski - 
jako symbol rzeki Grabowej. Logo 
dodatkowe ma swoje uzupełnienie 
w symbolach - kajak, promienie 
słońca, drzewo.
Twórca logo i zwycięzca konkursu 
zostanie nagrodzony nagrodą pie-
niężną w wysokości 1000 zł. Logo 
Gminy Malechowo będzie wyko-
rzystywane w materiałach promo-
cyjnych, gadżetach i w mediach.

Gmina Malechowo złożyła 
wniosek na dofinansowanie 
programu rewitalizacji, który 
został oceniony pozytywnie 
przez Urząd Marszałkowski. 

W II edycji konkursu dotacji 
dla gmin na opracowanie lub 
aktualizację programów re-
witalizacji uzyskano środki w 
wysokości 37 500 zł. Pozwolą 
one przygotować szczegółowy 
program rewitalizacji, poparty 
konsultacjami społecznymi i 
pracami zespołu ds. programu 
rewitalizacji. Dzięki temu wy-
dzielona zostanie strefa zdegra-
dowana, która powinna zostać 
poddana rewitalizacji.
Wniosek zakłada wydatkowa-
nie środków m. in. na wynagro-
dzenie dla firmy zarządzającej, 
biegłego rewidenta oraz promo-
cję działań projektowych.

Gmina Malechowo

Dostaną na 
rewitalizację

Logo Gminy 
Malechowo

Poniżej publikujemy informację dotyczącą taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Malechowo dla odbiorów usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca 2017 r. 
do 30 czerwca 2018 r. 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp

1.

2.

Taryfowa grupa 
odbiorców

Grupa I - odbiorcy 
„opomiarowani”

Grupa II - odbiorcy 
„ryczałtowi”

Cena bez podatku 
VAT (netto)

4,00 zł/m3

5,82 zł/m3

Cena z podatkiem 
VAT (brutto)

4,32 zł/m3

6,29 zł/m3

Dostarczanie wody
Lp

1.

2.

Taryfowa grupa 
odbiorców

Grupa I - odprowadzają-
cy ścieki „opomiarowani”
Grupa II - odprowadzają-

cy ścieki „ryczałtowi”

Cena bez podatku 
VAT (netto)

6,01 zł/m3

7,63 zł/m3

Cena z podatkiem 
VAT (brutto)

6,49 zł/m3

8,24 zł/m3

Odprowadzanie ścieków

W Pękaninie i Kawnie 
zamontowano tablice z 
oznaczeniami nume-
rów domów. 

Zadanie to udało się zre-
alizować w ramach środ-
ków sołeckich. Nowe 
tabliczki z numerami z 
pewnością ułatwią poru-
szanie się w tych wsiach, 
co więcej są estetyczne i 
funkcjonalne.
Serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich 
osób, które uczestniczy-
ły w przygotowaniu oraz 
montażu tablic a także 
dla niezawodnych stra-
żaków z OSP Pękanino.

Gmina Malechowo

Nowe 
tablice

Z wielką przyjemno-
ścią pragniemy Pań-
stwa poinformować, 
że nasza aplikacja 
"Od Bałtyku po 
Kaszuby" zgłoszona 
do konkursu na naj-
lepsze przewodniki 
turystyczne i pu-
blikacje 2016 roku 
otrzymała nagrodę 
główną Magellana w 
kategorii "Przewod-
nik mobilny". 

Ideą konkursu jest wy-
różnianie wydawców 
wartościowych publi-
kacji, rozbudzających 
pasję podróżowania 
oraz wychowujących 
nowe pokolenia glob-
troterów.

Laureatów nagród wy-
łoniło jury w składzie: 
Krzysztof Rąpała (po-

dróżnik, organizator 
wypraw do Azji), Da-
riusz Fedor (redaktor 
naczelny magazynu 
„Kontynenty”), Dawid 
Zaraziński (niezależ-
ny ekspert, „Harvard 
Business Review 
Polska”), Maria Brze-
zińska (p.o. redaktor 
naczelna Magazyn 
„Podróże”), Łukasz 
Gołębiewski (ekspert 
rynku książki), Piotr 
Dobrołęcki (redaktor 
naczelny „Magazynu 
Literackiego KSIĄŻ-
KI”) i Ewa Tende-
renda-Ożóg (z-ca 
redaktora naczelnego 
„Magazynu Literac-
kiego KSIĄŻKI).

Wręczenie nagród od-
było się  18 maja br. w 
ramach Warszawskich 
Targów Książki na 

Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Nagro-
dę odebrał przedsta-
wiciel Nadleśnictwa 
Trzebielino - Krzysz-
tof Połczyński.

Przypomnijmy - w 
projekcie wzięło 
udział - oprócz Gmi-
ny Malechowo - kil-
kanaście podmiotów: 
Nadleśnictwo Trze-
bielino, Dretyń, By-
tów, Sławno, Miastko, 
Osusznica, Warcino 
oraz gminy: Czarna 
Dąbrówka, Darłowo, 
Lipnica, Parchowo, 
Polanów, Postomino, 
Sławno, Studzienice, 
Trzebielino, Tucho-
mie, Bytów, Darłowo, 
Kępice, Sławno a tak-
że miasta: Darłowo i 
Sławno.

Gmina Malechowo

Aplikacja nagrodzona
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Gmina Malechowo

Nowy odbiorca 
odpadów i PSZOK

Dobre wiadomości przy-
wiózł ze Sławna wójt 
naszej gminy - Radosław 
Nowakowski. 

Podczas spotkania z wi-
cewojewodą Markiem 
Suboczem został poin-
formowany, że umowa 
na karetkę, która stacjo-
nuje w Lejkowie zostanie 
przedłużona do 2018 r.  
To bardzo dobra informa-
cja dla mieszkańców gmi-
ny Malechowo i nie tylko.  
Spotkanie z wicewoje-
wodą było reakcją na wy-
stosowany przez wójta 
gminy Malechowo apel 
do wojewody o zanie-
chanie likwidacji miejsca 

stacjonowania zespołu 
ratownictwa medyczne-
go w Lejkowie, co zapla-
nowano na lipiec 2017.  
Na szczęście starania 
władz Gminy Malecho-
wo opłaciły się, a ich po-
twierdzeniem były zebra-
ne podpisy mieszkańców 
w poszczególnych sołec-
twach, które wyrażały 
stanowczy sprzeciw wo-
bec likwidacji karetki.
Z radością informuje-
my, że karetka w Lejko-
wie zostaje, dzięki temu 
mieszkańcy gminy Ma-
lechowo i powiatu sła-
wieńskiego mogą czuć 
się bezpiecznie. To nasz 
wspólny sukces!

Informujemy, że od 1 lipca 
2017 r. wykonawcą usługi 
odbierania i zagospoda-
rowania odpadów komu-
nalnych powstających 
na nieruchomościach za-
mieszkałych położonych na 
terenie Gminy Malechowo 
będzie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o., 75-724 Kosza-
lin, ul. Komunalna 5.
Jednocześnie informuje-
my, że w związku ze zmia-

ną wykonawcy odbioru 
odpadów, w  naszej gminie 
postanie Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK). 
Uruchomienie punktu, w 
którym będzie można od-
dać odpady, planowane 
jest w miesiącach jesien-
nych. W chwili obecnej 
PGK Sp. z o.o. poszukuje 
odpowiedniej lokalizacji 
dla PSZOK-u.  
                dokończenie na str 22

Lejkowo

Karetka zostaje

Wnioski w sprawie usta-
lenia prawa do świadczeń 
rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy od 01.11.2017 
r. do 31.10.2018 r. moż-
na składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie 
w pokoju nr 1 od dnia 1 
września 2017 r.
W przypadku gdy oso-
ba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy 
2017/2018 złoży wnio-
sek wraz z dokumenta-
mi do dnia 30 września 
2017, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za mie-
siąc listopad następuje do 
dnia 30 listopada 2017.
W przypadku gdy oso-
ba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy 
2017/2018 złoży wnio-
sek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 paź-
dziernika 2017 do dnia 
30 listopada 2017, usta-
lenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługują-
cych za miesiąc listopad 
następuje do dnia 31 
grudnia 2017.

Wnioski o ustalenie pra-

wa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadcze-
niowy od 01.10.2017r. do 
30.09.2018r. można skła-
dać w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej 
w Malechowie w pokoju 
nr 1 od dnia 1 sierpnia 
2017.
W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świad-
czenia z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy 
2017/2018 złoży wnio-
sek wraz z dokumentami 
do dnia 31 sierpnia 2017, 
ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługują-
cych za miesiąc paździer-
nik następuje do dnia 31 
października 2017.
W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres 
świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od 
dnia 1 września  do dnia 
31 października 2017r., 
ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługują-
cych za miesiąc paździer-
nik następuje do dnia 30 
listopada 2017.

Wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczeń wy-
chowawczych na nowy 
okres świadczeniowy 
od 01.10.2017r. do 
30.09.2018r. można skła-
dać w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej 
w Malechowie w pokoju 
nr 9 od dnia 1 sierpnia 
2017.
W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świad-
czenia wychowawcze na 
nowy okres świadcze-
niowy 2017/2018 złoży 
wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 31 sierp-
nia 2017, ustalenie prawa 
do świadczeń wycho-
wawczych oraz wypłata 
świadczeń przysługują-
cych za miesiąc paździer-
nik następuje do dnia 31 
października 2017.
W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres 
świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 
września  do dnia 31 paź-
dziernika 2017r., ustale-
nie prawa do świadczeń 
wychowawczych oraz 
wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc 
październik następuje do 
dnia 30 listopada 2017.

Terminy przyjmowania wniosków na nowy 
okres zasiłkowy ze świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń wychowawczych

W przypadku kradzie-
ży dowodu pierwsze 
kroki należy skierować 
na policję. 

Jest to szczególnie ważne 
z uwagi na coraz częstsze 
próby wyłudzenia pienię-
dzy czy brania kredytów 
na skradziony dowód. 
Jeśli  stracimy dowód w 
innych okolicznościach, 
np. zostanie on zniszczo-
ny czy zgubiony – wów-
czas od razu musimy 
udać się do najbliższego 
urzędu gminy.
Zgodnie z informa-

cją dostępną na stronie 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych osoba, 
która utraciła dowód 
osobisty, jest obowiązana 
niezwłocznie zawiado-

mić o tym najbliższy or-
gan gminy lub właściwą 
ze względu na miejsce 
pobytu polską placówkę 
konsularną. 
Zawiadomienie o utra-

cie dowodu należy zło-
żyć osobiście, na piśmie 
poprzez wypełnienie 
formularza DO/F/2 
zgłoszenia utraty lub 
uszkodzenia dowo-
du osobistego. Wów-
czas Organ wydaje                                        
zaświadczenie o utracie 
dowodu osobistego, 
ważne do czasu wydania 
nowego dokumentu (ale 
nie dłużej niż 2 miesią-
ce) oraz powiadamia o 

tym organ, który wydał 
dowód osobisty, w cel
u                                 unie-
ważnienia dokumentu. 
Ponadto osoba, która 
utraciła dowód osobisty, 
jest zobowiązana wystą-
pić niezwłocznie o wy-
danie nowego dokumen-
tu do właściwego organu 
gminy. Obowiązek ten 
nie dotyczy obywateli 
polskich przebywających 
stale za granicą.

Ważne sprawy

Co zrobić, gdy stracisz dowód osobisty?
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Z wielką radością 
piszemy o okrą-
głych urodzinach 
najstarszych 
mieszkańców gmi-
ny Malechowo. 

Życie mija bar-
dzo szybko
Dziś mowa o wy-
jątkowych, setnych 
urodzinach Pani 
Wandy Jaruga z Za-
lesia, która 100 uro-
dziny obchodziła 3 
maja br. 
Ta pogodna i 
u ś m i e c h n i ę t a 
mieszkanka na-
szej gminy może 
pochwalić się do-
skonałą kondycją i 
pamięcią. 
Na pytanie o to jak 
minęło jej życie, 
odpowiada krótko: 
„Bardzo szybko”.
Pani Wanda z domu 
Radzikowska, cór-
ka Jana i Marii 
urodziła się 3 maja 
1917 r. w Góro-
wie (dawna Gmina 
Grzybowica, po-
wiat Włodzimierz, 
województwo wo-
łyńskie). 

Jej życie nie 
było usłane 
różami. 
Mała Wanda wy-
chowała się na wsi, 
rodzice prowadzi-
li gospodarstwo. 
Miała ośmioro ro-
dzeństwa - czterech 
braci i cztery siostry 
(Jadwiga, Aniela, 
Władysław, Regi-
na, Czesław, Flo-
rian, Mieczysław, 
Danuta).  
Bohaterka naszego 
artykułu z senty-
mentem wspomina 
dzieciństwo. Ukoń-
czyła cztery klasy 
szkoły podstawo-
wej w Górowie, 
po lekcjach po-
magała w pracach 
g o s p o d a r s k i c h . 
Pani Wanda pozna-
ła swojego męża 
- Ignacego na zaba-
wie tanecznej. 
Po kilku miesią-
cach znajomo-
ści - w roku 1935 
Wanda i Ignacy po-
brali się w koście-
le w Zabłoćcach. 
Przed wybuchem 
II wojny świato-
wej urodziło im 

się dwóch synów: 
Tadeusz i Jerzy. 

Wołyńska rzeź
Rok 1943 to wy-
darzenie, które na 
zawsze zmieniło 
życie Pani Wandy. 
Pewnego lipco-
wego dnia Górów 
został zaatakowa-
ny przez oddziały 
UPA. Teść Wandy 
zaalarmował rodzi-
nę o tym, że zbli-
żają się Ukraińcy 
w pobliskiej wsi, 
atakując polskie ro-
dziny. Mąż Ignacy 
powiedział jedno: 
„Uciekamy”. Pani 
Wanda ze łzami w 
oczach wspomina, 
że chwyciła za rękę 
niespełna cztero-
letniego syna, przy 
piersi tuliła czte-
romiesięczne nie-
mowlę i zdążyła 
tylko zabrać wiadro 
z chlebem dla dzie-
ci. 
Z dala od domu, 
spędzili w zbożu 3 
dni, ukrywając się 
przed ukraiński-
mi banderowcami. 
Tej tragicznej nocy 

Pani Wanda straciła 
rodziców, teściów, 
siostrę Danutę i 
Anielę. 
Później okazało 
się, że zabito także 
ukrywającego się w 
trawie jej brata Flo-
riana.  
Tak wydarzenia 
dotyczące rzezi 
Polaków na Woły-
niu przedstawiono 
w raporcie Armii 
Krajowej: „11 lip-
ca 1943 r. - wieś 
Górów, [...] jedna z 
pierwszych kolonii 
od Bugu, otoczona 
przez 70 wsi ukra-
ińskich. Ogólny 
stan ludności 530 
ludzi, w tym 480 
Polaków, w ciągu 
godziny banda li-
cząca około 100 lu-
dzi opanowała 160 
gospodarstw. Spo-
śród 480 Polaków 
ocalało około 70 
osób, reszta zosta-
ła wymordowana, 
domy spalone”. 
Górów w nocy zo-
stał otoczony przez 
upowców i Ukraiń-
ców z okolicznych 
wsi: m.in. Iwanicz, 

Bielicz, Myszkowa. 
Każdy dom był ata-
kowany przez grupy 
Ukraińców, wśród 
których tylko mała 
część była uzbro-
jona w broń palną. 
Do wnętrza domów 
wrzucano granaty, 
mordowano sie-
kierami, widłami 
i innymi ostrymi 
narzędziami. Lżej 
ranni, którzy zdo-
łali uciec, kierowali 
się do sąsiedniego 
powiatu sokalskie-
go. Po południu 
okoliczni chłopi 
ukraińscy przystą-
pili do rabunku in-
wentarza żywego i 
wszelakiego dobra. 
Po napadzie wieś 
została spalona. 
Po tych straszli-
wych przeżyciach, 
rodzina Jarugów 
dostała się do So-
kala. 
Później często 
zmieniali miej-
sce zamieszkania, 
po prostu ucie-
kając. Byli m.in. 
we: Lwowie, Wil-
nie, Wrocławiu. 
Pani Wanda została 

sama z dziećmi, jej 
mąż został wcie-
lony do armii, po 
czym trafił na robo-
ty do niemieckie-
go bauera. Młodej 
kobiecie w opiece 
nad dwójką synów 
pomagali: brat 
Mieczysław i sio-
stra Regina, pod-
czas gdy ona do-
rabiała w szpitalu. 

Na Ziemie Od-
zyskane
Na ziemie odzyska-
ne rodzina Jarugów 
trafiła do Łętowa, 
mieli tu gospodarkę, 
pracowali dla spół-
dzielni. Mieszkali 
też w Domachowie. 
Na Pomorzu - po 
wojnie urodziła się 
trójka dzieci: Ka-
zimierz (nie żyje), 
Henryk i Alina. W 
1967 r. rodzina Ja-
rugów przeniosła 
się do Janiewic. Tu 
bohaterka nasze-
go artykułu dożyła 
emerytury, w 1999 
r. zmarł jej ukocha-
ny mąż Ignacy.

dokończenie na str 7

Zalesie

Setne urodziny Pani Wandy Jarugi
Nieczęsto zdarza 
się śpiewać "dwie-
ście lat" zamiast 
"sto lat". Przedsta-
wiciele UG Male-
chowo mieli taką 
możliwość, bowiem 
złożyli odwiedziny 
mieszkance Zalesia 
- Pani Wandzie Ja-
ruga, która 3 maja 
br. obchodziła setne 
urodziny. Spotkanie 
było wyjątkowe. 
Wójt Radosław No-
wakowski złożył 
serdeczne życzenia 
dostojnej Jubilatce, 
życząc jej dobrego 
zdrowia, szczęścia i 

kolejnych lat w oto-
czeniu najbliższych. 
Odczytał także list 
gratulacyjny od 
Premier RP - Beaty 
Szydło.
Na ręce Pani Wandy 
złożono bukiet róż 
oraz symboliczny 
kosz upominko-
wy. W spotkaniu 
uczestniczył także 
przedstawiciel od-
działu regionalnego 
KRUS. Było grom-
kie "dwieście lat", 
pyszny tort oraz 
symboliczna lamp-
ka szampana.
Pani Wanda Jaruga 

zachwyciła świetną 
kondycją fizyczną 
i pogodnym uśmie-
chem. Bardzo ucie-
szyła ją wizyta wój-
ta oraz pozostałych 
gości, w tym sołtys 
Drzeńska - Reginy 
Łysko.
Ta niecodzienna 
wizyta minęła w 
miłej atmosferze 
i była okazją do 
wspomnień. Pani 
Wanda opowiadała 
o swoim dzieciń-
stwie, trudnych la-
tach wojny oraz o 
minionych latach.

Historia stulatki z Zalesia - Pani Wandy Jarugi
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W sobotę, 20 maja 
br. swoje 90-te 
urodziny wspólnie 
z rodziną obcho-
dził mieszkaniec 
Borkowa - Pan 
Stanisław Pier-
siak.

 W kościele w Su-
lechówku odbyła 
się uroczysta msza 
święta w intencji 
Jubilata, podczas 
której ksiądz Józef 
Turkiel życzył Panu 
Staszkowi błogosła-
wieństwa bożego 

i zdrowia. W tym 
ważnym dniu towa-
rzyszyła mu najbliż-
sza rodzina: dzieci, 
wnuki i prawnuki.
Po mszy wójt Rado-
sław Nowakowski 
wręczył dostojnemu 
Jubilatowi bukiet 
kwiatów oraz kosz 
upominkowy. Od-
czytał także list gra-
tulacyjny i złożył w 
imieniu władz sa-
morządowych oraz 
własnym życzenia 
dobrego zdrowia, 
pogody ducha i 

otoczenia dobrymi 
ludźmi.
Pan Stanisław był 
wyraźnie wzruszo-
ny, ten dzień był 
dla niego szczegól-
nym. Po wykonaniu 
wspólnego zdję-
cia, przyszedł czas 
na świętowanie i 
wspólną zabawę, co 
było dla Pana Stani-
sława niespodzian-
ką przygotowaną 
przez najbliższych. 
Nieraz zabrzmiało 
gromkie „100” a na-
wet „200 lat”.

Borkowo

90 lat Stanisława Piersiaka

Bohater naszej opowie-
ści to 90-letni mieszka-
niec gminy Malechowo, 
który wywodzi się ze 
Lwowa. Urodził się 15 
maja 1927 r. na Podolu 
(województwo lwow-
skie). Rodzice Wojciech 
i Ludwika pracowali 
fizycznie w folwarku u 
lwowskich księży. Mały 
Stasiu chodził do klasy 
pierwszej do szkoły w 
Honiatyczach, w której 
uczono w języku ukra-
ińskim.
Początkowo ojciec nie 
posyłał go do szkoły, 
ale pod groźbą kary 
zmuszony był to zro-

bić. Lekcje prowadzone 
przez surowych popów 
i język ukraiński - to 
wspomnienie szkolnych 
lat.
Pan Stanisław miał trój-
kę rodzeństwa - brata 
Andrzeja i siostry: Zo-
fię i Jadwigę. Po utracie 
pracy w folwarku, rodzi-
na była zmuszona prze-
nieść się do Olchowa 
(za Rzeszowem). Tam 
rodzice zajmowali się 
pracą fizyczną (kosze-
nie łąk, obróbka drzewa, 
prace gospodarcze).
Bohater naszej opowie-
ści przez 8 lat pracował 
w Straży Więziennej. 

Przed podjęciem tej 
pracy, odbył pięciomie-
sięczny kurs w Szczy-
piornie. Praca w Woj-
cieszowie nie należała 
do łatwych, przebywało 
tam około 4 tysięcy osa-
dzonych.
Pan Stanisław poznał 
swoją żonę Marię na 
Dolnym Śląsku, nie-
długo potem zapadła 
decyzja o ślubie. Pań-
stwo Piersiakowie mie-
li trzech synów i dwie 
córki: Jana, Wiesława, 
Kazimierza, Stanisławę 
i Barbarę.
Po wojnie, rodzina przy-
jechała na Pomorze. 

Przez dwa lata prowa-
dzili gospodarstwo w 
Święcianowie przejęte 
po Albinie. Pan Stani-
sław pracował też 4 lata 
w pegeerze w Żegocinie. 
Następnie przeniósł się 
do Borkowa na gospo-
darkę przejętą po teściu. 
Siódmą klasę Szkoły 
Podstawowej bohater 
naszego artykułu ukoń-
czył w Malechowie.
Nasz jubilat z Borkowa 
wspomina, że minio-
ne czasy były zupełnie 
inne. Trzeba było się 
napracować, ale był też 
czas na zabawę i wspól-
ne spotkania. Stanisław 

Piersiak pracował też w 
ośrodku zdrowia w Lej-
kowie, gdzie dorabiał 
jako palacz.
Troskliwie opiekował się 
swoją żoną, która przez 
dwanaście lata jeździła 
na wózku inwalidzkim. 
Jego żona odeszła w 
2002 r. Doczekał się 15 
wnuków, 15 prawnuków 
i 1 praprawnuczki.
Bohater naszego artyku-
łu to uśmiechnięty pan 
o miłym usposobieniu. 
Nie narzeka na zdrowie, 
jest samodzielny i bar-
dzo pogodny. Z wielką 
radością świętuje okrą-
głe urodziny.

Historia Pana Stanisława Piersiaka, 90-latka z Borkowa
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Kocha śpiew
Pani Wanda mimo 
tragicznych przeżyć 
pozostaje uśmiech-
niętą osobą, która 
zaraża pozytywną 
energią. 
Jak sama mówi, 
straciła najbliż-
szych, ale musiała 
być silna, miała 
małe dzieci, które 
musiała chronić. 
Dziś świętuje set-
ne urodziny i jest 
niesamowicie ener-
giczną, wesołą ko-
bietą.  
Nasza jubilatka ko-
cha śpiew i pięknie 
śpiewa, do dziś nuci 

pieśni kościelne, 
uwielbia polskie 
kolędy. 
Talent muzyczny 
odziedziczyła po 
swoim dziadku. 
Pani Wanda wspo-
mina także, że bar-
dzo lubiła uczestni-
czyć w pierzawkach 
podczas których ko-
biety darły pierze, 
rozmawiały i umi-
lały czas wspólnym 
śpiewem. 
Nie jednokro tn ie 
kawalerowie, chcąc 
zrobić kobietom 
psikusa, niespodzie-
wanie wpuszczali 
do izby wróbla, któ-
ry mieszał pierze i 

roznosił je w różne 
miejsca. Zawsze ta-
kiemu wieczorowi 
towarzyszył poczę-
stunek, a nieraz i 
tańce.  

Kiedyś było ina-
czej...
W opinii Pani Wan-
dy, dawne czasy 
były zupełnie inne. 
Trzeba było się na-
pracować, ale rela-
cje międzyludzkie 
były dużo lepsze, 
ludzie sobie poma-
gali, szanowali się 
i spotykali się czę-
ściej. Co tydzień w 
sobotę odbywały 
się zabawy. „To 

były czasy” - mówi. 
Pani Wanda jest naj-
starszą osobą żyjącą 
w gminie Malecho-
wo. Ta nietuzinko-
wa, uśmiechnię-
ta kobieta o 
pogodnym usposo-
bieniu, wprost zara-
ża uśmiechem. 
Doczekała się 12 
wnucząt, 22 pra-
wnucząt oraz 3 
p r a p r a w n u c z ą t . 
Mieszka z synem 
Henrykiem i syno-
wą, jest niezwykle 
samodzielna. Sama 
przygotowuje sobie 
posiłki, gdy nie ma 
domowników, nie-
rzadko zdarza się 

jej zrobić samemu 
herbatę. Jej syno-
wa relacjonuje, że 
teściowa chce być 
potrzebna, do dziś 
obiera ziemniaki lub 
na przykład jabłka 
na szarlotkę. Jeszcze 
niedawno pomagała 
w układaniu drewna 
na podwórzu. Lubi 
spacery, gdy tylko 
pozwala na to pogo-
da, spędza czas na 
świeżym powietrzu. 
Czyta też książecz-
kę do modlitwy i 
często nuci pieśni 
religijne. Na py-
tanie jak się czuje 
odpowiada krótko i 
z uśmiechem: „Do-

brze”. Taka jest Pani 
Wanda - pogodna i 
bardzo sympatycz-
na. Dowcipkuje z 
synem Henrykiem 
i zaskakuje poczu-
ciem humoru. Jej 
optymizm mógłby 
przyćmić niejed-
nego nastolatka. 
Tacy mieszkańcy to 
prawdziwy skarb. 
Dziękujemy za 
rozmowę i raz jesz-
cze życzymy dużo 
zdrowia, spokoju i 
kolejnych lat prze-
żytych w otoczeniu 
bliskich osób. Już 
dziś czekamy na 
Pani kolejne urodzi-
ny.   Natalia Kaczmarska
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28 czerwca br. w sali 
konferencyjnej Urzędu 
Gminy Malechowo 
odbyła się nieco-
dzienna uroczystość. 
Zabrzmiał Marsz 
Meldensona, bowiem 
50-lecie pożycia mał-
żeńskiego świętowali 
Państwo Urszula 
i Henryk Kucharscy 
z Ostrowca. 

Wójt Gminy Malecho-
wo - Radosław Nowa-
kowski złożył na ręce 
Jubilatów serdeczne ży-
czenia zdrowia, pomyśl-
ności i kolejnych lat w 
szczęściu i zrozumieniu. 
Uhonorowani oni zostali 
medalem „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie” 
- odznaczeniem, które 
nadaje Prezydent RP. 
 Małżonkowie złożyli 
sobie podziękowanie za 
50 lat przeżytych w ra-
dości i smutku, w zdro-
wiu i w chorobie. 
Przyrzekli sobie tak-
że pielęgnowanie tego 

Ostrowiec

50 lat razem Państwa Kucharskich

pięknego związku i 
nieustającą miłość. 
Ten wzruszający akt, 
poruszył nie tylko Pań-
stwa Kucharskich, ale 
także ich najbliższą ro-
dzinę. Z Jubilatami w 
tych pięknych chwilach 
były: dzieci i wnuki. 
Było gromkie sto lat, 
lampka szampana, ser-
deczne życzenia i dużo 
uśmiechu. 

Do gorących życzeń 
dołączyła się Sekre-
tarz Gminy Malecho-
wo – Halina Skaza.  
Spotkanie przy torcie i 
cieście było okazją do 
wspólnych rozmów, 
wspominania minio-
nych lat, dzielenia się z 
gośćmi anegdotkami... 
Państwo Kucharscy to 
bardzo pogodni i sym-
patyczni ludzie.  

Dostojni Jubilaci mają 
czworo dzieci: dwie cór-
ki i dwóch synów oraz 8 
wnuków i 1 prawnuka. 
Państwu Kucharskim 
życzmy nieustające-
go zdrowia, miłości i 
abyście mogli Państwo 
świętować kolejne rocz-
nice z uśmiechem na 
ustach, czując wsparcie 
tej drugiej, ukochanej 
osoby.

Drodzy 
mieszkańcy! 

Złote Gody, czyli 50 
lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego to jubile-
usz szczególny. Dodat-
kowego prestiżu może 
mu dodać medal pre-
zydencki za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 
Jeśli Państwa bliscy, 
rodzice będą obcho-
dzić 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego, 
prosimy o zgłaszanie 
tego faktu do Urzędu 
Stanu Cywilnego w 
Malechowie, pokój 10, 
Malechowo 22A, tel. 94 
31 40 567. 
Procedura złożenia 
wniosku o przyznanie 
medali „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” 
przez  Prezydenta RP 
jest długotrwała. Wcze-
śniejsze zgłoszenie 
zamiaru obchodzenia 
jubileuszu pozwoli 
usprawnić ten proces.  
Zachęcamy także do 
zgłaszania chęci obcho-
dzenia innych okrągłych 
rocznic. 

Zakończyła się re-
krutacja do projektu 
dofinansowanego w 
ramach Rządowego 
Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 
2014-2020 „Malechow-
skie centra aktywności 
osób starszych”. 

Deklaracje uczestnictwa 
w zadaniu złożyły  173 
osoby. 
Zgodnie z założeniami 
projektu  do realizacji 
zadania zakwalifikowa-
ło się 160 osób, w tym 
10 znalazło się na liście 

Malechowskie Centra Aktywności Osób Starszych

rezerwowej, a 13 osób 
nie zakwalifikowało się 
ze względu na niespeł-
nienie wymagań wieko-
wych.

W maju br. ruszyły dzia-
łania projektowe: w każ-

dym z sześciu centrów 
odbywają się zajęcia z 
gimnastyki lub treningi 
nordic walking, powsta-
ło także 6 grup wolon-
tariackich skupiających 
30 wolontariuszy, któ-
rzy przeszli dwudnio-

we szkolenie na temat 
rozwijania kompetencji 
społecznych.
Rozpoczęły się także 
w centrach aktywności 
osób starszych cykle 
spotkań i warsztatów z 
psychologiem, praw-

nikiem i dietetykiem. 
 Z psychologiem i praw-
nikiem spotkali się już 
uczestnicy projektu ze 
wszystkich centrów 
aktywności osób star-
szych.

Seniorzy z Malechowa podczas koncertu zespołu Mazowsze
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W ostatnią sobotę maja 
odbyły się Gminne Za-
wody Sportowo - Po-
żarnicze, które zorga-
nizowane zostały przez 
Wójta Gminy Malecho-
wo oraz Zarząd Gminny 
OSP RP przy współpracy 
z Komendą Powiatową 
PSP w Sławnie. Zgod-
nie z tradycją, sportowa 
rywalizacja drużyn po-
żarniczych odbyła się 
na boisku wiejskim w 
Ostrowcu.
Zawody otworzył i 
wszystkich druhów po-
witał Wójt Gminy Ma-
lechowo - Radosław 
Nowakowski. Życzył 
udanych zawodów i ry-
walizacji w duchu fair 
play. Prezes Zarządu 
Gminnego OSP Male-
chowo - Bohdan Pawlak 
także gorąco przywitał 
członków 4 jednostek 
OSP z terenu gminy Ma-

27 maja br. w Szczeci-
nie odbyły się woje-
wódzkie obchody Dnia 
Strażaka. 

Gminę Malechowo re-
prezentował Komendant 
Gminny Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
RP, wiceprezes oddziału 
powiatowego ZOSP oraz 

członek Zarządu Wo-
jewódzkiego - Roman 
Nowacki. Serdeczne ży-
czenia braci strażackiej 
złożył komendant woje-
wódzki - st. bryg. Jacek 
Staśkiewicz.
Spotkanie było też okazją 
do  wręczenia odznaczeń 
dla funkcjonariuszy PSP 
oraz druhów. Za działal-
ność w ochronie prze-

ciwpożarowej uhonoro-
wany został mieszkaniec 
gminy Malechowo - Ro-
man Nowacki, którego 
nikomu nie trzeba przed-
stawiać. Komendant 
gminny OSP odznaczony 
został Złotym Znakiem 
Związku OSP RP przy-
znanym przez Zarząd 
Główny Związku OSP 
RP w Warszawie.

Gmina Malechowo

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

lechowo.
W grupie I dziewcząt 
(12-15 lat) pierwsze 
miejsce zajęła drużyna 
z Ostrowca, w grupie 
I chłopców (12 - 15 
lat) najlepiej zaprezen-
towała się drużyna z 
OSP Pękanino, drugie 
miejsce przypadło OSP 
Ostrowiec, trzecie miej-

sce - OSP Malechowo. 
W grupie II b pierwsze 
miejsce wywalczyły pa-
nie z Karwic, a drugie z 
Ostrowca.
Najwięcej emocji przy-
niosła rywalizacja w gru-
pie III mężczyzn, w któ-
rej konkurowały ze sobą 
cztery drużyny. Pierw-
sze miejsce po zaciętej 

walce zajęła drużyna z 
Ostrowca, drugie - OSP 
Karwice, trzecie - OSP 
Malechowo, czwarte - 
OSP Pękanino. Drużyny, 
które zajęły pierwsze i 
drugie miejsce reprezen-
towały naszą gminę na 
zawodach powiatowych.
Po zakończeniu zawo-
dów dokonano wręcze-
nia pucharów i dyplo-
mów oraz upominków 
dla uczestników rywa-
lizacji. Gratulacje prze-
kazał Prezes Zarządu 
Gminnego OSP w Male-
chowo - Bohdan Pawlak 
oraz Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław No-
wakowski. Gospodarz 
naszej gminy podzięko-
wał za zaangażowanie i 
rywalizację. Podkreślił 
również, jak ważna jest 
rola strażaków ochotni-
ków w zapewnieniu bez-
pieczeństwa.
Na koniec dokonano 

także uroczystego wrę-
czenia medali nadanych 
za zasługi dla pożarnic-
twa.
Brązowym medalem 
odznaczono: dh Halinę 
Skaza, dh Jörga Senge-
ra, dh Krzysztofa Jaro-
tek. Odznaką „Strażak 
wzorowy” uhonorowa-
no druhów: Łukasza 
Makowskiego, Pawła 
Trznadel, Rafała Szam-
burskiego, Rafała Hapa-
ka, Szymona Deca, Paw-
ła Zelewskiego, Marcina 
Kalwasińskiego, Filipa 
Laskowskiego, Kacpra 
Laskowskiego, Tomasza 
Kędziora.
Składamy serdecz-
ne podziękowania dla 
wszystkich osób zaanga-
żowanych w organizację 
zawodów: zawodników, 
sędziów oraz osób ob-
sługujących zawody. 
Do zobaczenia za rok!

Gmina Malechowo

Złoty Znak Związku OSP RP dla 
Komendanta Gminnego
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W tym roku IX Folkowe 
Śpiewanie w Ostrowcu 
odbyło się 24 czerwca 
br. Mimo niesprzyjają-
cej pogody do stolicy 
muzycznej naszej gmi-
ny przyjechały wszyst-
kie zaproszone zespoły. 
Tradycyjnie imprezę 
rozpoczęto mszą świę-
tą w kościele, po której 
barwny korowód ruszył 
na boisko wiejskie. Im-
prezę oficjalnie otworzył 
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakow-
ski, życząc uczestnikom 

dobrej zabawy i słonecz-
nych nastrojów. I tak też 
było. Mimo przelotnego 
deszczu wszyscy bawili 
się wybornie, były tańce 
i wspólne śpiewy.
Wzruszający występ dał 
współorganizator impre-
zy - zespół Ostrowianie, 
który udowodnił, że mię-
dzypokoleniowe śpiewa-
nie ma moc - wystąpił 
on bowiem z dziećmi z 
Ostrowca.
Wójt Gminy Malecho-
wo przygotował niespo-
dziankę dla kierownika 

zespołu Ostrowianie, 
który w tym roku ob-
chodzi X-lecie pracy z 
Ostrowianami. Złożył 
serdeczne życzenia i gra-
tulacje na ręce Pana Jana 
Świderskiego z okazji 
jubileuszu i wręczył pa-
miątkową statuetkę oraz 
list gratulacyjny. Było 
też gromkie sto lat.
W głównej części kon-
kursowej zaprezentowa-
ły się 24 zespoły, które 
wykonywały trzy utwo-
ry. Dodatkowo dziesięć 
zespołów wzięło udział 

Ostrowiec

IX Folkowe Śpiewanie z Ostrowianami

w rywalizacji o „Na-
grodę Wójta Gminy 
Malechowo za Wykona-
nie Piosenki o Gminie 
Malechowo, Ostrowcu 
lub Ostrowianach”. W 
przerwie zaprezentował 
się zespół cygański z 
Ostrowca „Nasze Wspo-
mnienia”, który działa 
przy tutejszym klubie 
seniora.
Zespół Ostrowianie 
wspólnie ze Swatami (w 
których niegdyś muzy-
kował szef Ostrowian) i 
rodziną Jana Świderskie-
go przygotował dla niego 
kolejną niespodziankę. 
Były gorące życzenia, 
kwiaty, pamiątkowe sta-
tuetki i łzy wzruszenia.
Do Ostrowca zawitały 
także trzy regionalbusy, 
które tego dnia zwiedza-
ły nasz powiat. Miesz-
kańcy powiatu sławień-
skiego byli zachwyceni 
muzyką, serwowanymi 
przez OSP Ostrowiec 
daniami i atmosferą im-
prezy. Mimo napiętych 
planów, przedłużyli swój 
pobyt aż do ogłoszenia 
wyników.
Jury, które pracowało w 
pocie czoła nie miało ła-
twego zadania przy wy-
borze zwycięzców. Wrę-
czenia złotej, srebrnej i 
brązowej płyty dokonała 
Sekretarz Gminy Male-
chowo - Halina Skaza 
oraz Prezes Stowarzysze-
nia Zespołu Ludowego - 
Marianna Margielewska. 
Pierwsze miejsce przy-
padło zespołowi Swaty 

z Będzina, drugie wy-
walczyły Złote Nutki z 
Koszalina, trzecia płyta 
natomiast powędrowa-
ła do Jarzębin z Jelenia. 
Nagroda Wójta Gminy 
Malechowo za „Wyko-
nanie Piosenki o Gminie 
Malechowo, Ostrowcu i 
Ostrowianach” przypa-
dła Popowianom z Po-
powa.
Do wspólnego zdjęcia na 
koniec imprezy zapro-
siła prowadząca Folko-
we Śpiewanie - Barbara 
Chylewska. I tak IX Fe-
stiwal Muzyki Ludowej 
w Ostrowcu przeszedł do 
historii. Choć skończyły 
się ludowe występy, im-
preza trwała za sprawą 
sołectwa Ostrowiec i 
OSP Ostrowiec, którzy 
zorganizowali festyn 
„Powitanie Lata”.
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski 
składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim 
zespołom, które uczest-
niczyły w naszym mu-
zycznym święcie oraz 
osobom zaangażowa-
nym w organizację im-
prezy: członkom zespołu 
Ostrowianie, dzieciom 
z ZS Ostrowiec, prowa-
dzącej imprezę dyrektor 
ZS Ostrowiec - Barbarze 
Chylewskiej oraz straża-
kom z OSP Ostrowiec za 
wszelką pomoc.
A za rok X-te jubileuszo-
we Folkowe Śpiewanie, 
na które już dziś zapra-
szamy!

Za nami trzecia edycja 
festynu „Powrót do PRL
-u”. Przygotowano tu 
wystawę aut z tamtych 
czasów, traktory, róż-
ne PRL-wskie gadżety 
oraz pokaz mody w stylu 
PRL. Organizatorzy za-
pewnili moc atrakcji za-
równo dla dzieci i doro-
słych. Były dmuchańce, 
zabawy oraz smakowite 
dania i przekąski z gril-
la. Imprezę rozpoczęto 
szlagierowym meczem 
oldboyów na boisku 
wiejskim, gdzie walczyli 
mężczyźni z gminy Ma-
lechowo z ekipą z Mano-
wa (3:1).
Dużym powodzeniem 
cieszyły się przejażdż-
ki autami klasyczny-
mi, odbył się konkurs 
dotyczący pokazu aut. 
Przeprowadzono także 
konkurs na najładniej-

Niemica

III Festyn „Powrót do PRL-u”

sze auto klasyczne, któ-
ry bardzo spodobał się 
publiczności. Pierwsze 
miejsce zajęło BMW, 
drugie - syrenka, trzecie 
- star milicyjny. Nagrodę 
publiczności wywalczył 
stary, poczciwy garbus, 
który zyskał też miano 
najstarszego auta na zlo-
cie w Niemicy.
Piękny występ dała 
miejscowa młodzież, był 
pokaz zumby w wykona-
niu dziewcząt z Niemicy 
i Bartolina, Aleksandra 

Łysko zagrała wiązankę 
melodii na akordeonie. 
Dużo się działo i nie 
straszna była nam pogo-
da. Na koniec oczywi-
ście odbyła się zabawa 
do białego rana.
Organizatorzy: radna 
Renata Jarotek i sołtys 
Agata Zawadzka skła-
dają serdeczne podzię-
kowania wszystkim 
osobom, które zaanga-
żowały się w organiza-
cję tego wyjątkowego 
wydarzenia.
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Harmonogram odbioru odpadów przez PGK Koszalin w 2017 r.

Legenda:

      odpady komunalne zmieszane

      odpady segregowane (tworzywa, szkło)

      odpady biodegradowalne

      odpady segregowane (papier, tektura)

      odpady wielkogabarytowe, elektronika, farby.

Urząd Gminy Malechowo
76-142 malechowo
malechowo 22a
tel. 94 318 42 13, 94 318 42 14
e-mail: urzad@malechowo.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 3, 75-724 Koszalin
tel. 94 345 44 26, 45 
bok@pgkkoszalin.pl

Gmina malechowo - miejscowości: Bartolino, Grabowo, 
Krzekoszewo, Kusice, Kusiczki, Niemica, Pięćmiechowo, 
Przystawy, Sulechowo, Uniedrożyn

54

18 19

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
7.11.2017 r. Laski     14.11.2017 r. Kosierzewo     21.11.2017 r. Karwice    28.11.2017 r. Niemica 

Gmina malechowo - miejscowości: Gorzyca, Karw, Karwice, 
Karwiczki, Malechowo, Malechówko, Miłomyśl, Sęczkowo.

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
7.11.2017 r. Laski     14.11.2017 r. Kosierzewo     21.11.2017 r. Karwice    28.11.2017 r. Niemica 

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
7.11.2017 r. Laski     14.11.2017 r. Kosierzewo     21.11.2017 r. Karwice    28.11.2017 r. Niemica 

Gmina malechowo - miejscowości: Białęciniec, Białęcino, 
Kosierzewo, Nowy Żytnik, Ostrowiec, Paprotki, Paproty, 
Podgórki, Żegocino
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Listopad
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
            1    2   3   4   5        
 6    7    8    9  10  11 12  
13  14  15  16  17  18 19  
20  21  22  23  24  25 26  
27  28    29  30

Wrzesień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                     1    2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30     

Sierpień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
       1   2   3   4    5    6
 7    8   9  10  11  12
14  15  16  17  18 19  20  
21  22  23  24  25 26  
28  29  30  31    

13

27

Grudzień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                     1    2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30 31     

Październik
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                                1
 2   3    4   5    6    7   8
 9  10  11  12  13  14 15
16  17  18  19  20  21 22
23 24   25  26  27  28  29
30 31

Listopad
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
            1    2   3   4   5        
 6    7    8    9  10  11 12  
13  14  15  16  17  18 19  
20  21  22  23  24  25 26  
27  28    29  30

Wrzesień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                     1    2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30     

Lipiec
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
              1   2
  3   4    5   6   7   8   9  
10  11  12 13 14  15  16  
                                
    24  25  26 27 28  29  30  
17  18  19 20 21  22  23

31  

Sierpień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
       1   2   3   4    5    6
 7    8   9  10  11  12
14  15  16  17  18 19  20  
21  22  23  24  25 26  
28  29  30  31    

13

27

Grudzień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                     1    2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30 31     

Październik
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                                1
 2   3    4   5    6    7   8
 9  10  11  12  13  14 15
16  17  18  19  20  21 22
23 24   25  26  27  28  29
30 31

Listopad
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
            1    2   3   4   5        
 6    7    8    9  10  11 12  
13  14  15  16  17  18 19  
20  21  22  23  24  25 26  
27  28    29  30

Wrzesień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                     1    2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30     

Lipiec
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
              1   2
  3   4    5   6   7   8   9  
10  11  12 13 14  15  16  
                                
    24  25  26 27 28  29  30  
17  18  19 20 21  22  23

31  

Sierpień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
       1   2   3   4    5    6
 7    8   9  10  11  12
14  15  16  17  18 19  20  
21  22  23  24  25 26  
28  29  30  31    

13

27

Grudzień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                     1    2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30 31     

Październik
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                                1
 2   3    4   5    6    7   8
 9  10  11  12  13  14 15
16  17  18  19  20  21 22
23 24   25  26  27  28  29
30 31

Listopad
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
            1    2   3   4   5        
 6    7    8    9  10  11 12  
13  14  15  16  17  18 19  
20  21  22  23  24  25 26  
27  28    29  30

Wrzesień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                     1    2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30     

Lipiec
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
              1   2
  3   4    5   6   7   8   9  
10  11  12 13 14  15  16  
                                
    24  25  26 27 28  29  30  
17  18  19 20 21  22  23

31  

Sierpień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
       1   2   3   4    5    6
 7    8   9  10  11  12
14  15  16  17  18 19  20  
21  22  23  24  25 26  
28  29  30  31    

13

27

Grudzień
pn  wt  śr  cz  pt  So  N
                      1   2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30 31     

Harmonogram odbioru odpadów przez PGK Koszalin w 2017 r.

Gmina malechowo - miejscowości: Gorzyca, Karw, Karwice, 
Karwiczki, Malechowo, Malechówko, Miłomyśl, Sęczkowo.

Gmina malechowo - miejscowości: 
Pękanino i Kawno

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
7.11.2017 r. Laski     14.11.2017 r. Kosierzewo     21.11.2017 r. Karwice    28.11.2017 r. Niemica 

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
7.11.2017 r. Laski     14.11.2017 r. Kosierzewo     21.11.2017 r. Karwice    28.11.2017 r. Niemica 

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
7.11.2017 r. Laski     14.11.2017 r. Kosierzewo     21.11.2017 r. Karwice    28.11.2017 r. Niemica 

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
7.11.2017 r. Laski     14.11.2017 r. Kosierzewo     21.11.2017 r. Karwice    28.11.2017 r. Niemica 

Gmina malechowo - miejscowości: Białęciniec, Białęcino, 
Kosierzewo, Nowy Żytnik, Ostrowiec, Paprotki, Paproty, 
Podgórki, Żegocino

Gmina malechowo - miejscowości: Borkowo, Darskowo, Drzeń-
sko, Kukułczyn, Laski, Lejkowo, Lejkówko, Sulechówko, 
Święcianowo, Witosław, Włodzisław, Zalesie, Zielenica
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Malechowo

Niecodzienna wizyta w urzędzie
Pewnego czerwcowego 
dnia malechowski urząd 
tętnił życiem, a to za 
sprawą przedszkolaków 
z Malechowa. Trzy gru-
py: Krasnali, Piratów 
i Sów Mądrych Głów 
odwiedziły każdy pokój 
i mogły poznać specyfi-
kę pracy. Maluchy same 
zapowiedziały swoją wi-
zytę w sekretariacie, po 
czym zobaczyły pokój 
Wójta i dowiedziały się 
jakie są zadania gospo-
darza naszej gminy.
Był tu czas na miłe roz-
mowy, posmakowanie 
cukierków i sprawdzenie 
jak siedzi się za biurkiem 
wójta. Na koniec wójt 
Radosław Nowakowski 
i sekretarz Halina Skaza 
wręczyli dzieciakom pa-
miątkowe dowody oso-
biste. Dzieci spędziły też 
miło czas w gabinecie 

Sekretarz Haliny Skaza 
i Skarbnik Sylwii Pie-
chota.
Potem nasi goście od-
wiedzali poszczególne 
pokoje i dowiadywali 
się za co odpowiada 
każda komórka. Po rota-
cyjnym przejściu trzech 

grup przez urząd, przy-
szedł czas na Pierwszą 
Dziecięcą Sesję Rady 
Gminy, której przewod-
niczyła Przewodnicząca 
Rady Gminy Malecho-
wo - Jolanta Kieres. 
Dziecięcy skład Rady 
Gminy stanowiła gru-

pa starszaków „Sowy 
mądre głowy”, spośród 
których wybrano dwóch 
wiceprzewodniczących. 
Okazało się, że dzieci są 
bardzo spostrzegawcze 
i dużo zapamiętały z tej 
wizyty, bowiem na py-
tania w przygotowanej 

prezentacji odpowiadały 
niemal bezbłędnie.
Wójt Radosław Nowa-
kowski przygotował 
dla gości niespodzian-
ki w formie gadżetów i 
słodkości. A rezolutne 
dzieci odwdzięczyły 
się podziękowaniem 
w formie piosenki i 
pięknych rysunków. 
To był dzień pełen wra-
żeń zarówno dla przed-
szkolaków, jak również 
dla pracowników urzę-
du. Ponad sześćdzie-
sięcioosobowa grupa 
przedszkolaków czuła 
się tu naprawdę swobod-
nie. Wszyscy zgodnie 
obiecali, że będą nas od-
wiedzać. Bardzo cieszy 
ich wiedza na temat na-
szej gminy oraz Polski:). 
Dziękujemy za tak miłe 
odwiedziny!

W ślad za pierwszymi 
odwiedzinami przed-
szkolaków z Malecho-
wa, Wójt Radosław 
Nowakowski gościł 
również dzieci z Zespo-
łu Szkół im. Mikołaja 
Kopernika 
w Ostrowcu.
 
Do Malechowa zawitały 
grupy przedszkolaków: 
„Słoneczka” i „Gwiaz-
dy” oraz uczniowie klasy 
pierwszej. Swoją przy-
godę dzieciaki zaczęły 
od spotkania ze Strażą 
Gminną, co sprawiło im 
dużą frajdę. Potem zapo-
znały się z funkcjonowa-
niem sekretariatu, zawita-
ły do gabinetu Sekretarz 
Haliny Skazy, gdzie po-
dziwiały akwarium.
Wizyta u Wójta Rado-
sława Nowakowskiego 
bardzo je zaciekawiła. 
Zyskał on miano „taty 

gminy”. Dzieciaki otrzy-
mały tu pamiątkowe 
dowody i nie obyło się 
bez słodkości. Następnie 
maluchy zapoznały się 
z funkcjonowaniem po-
szczególnych referatów, 
były też w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej.
Zakończeniem tego dnia 
był udział przedszko-
laków w II Dziecięcej 
Sesji Rady Gminy, którą 
poprowadziła Przewod-
nicząca Rady Gminy 
- Jolanta Kieres. Dzieci 
odpowiedziały na pyta-
nia zawarte w prezentacji 
celująco i zasłużyły na 
upominki.
Goszczenie dzieci z 
Ostrowca było prawdzi-
wą przyjemnością, za co 
Wójt Radosław Nowa-
kowski serdecznie po-
dziękował i już zaprosił 
na kolejne spotkanie.

Ostrowiec

Przedszkolaki uczestnikami 
„Dziecięcej Sesji Rady Gminy”
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Rok szkolny 2016/2017 jest już wspomnieniem. Jaki był? Co udało się osią-
gnąć? Doskonałym podsumowaniem minionych miesięcy były uroczyste spo-
tkania w szkołach. Ostatnie miesiące wytężonej pracy opłaciły się. Były próby 
poloneza, przygotowania do balu gimnazjalnego dla klas trzecich, zadbano o 
niespodzianki dla nauczycieli. Były eleganckie stroje, piękne kwiaty i wyjątkowa 
atmosfera...
W tym roku uroczyste spotkania kończące edukację odbyły się już w czwartek 
w Przedszkolu w Malechowie i w Przedszkolu przy ZS Ostrowiec. Przygotowano 
wzruszające przedstawienia, piękne wiersze i podziękowania. 
Tego dnia z murami Gimnazjum w Malechowie pożegnali się uczniowie klas trze-
cich, którzy zakończyli bardzo ważny etap w swoim życiu. Szczerze dziękowali 
swoim nauczycielom i wychowawcom za trud wychowania i edukację.
W piątek, 23 czerwca odbyły się uroczyste apele z okazji zakończenia roku 
szkolnego. Uczestniczyli w nich uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni go-
ście i przedstawiciele władzy samorządowej. Poniżej krótka fotorelacja.

Gmina Malechowo

Zakończenie roku szkolnego

ZS Ostrowiec

SP NiemicaPrzedszkole w Ostrowcu

SP Lejkowo

Przedszkole w Kusicach Zakończenie klas trzecich w Gimnazjum w Malechowie

Przedszkole w Malechowie
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Gimnazjum w Malechowie
Stypendia naukowe:

1) Karolina Bryda - średnia ocen:       5,21
2) Agata Hetmańska - średnia ocen:   5,15
3) Izabela Jung - średnia ocen:           5,13
4) Kacper Hencel - średnia ocen:       5,07
5) Julia Poborska - średnia ocen:       5,07
6) Jarosław Poborski - średnia ocen: 4,93
7) Weronika Runowska - średnia ocen: 4,87
8) Paulina Koźmińska- średnia ocen: 4,86
9) Julia Zawadzka - średnia ocen:      4,86

Stypendium specjalne za najwyższy 
wynik w nauce - Karolina Bryda.

Stypendium specjalne za najwyższy 
wynik z egzaminu gimnazjalnego - 

Izabela Jung

Szkoła Podstawowa w Lejkowie:
Stypendia naukowe:

1) Alan Mielcarek - średnia ocen: 4,94
2) Dagmara Skibińska- średnia ocen: 5,18

Szkoła Podstawowa w Niemicy:
Stypendia naukowe:

1) Danuta Jędrzejewska - średnia ocen: 5,09
2) Adrian Sadowski - średnia ocen: 5,09
3) Krzysztof Bednarek - średnia ocen: 5,00
4) Mateusz Wrzołek - średnia ocen: 5,00
5) Michał Kowalczuk - średnia ocen: 5,36
6) Mateusz Małysz - średnia ocen: 5,18
7) Jakub Bobis - średnia ocen: 5,09
8) Amelia Golik - średnia ocen: 5,09
9) Aleksandra Waśko - średnia ocen: 5,00
10) Wiktoria Skoczylas - średnia ocen: 4,91
11) Karol Skupiński - średnia ocen: 4,91
12) Marta Kobryń - średnia ocen: 5,55
13) Julia Giś - średnia ocen: 5,18
14) Julia Wagner - średnia ocen: 5,36
15) Klaudia Dziubak - średnia ocen: 4,91
16) Hubert Wiśniewski - średnia ocen: 4,82

Stypendia sportowe za IV miejsce w 
Finale wojewódzkim Igrzysk młodzieży 
Szkolnej w minipiłce nożnej dziewcząt:
1) Klaudia Dziubak,
2) Oliwia Strzelecka,
3) Karolina Dobrzyńska,

4) Julia Wagner,
5) Patrycja Janta - Lipińska,
6) Wiktoria Skoczylas,
7) Hanna Buchar.

Zespół Szkół w Ostrowcu:
Stypendia naukowe:
1) Dominika Hutman - średnia ocen: 5,33
2) Hanna Jędruszczak - średnia ocen:  5,45
3) Zuzanna Kobylska - średnia ocen:  5,09
4) Natalia Koźmińska - średnia ocen:  5,00
5) Paulina Mora - średnia ocen:           5,09
6) Julia Sobolewska - średnia ocen:     4,92
7) Karolina Wiktorowicz - średnia ocen:  5,00
8) Julia Hetmańska - średnia ocen:      5,09
9) Julia Horostowska - średnia ocen:   5,25
10) Marcel Matejczuk - średnia ocen:  5,45
11) Matyna Sitkiewicz - średnia ocen: 4,83
12) Ewa Barcikowska - średnia ocen:  5,25
13) Patrycja Chachura - średnia ocen:  5,58
14) Izabela Hołowaty - średnia ocen:  5,58
15) Julia Kotecka - średnia ocen:        5,42
16) Maciej Kubaszewski - średnia ocen: 5,08
17) Laura Subicka - średnia ocen:       5,00

Koniec roku szkolnego 2016/2017 jest doskonałą okazją do podsumowań osiągnięć uczniów. 
W drugim semestrze 46 uczniów z czterech placówek naszej gminy uzyskało stypendium za wyni-
ki w nauce, natomiast 7 uczniów za osiągnięcia w sporcie. Lista stypendystów jest długa. 
Składamy serdeczne gratulacje najzdolniejszym żakom i życzymy udanych wakacji! 

Najzdolniejsi w naszej gminie

Profilaktycznie i literacko o dopalaczach
19 czerwca 2017 
r. w sali konferen-
cyjnej Starostwa 
Powiatowego w 
Sławnie rozstrzy-
gnięto ogłoszony w 
maju konkurs lite-
racki „Dopalacze? 
Bądź tu mądry i 
pisz wiersze!” zor-
ganizowany przez 
Powiatową Stację 
Sanitarno - Epi-
demiologiczną w 
Sławnie oraz  Ko-
mendę Powiatową 
Policji w Sławnie 
we współpracy z 
podmiotami gmin 
powiatu sławień-
skiego.
 
Głównym celem 
zorganizowanego 
p r z e d s i ę w z i ę c i a 
było zwrócenie 
uwagi młodych lu-
dzi na szkodliwość 
n i edozwo lonych 

substancji, z którymi 
mogą mieć oni kon-
takt. Organizatorzy 
zgodnie stwierdzili, 

że głos rówieśnika 
najszybciej dotrze 
do docelowej grupy 
odbiorców. Zada-

niem uczest-
ników było 
stworzenie do-
wolnego utwo-
ru literackiego, 
który będzie 
ściśle związany 
z tematem kon-
kursu, ukaże za-
grożenia i będzie 
o s t r z e ż e n i e m 
przed skutkami 
zażywania dopa-
laczy.
Wśród nagro-
dzonych znala-
zły się przedsta-
wicielki naszej 
gminy - uczenni-
ce Gimnazjum w 
Malechowie Iza-
bela Markowska 
oraz Sara Ho-
rostowska z kl. 
III a. Gratulacje 
i nagrody prze-
kazała im Zdzi-
sława Kubiak – 
przewodnicząca 

Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywa-
nia Problemów 
Alkoholowych, 
M a g d a l e n a 
Skrzeczkowska 
- asystent ds. 
promocji zdro-
wia Powiatowej 
Stacji Sanitar-
no-Epidemio-
logicznej oraz 
Agnieszka Łuka-
szek z Komendy 
Powiatowej Po-
licji w Sławnie.
S e r d e c z n i e 
g r a t u l u j e m y 
d z i e w c z y n o m 
pomysłu, zaan-
gażowania i doj-
rzałości w pod-
jęciu trudnego 
tematu. Miejmy 
nadzieję, że ich 
głos będzie prze-
strogą dla rówie-
śników.

Kącik poezji
STOP dopalaczom

Dopalaczom wstęp wzbro-
niony!
Mówię głośno do każdego.
Kiedy raz po nie zasię-
gniesz,
Nie osiągniesz nic dobrego.

Miałam kiedyś przyjaciela,
Który trochę przedawkował.
Chciałam zabrać mu 
tabletki,
Lecz je przede mną ucho-
wał.

Odwiedzałam go w szpitalu,
Mówił ciągle, że jest 
dobrze.
Uwierzyłam mu naiwna
I już jutro jego pogrzeb.

Nie powinnam lekceważyć
Złego tak uzależnienia.
Lecz pod wpływem dopa-
laczy,
Każdy z nas się bardzo 
zmienia.

Izabela Markowska 
Gimnazjum w Malechowie, 

kl. IIIA, 16 lat
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W dniach 16 – 17 
czerwca br. dzieci 
i młodzież z naszej 
gminy uczestni-
czyła 
w XVIII Ogólno-
polskich spotka-
niach cyrkowych 
w Brodnicy. 

Tajniki sztuki cyr-
kowej poznawali 
gimnazjaliści z Ma-
lechowa, uczniowie 

z Lejkowa oraz 
wychowankowie 
PWD Kosierzewo. 
Po przyjeździe i za-
kwaterowaniu mieli 
oni okazję uczest-
niczyć w teore-
tycznych zajęciach 
sztuki cyrkowej, 
gdzie prezentowa-
no książkę „Moje 
życie to cyrk”, na-
stępnie w Brodnic-
kim Domu  Kultu-

ry „Animatorzy” 
obejrzano spektakl 
sztukmistrzów z 
Lublina pt. "Spek-
trum".
Spotkaniom cyrko-
wym towarzyszyły 
pokazy, barwne pa-
rady ulicami miasta 
i warsztaty: żon-
glerki, iluzji, akro-
batyki, poi, diabolo, 
szczudlarskie i inne. 
Dzieci doskonaliły 

swoje umiejętności 
także w jeździe na 
monocyklu, żon-
glerce piłkami, ma-
czugami. Warsztaty 
sztuki cyrkowej od-
bywały się na brod-
nickim rynku, gdzie 
podziwiać można 
było akrobacje na 
wiszącej chuście 
czy chodzenie po 
linie.
Gala finałowa Ogól-

nopolskich Spotkań 
Cyrkowych miała 
miejsce na brodnic-
kim Przedzamczu. 
„Animatorzy” z 
Lejkowa wystąpili 
tam w mixie cyr-
kowym pt. „Magic 
symfonic”. Aby 
wykorzystać swój 
czas wolny grupa 
zwiedziła wieżę 
oraz piwnice Zam-
ku Krzyżackiego w 

Brodnicy. Pyszny 
obiad skosztowano 
w sali bankietowej 
Pałacu Anny Wa-
zówny a punktem 
k u l m i n a c y j n y m 
spotkań cyrkowych 
były nocne pokazy 
ogniowe. Ten week-
endowy wyjazd dla 
animatorów cyrku 
był bardzo owocny 
i aktywny, pełen 
pogody i uśmiechu.

Malechowo

Cyrkowe spotkania w Brodnicy

W maju br. w 
Szkole Podstawo-
wej im. Nobli-
stów Polskich w 
Niemicy odbył się 
X gminny konkurs 
matematyczny 
pod hasłem „X 
Matematyczne Po-
tyczki w Banku” 
pod patronatem 
Banku Spółdziel-
czego w Sławnie 
Oddział w Male-
chowie.

 Celem konkur-
su było pokazanie 
praktycznego zasto-
sowania matematy-
ki w życiu codzien-
nym.
Oprócz umiejętno-
ści matematycznych 
uczniowie musieli 
posiadać podstawo-

wą wiedzę z zakresu 
„małej ekonomii”, 
w szczególności: 
przeprowadzać ob-
liczenia na pienią-
dzach, znać pod-
stawowe pojęcia 
ze słownika ekono-
micznego, obliczać 
odsetki bankowe, 
wypełniać czeki 
oraz druki wpłaty.
W konkursie brały 
udział trzy szkoły 
gminy Malechowo, 
każda reprezento-
wana przez czterech 
uczniów:
SP NIEMICA – 
Marcel Wirkus kl. 
VI , Krzysztof Lis 
kl.VI, Mateusz Wi-
tek kl.VI,  Marta 
Kobryń  kl.V,
ZS OSTROWIEC- 
Julia Kotecka kl.VI, 
Patrycja Chachura 

Niemica

„X Matematyczne Potyczki w Banku”

kl. VI,  Izabela Ho-
łowaty kl.VI, Mar-
cel Matejczak kl.V,
SP LEJKOWO 
– Jakub Małkow-
ski kl VI, Angelika 
Kostrzewa  kl.VI,  
Dagmara Skibińska  
kl.VI, Bartłomiej 

Walkowiak kl.V.

W klasyfikacji in-
dywidualnej: 
I miejsce zajęła 
Izabela Hołowaty z 
Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Koperni-
ka w Ostrowcu,  II 

miejsce zdobył Ja-
kub Małkowski ze 
Szkoły Podstawo-
wej im. Kazimie-
rza Górskiego w 
Lejkowie, III miej-
sce Marta Kobryń 
i Marcel Wirkus ze 
Szkoły Podstawo-

wej im. Noblistów 
Polskich  w Niemi-
cy.
 W klasyfikacji dru-
żynowej: I miej-
sce zdobył ZS w 
Ostrowcu, II miej-
sce  SP w Lejkowie, 
III miejsce SP w 
Niemicy.
Uczniowie otrzy-
mali cenne nagro-
dy w postaci gier 
edukacyjnych, dy-
plomy i upominki  
rzeczowe, a szkoły 
uhonorowano grami 
przeznaczonymi na 
wyposażenie świe-
tlic szkolnych.
Nagrody, jak co 
roku, ufundował, 
Bank Spółdzielczy 
w Sławnie Oddział 
w Malechowie.

Joanna Galek-Bobis, 
nauczyciel matematyki

Gimnazjaliści z Malechowa Grupa cyrkowców z Lejkowa
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Dużym sukcesem 
zakończył się Wo-
jewódzki Konkurs 
Wiedzy Olimpij-
skiej dla gimnazjali-
stów z Malechowa. 
Zespół w składzie: 
Karolina Bryda, 
Kacper Hencel i 
Szymon Żurowski 
wygrali potyczki z 
wiedzy olimpijskiej 
i udziału polskich 
sportowców na 
Olimpiadach w la-
tach 1947-2016. Był 
to konkurs powiato-
wy, a wygranie go 

poskutkowało za-
proszeniem na Kra-
jowy Konkurs Wie-
dzy Olimpijskiej 
RIO 2016, którego 
organizatorem jest 
Kuratorium Oświa-
ty w Białymstoku 
i PKOl. Na uwagę 
zasługuje także II 
miejsce indywidual-
nie Karoliny Brydy. 
Opiekunem drużyny 
był Mariusz Małysz, 
nauczyciel wycho-
wania fizycznego. 
Wielkie gratulacje 
dla zwycięzców!

Dnia 30 maja 
2017r. w Szkole 
Podstawowej im. 
Kazimierza Gór-
skiego w Lejkowie 
odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia 
Patrona. 

 Szkoła w Lejkowie 
nosi  imię słynnego 
trenera tysiąclecia 
od 17 czerwca 2011 
roku. Uroczystość 
rozpoczęła się od-
śpiewaniem hymnu 
państwowego w 
obecności pocztu 
sztandarowego i 
sztandaru szkoły. 

Następnie uczniowie 
klasy VI Dagmara 
Skibińska i Kacper 
Główczyński zapre-
zentowali biografię 
trenera oraz jego 
słynne powiedzenia. 
Kolejnym punktem 
u ś w i e t n i a j ą c y m 
uroczystość była re-
cytacja wiersza pt. 
„Wywiad w niebie” 
przez panią Joannę 
Sawicką. W  tym 
wyjątkowym dniu 
zaszczycili nas swo-
ją obecnością wójt 
gminy Malechowo 
Radosław Nowa-
kowski, kierownik 

Referatu Oświaty 
Tadeusz Chylew-
ski,  przewodniczą-
ca Rady Rodziców 
Wioletta Strzelecka, 
dyrektor Zespołu 
Szkół im. Mikołaja 
Kopernika z Ostrow-
ca Barbara Chylew-
ska, trener Romuald 
Bobis wraz drużyną, 
trener Mateusz Za-
chciał z drużyną.
 Z okazji święta 
szkoły sekcja Patron  
zorganizowała dwa 
konkursy: konkurs 
plastyczny pt. ,,WI-
ZERUNEK KA-
ZIMIERZA GÓR-

SKIEGO”, którego 
zwycięzcami zosta-
li: 
1 miejsce - Amelia 
Kowalkowska kl. 
III, 2 miejsce – Ju-
lia Sawicka kl. III, 
3 miejsce – Oliwia 
Górniak kl. III oraz 
konkurs wiedzy o 
Patronie, którego 
zwycięzcami zosta-
li: 
1 miejsce – Jakub 
Małkowski kl.VI, 
2 miejsce – Korne-
lia Kowalkowska 
kl. IV, 
3 miejsce Agata So-
bolewska kl. VI i 

Andżelika Kostrze-
wa kl. VI.
Drugim punktem 
obchodów Dnia Pa-
trona był turniej pił-
karski, który został 
zorganizowany w 
dwóch kategoriach 
wiekowych. W kat. 
klas I-III  zwycię-
żyła Szkoła Podsta-
wowa z Niemicy, 
drugie miejsce za-
jęli uczniowie z SP 
Ostrowiec, a trzecie 
SP Lejkowo. 
 Natomiast w kat. 
klas IV-VI zwycię-
żyli gospodarze SP 
Lejkowo. Królem 

strzelców został Pa-
tryk Królikowski 
z Lejkowa, najlep-
szym zawodnikiem 
została wybrana 
Magdalena Blaszke 
z  SP Ostrowiec, a 
najlepszym bramka-
rzem turnieju Bar-
tłomiej Sobolewski 
z SP Lejkowo. 
 Wszystkie zespoły 
otrzymały puchary, 
natomiast najlepsi 
zawodnicy uhonoro-
wani zostali statuet-
kami.
O r g a n i z a t o r a m i 
Dnia Patrona była 
sekcja PATRON.

Lejkowo

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej 
im. Kazimierza Górskiego

Już po raz dziewiąty 
w Szkole Podstawo-
wej im. Noblistów 
Polskich odbyło się 
Święto Książki z 
cyklu „Cała Polska 
czyta dzieciom’’. 

W tym roku zapro-
szenie do wspólnego 
czytania przyjęli: Ewa 
Pasińska - Kierownik 
Banku Spółdzielczego 
w Sławnie Oddział w 
Malechowie, Elżbieta 
Gagjew - Pisarka i Po-
etka utworów dla dzie-
ci, Zdzisława Kubiak 
- Kierownik GOPS w 
Malechowie, Joanna 
Golik - Wiceprzewod-
nicząca Rady Rodziców 
Szkoły, Iwona Nowak-
Gancarz - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 

Niemica

Cała Polska czyta dzieciom

im. Noblistów Polskich 
w Niemicy, Barbara 
Koprek - Bibliotekar-
ka, Ryszard Raj - Nad-
leśniczy Nadleśnictwa 
Karnieszewice, Marek 
Januszewski - Komen-
dant Straży Gminnej w 
Malechowie.
Cytując słowa Jana 

Brzechwy: „Przez od-
powiednią literaturę 
dla dzieci kształtuje się 
smak przyszłego czy-
telnika, któremu toruje 
się drogę do wielkiej 
poezji, do literatury 
klasycznej... wiemy, iż 
wszystkie formy pro-
mujące książkę i czy-

tanie są jak najbardziej 
pożądane i potrzebne. 
Wierzymy, że dzięki 
nim zachęcimy dzieci 
do zaprzyjaźnienia się 
z KSIĄŻKĄ.
Dziękuję bardzo za po-
święcony nam czas. 

Koordynator projektu 
- Elżbieta Skuratowicz

Malechowo

Gimnazjum 
najlepsze 
w powiecie
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W dniach 16-18 
czerwca 2017 r. w 
Stanicy Harcerskiej 
„Leśna Polana” w 
Jarosławcu odbył się 
X Jubileuszowy Zlot 

Hufca ZHP Sławno, 
który swoim tema-
tem nawiązywał do 
obchodów 700-lecia 
Sławna. Zlot pod 
nazwą „W grodzie 

nad Wieprzą” tra-
dycyjnie rozpoczęto 
apelem inauguracyj-
nym i odczytaniem 
rozkazu specjalnego 
komendanta hufca, 

Mistrzowie Hufca ZHP Sławno są z Ostrowca
okazałe statuetki, hm. 
Ryszard Sobczak oraz 
hm. Anna Cichawa - 
zastępcy komendanta 
hufca podziękowali 
wyróżnionym za ich 
niezwykłe zaangażo-
wanie i wysiłek, jaki 
wkładają w swoją 
pracę.
Kolejny dzień to ko-
lejny jubileusz - tym 
razem swoje dwu-
dziestolecie obcho-
dził Festiwal Piosenki 
Zuchowej i Harcer-
skiej „Gama”. Wy-
konawcy w czterech 
rodzajach prezentacji 
wykonywali piosen-
kę harcerską oraz 
dedykowaną grodowi 
nad Wieprzą (utwór 
autorski lub taki, w 
którego tekście poja-
wiać się będzie słowo 
„Sławno”). Pierwsze 
miejsce w kategorii 
solistów gromad zu-
chowych wyśpiewała 
Karolina Jarosz z 7. 
Gromady Zuchowej 
„Kosmiczna Groma-
da” z Ostrowca, wy-
konując „To zuchy” 
i „Piosenkę o Sław-
nie”.
Z kolei Dominika 
Hutman z 27. Wielo-
poziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Zdo-
bywcy” z Ostrowca 
triumfowała w ka-
tegorii solistów har-
cerskich, prezentując 
„Łematę” i utwór pod 
nazwą „Sławno”.
„Zuchowa wiara” i 
kolejna wersja „Pio-
senki o Sławnie” wy-
konane przez Darię 
Zielniewicz i Rober-
ta Surdy przyniosły 
zwycięstwo 7. GZ 
„Kosmiczna Groma-
da” z Ostrowca w 
kategorii duetów gro-
mad zuchowych.
Duet Patrycja Cha-
chura i Julia Kotecka 
z 27. Wielopoziomo-
wej DH im. Jerzego 
Kukuczki z Zespołu 
Szkół im. Mikołaja 
Kopernika śpiewając 
„Piosenkę o Sław-

nie” oraz „Wiosenne 
czarowanie”, zdobył 
pierwsze miejsce w 
kategorii drużyn har-
cerskich.
W zespołach drużyn 
harcerskich nieza-
wodnie triumfowała 
27. Wielopoziomowa 
DH im. Jerzego Ku-
kuczki - „Bieszczadz-
ki trakt” i „700 lat mi-
nęło” zachwyciły nie 
tylko publiczność, ale 
także jury w składzie: 
hm. Albinę Dykas, 
hm. Janinę Kolańską, 
hm. Jadwigę Gaweł i 
hm. Marię Szewczyk, 
które przyznało „Zdo-
bywcom” najwyższą 
notę.
X Jubileuszowy Zlot 
Hufca ZHP Sławno 
zakończono apelem, 
wręczeniem pamiąt-
kowych certyfikatów 
i zaproszeniem do 
udziału w jedenastej 
jego edycji. Kolej-
nym etapem progra-
mu czerwcowego 
zlotu była połączona 
z konkursem pre-
zentacja makiet sła-
wieńskich zabytków. 
Największą pomy-
słowością i kunsztem 
wykonania prac wy-
kazała się m.in. 27. 
Wielopoziomowa DH 
im. Jerzego Kukucz-
ki  -  miniatura bram 
miejskich wyglądała 
równie okazale, jak 
ta w rzeczywistości. 
Zwycięzców nagro-
dzono zestawem 
gadżetów ufundo-
wanych przez Urząd 
Miasta Sławno. Dzień 
z historią zakończono 
przemarszem przez 
Jarosławiec i wykona-
niem wspólnej foto-
grafii pod urokliwym 
Pomnikiem Rybaka. 
Drużynowa Grażyna 
Jarosz dziękuje Pani 
Marcie Korotusz za 
zaangażowanie w 
życie harcerskie oraz 
opiekę nad zuchami 
podczas zlotu w Jaro-
sławcu.
CZUWAJ!

po którym uczestnicy 
zbiórki wzięli udział 
w obrzędowym ogni-
sku. 
Na nim gromady oraz 
drużyny zaprezen-
towały swoją obrzę-
dowość i osiągnięte 
sukcesy w mijającym 
roku harcerskim. Na-
stępnie ogłoszono 
wyniki hufcowego 
turnieju drużyn „Mi-
strzowie Hufca ZHP 
Sławno” 27. Wielo-
poziomowa Drużyna 
Harcerska im. Jerzego 
Kukuczki z Ostrowca 
(drużynowa Sylwia 
Hutman) oraz 7. Gro-
mada Zuchowa „Ko-
smiczna Gromada” z 
Ostrowca (drużynowa 
pwd. Grażyna Jarosz). 
Wręczając okolicz-
nościowe dyplomy i 

Harcerze z 27 
WDH im. Je-
rzego Kukuczki 
z Ostrowca pod 
opieką phm Mar-
ka Jarosza, Sylwii 
i Mariusza Hut-
man, uczestniczyli 
w VIII Ogólno-
polskim Festiwalu 
Piosenki Harcer-
skiej „Wiosenne 
Czarowanie” 
w Legionowie. 

W festiwalu wzięło 
udział około 450 

osób, które po-
dzielone były na 
poszczególne kate-
gorie. 
Zespół prowadzo-
ny przez Jarosława 
Górnego - nauczy-
ciela ZS w Ostrow-
cu zaprezentował 
się w piosenkach 
„Wieczorne Śpie-
wogranie” i „Biesz-
czadzki Trakt”. 
 Występ harcerzy z 
27 WDH niezwykle 
ożywił publiczność, 
która entuzjastycz-

nie poderwała się 
do tańca. 
W konsekwencji ry-
walizacji z wieloma 
zespołami, drużyna 
wyśpiewała sobie II 
miejsce.
Zespół reprezen-
towali: Krystian 
Barcikowski, Pau-
lina Mora, Domi-
nika Hutman, Ju-
lia Kotecka, Laura 
Subicka, Amelia 
Jarotek, Patrycja 
Chachura, Ewa 
Barcikowska. 

W festiwalu wystą-
pił również zespół 
złożony z harcerek 
starszych 13 WDH 
„Szare Szeregi” 
z Darłowa i 27 
WDH „Zdobywcy” 
z Ostrowca pod 
kierunkiem phm 
Artura Hamerlinga, 
zdobywając wyróż-
nienie. 
Uczestnikom gratu-
lujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Wyśpiewali nagrody w Legionowie
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Pierwszy Gminny 
Dzień Dziecka
zorganizowano 
w Gimnazjum 
w Malechowie.

 Nie przeszkodziła 
nam deszczowa aura, 
przygotowany był 
bowiem plan "B". 
Dopisały dzieci, ich 
rodzice, dziadko-
wie i całe rodziny. 
Dzieciaki zdobywały 
pieczątki, zaliczając 
poszczególne stacje 
zadaniowe. Były to 
zadania sprawno-
ściowe, manualne, 

puszczanie megaba-
niek i wiele innych. 
Nagrodą za ich zali-
czenie było słodkości 
i lody.
 Szkoły, przedszkole 
i placówki wsparcia 
dziennego przygoto-
wały mnóstwo atrak-
cji. Organizatorzy 
zapewnili bezpłatnie: 
dmuchańce, kule 
wodne, kreacje balo-
nowe, watę cukrową, 
malowanie buziek, 
tatuaże...
Dzieci  z rodzica-
mi mogły też od-
wiedzić stanowiska 

promocyjne: Szkoła 
Podstawowa w Lej-
kowie przygotowała 
rozgrywki szachowe, 
pokaz robotów Lofi, 
SP Niemica prezento-
wała zabawy z chustą 
i plener malarski, ZS 
Ostrowiec zaprosił 
uczestników imprezy 
do rozgrywek warca-
bowych, Gimnazjum 
w Malechowie przy-
gotowało interak-
tywny magiczny dy-
wan, pokaz robotów 
Lego, muzeum figur 
woskowych, pokaz 
pierwszej pomocy 

p rzedmedyczne j . 
Dużo się działo.
Pyszna kawka i 
herbatka dla rodzi-
ców w kawiarence 
oraz domowe cia-
sto przygotowane 
przez Klub Seniora 
w Malechowie były 
tego uzupełnieniem. 
Nie zabrakło też 
kiełbasek z grilla. 
Jak widać deszczo-
wa pogoda nam nie 
straszna. Najważ-
niejsze podczas tej 
imprezy były dzieci! 
Do zobaczenia za 
rok!

Jak Dzień Dziecka, to tylko w Malechowie

wójt Gminy malechowo - Rado-
sław Nowakowski składa serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w organiza-
cję imprezy oraz partnerom wyda-
rzenia, tj.:
- Gimnazjum w malechowie,
- przedszkolu w malechowie,
- Szkole podstawowej w lejkowie,
- Szkole podstawowej w Niemicy,
- zespołowi Szkół w  ostrowcu,
- placówkom wsparcia dziennego.
dziękujemy sponsorom: firmie lody 
jan z Koszalina, GS Sławno Sp. z 
o.o. oraz państwu annie i piotrowi 
Siudek a także pracownikom urzędu 
Gminy malechowo.

Placówki Wsparcia Dziennego 
zapraszają na wakacje

wszystkie placówki wsparcia dziennego w gminie malecho-
wo mają ciekawą ofertę dla dzieci starszych i młodszych. 
Godziny otwarcia placówek zostały przystosowane do po-
trzeb dzieci i rodziców, szczególnie tych pracujących. dzieci 
mogą  przyjść do placówek od godziny 9 do 15, tak aby nie 
pozostawały w domach  same, bez opieki.

już 8 lipca odbędzie się coroczny piknik rodzinny dla dzieci 
i ich rodziców z wszystkich placówek. zapraszamy do pę-
kanina 8 lipca! od godziny 11 jak co roku na dzieci będzie 
czekało wiele atrakcji. 
wychowawczynie we wszystkich placówkach w gminie 
malechowo zaplanowały atrakcyjne zajęcia zapewniające 
harmonijny i ciekawy wypoczynek. w 13 świetlicach zapla-
nowano interesujące zajęcia dla starszych i młodszych. od-
będą się zajęcia sportowe, plastyczne, wycieczki rowerowe 
i rajdy piesze, nocowanie w świetlicach, seanse filmowe, 
wieczorne podchody i ogniska, warsztaty kulinarne, ekspe-
rymenty i doświadczenia chemiczno-fizyczne, spotkania z 
ciekawymi ludźmi.

zaplanowano dwa wyjazdy integracyjne dla dzieci ze 
wszystkich placówek. w każdej placówce dobędzie się kon-
kurs plastyczny i prezentacja prac dzieci w czasie dożynek 
gminnych.

Zapraszamy wszystkie dzieci.
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III Turniej Sołectw 
„Potyczki Sołec-
kie” odbył się na 
boisku wiejskim w 
Malechówku. 

Na początku w kon-
kurencji strzałów 
do tarczy z goglami 
na oczach rywalizo-
wali radni i sołtysi. 
Z pewnością było to 
ciekawe doświad-
czenie, można było 
poczuć to, co czują 
niewidomi, strzał 
oddawany był na 
podstawie dźwięku 
- im wyższy, tym 

bliżej tarczy.
 Tytuł Mistrza Po-
tyczek Sołeckich 
w kategorii Radni 
zdobyła Przewodni-
cząca Rady Gminy - 
Jolanta Kieres. Naj-
lepszym sołtysem 
okazał się Euge-
niusz Hamplewski 
(sołtys Podgórek). 
Po zakończonej 
konkurencji wójt 
wręczył pamiątko-
we puchary oraz 
dyplomy.
W rywalizacji 
drużyn sołeckich 
wzięło udział dzie-

więć zespołów z: 
Borkowa, Gorzycy, 
Karwic, Kusic, Ma-
lechówka, Niemicy, 
Pękanina, Święcia-
nowa, Zielenicy. 
Walczyli oni w sze-
ściu konkurencjach 
o tytuł Mistrza Po-
tyczek Sołeckich, a 
były to: wyścig w 
workach, zbijanie 
balonów, wyścig 
farmerów, turbo ko-
zak, bieg kobiet w 
kaloszach i sołecka 
gąsienica.
Pierwsze miejsce 
zdobyło Sołectwo 

Potyczki Sołeckie w Malechówku

Malechówko, które 
wywalczyło nagro-
dę pieniężną w wy-

sokości 500 zł (i bę-
dzie gospodarzem 
turnieju w przy-
szłym roku). Dru-
gie miejsce i czek 
o wartości 300 zł 
przypadł Sołectwu 
Pękanino, trzecie 
miejsce i nagroda o 
wartości 200 zł po-
wędrowała do Świę-
cianowa.  Wszyst-
kie sołectwa zostały 
nagrodzone pucha-
rami i dyplomami, 
które wręczył wójt 
Radosław Nowa-
kowski, dziękując 
za udaną zabawę.
Atrakcją Potyczek 
był pokaz zumby i 
wspólny taniec, do 
którego zachęciła 
liderka tańczących 
dziewcząt - Joan-
na Michno. Zum-
bowiczki z Male-
chówka, Karwic, 
Gorzycy, Niemicy, 
Pękanina i nie tyl-

ko dały prawdziwy 
popis.
O podniebienie 
zadbało Sołectwo 
Malechówko, które 
serwowało pyszny 
bigos, pierogi, po-
trawy z grilla oraz 
domowe ciasto. Po 
zakończonym tur-
nieju, gospodarze 
zaprosili na zabawę 
do białego rana z 
zespołem Bahamas.
Już dziś zapraszamy 
na Potyczki Sołec-
kie do Malechówka 
w 2018 roku!
Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski składa 
serdeczne podzię-
kowania sołtysom, 
radnym, drużynom 
sołeckim za aktyw-
ny udział w zaba-
wie oraz wszyst-
kim osobom, które 
uczestniczyły w III 
Turnieju Sołeckim.

3 maja, jak co 
roku odbył się 
sołecko - parafial-
ny rajd „Tour De 
Sulechówko” im. 
Jana Pawła II. 

Inicjatorem tej akcji 
jest ksiądz Parafii 
Sulechówko - Józef 
Turkiel oraz Sołtys 
Żegocina - Piotr Za-
jąc wraz z radą so-
łecką oraz radnym 
Pawłem Zającem. 
W rajdzie uczestni-
czyło kilkadziesiąt 
osób.
Obstawiała go jed-
nostka OSP Ostro-
wiec. Przebycie 
trasy Sulechówko 
- Lejkowo - Świę-
cianowo - Żegocino 

Rajd „Tour de Sulechówko”

- Podgórki - Ostro-
wiec - Smardzewo 
- Żegocino - Świę-
cianowo - Lejko-
wo - Sulechówko 
zajęło około trzy 

godziny.
Po zakończeniu 
rajdu, w Sulechów-
ku organizatorzy 
przygotowali po-
częstunek dla rowe-

rzystów. Była zupa 
gulaszowa oraz 
domowe wypieki i 
drobny upominek 
dla każdego cykli-
sty.

Strzelali radni i sołtysi Sołecka gąsienica spodobała się publiczności. 

Zwycięzcy Potyczek - Sołectwo Malechówko
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Sportowe podsumowanie

Bardzo dobrze w roku szkol-
nym 2016/2017 wypadły 
sportowe placówki z gminy 
Malechowo. 
W Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej SP Niemica uzy-
skała drugie miejsce w po-
wiecie, a trzecie przypadło 
SP Lejkowo. To bez wątpie-
nia bardzo dobry, satysfak-
cjonujący wynik. 
Niekwestionowanym lide-
rem wśród szkół gimna-

zjalnych jest Gimnazjum w 
Malechowie, które zajęło I 
miejsce. 
21 czerwca br. na hali re-
kreacyjno-sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w 
Sławnie odbyło się uroczyste 
podsumowanie sportowego 
roku szkolnego 2016/2017. 
Reprezentowały nas trzy 
placówki. Wyniki przez nie 
osiągnięte mówią same za 
siebie. Gratulujemy!

Z nieukrywaną radością 
informujemy, że aż 7 pro-
jektów napisanych przez 
stowarzyszenia lub grupy 
nieformalne z terenu na-
szej gminy zostało pozy-
tywnie ocenionych przez 
Komisję Oceny Wnio-
sków  w ramach progra-
mu „Społecznik” - Za-
chodniopomorski System 
wspierania inicjatyw od-
dolnych” realizowanego 
przez Koszalińską Agen-
cję Rozwoju Regionalne-
go S.A. na mocy umowy 
podpisanej z Urzędem 
Marszałkowskim Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego.
Stowarzyszenie Dla Zie-
mi Malechowskiej napi-
sało dwa wnioski dla grup 
nieformalnych: „Zielono 
i kolorowo w Gorzycy” 
(4 miejsce na liście ran-
kingowej) - zagospodaro-
wanie terenu przy domu 
wiejskim oraz „Razem 
raźniej” (miejsce 35 na 
100) – projekt polegający 
na integracji mieszkań-
ców Lasek, stworzeniu 
miejsca na ognisko i or-

Społecznicy w gminie Malechowo
3 tysięcy zł, co pozwoli na 
poprawę estetyki poszcze-
gólnych wsi, prowadze-
nie szkoleń i warsztatów 
lub organizację imprez. 
Wszystko po to, aby lo-
kalnym społecznościom 
żyło się lepiej. Aktywność 
mieszkańców naszej gmi-
ny to powód do dumy, o 
czym świadczy fakt, że aż 
siedem wniosków na 100 
to reprezentanci gminy 
Malechowo.
Tegoroczny nabór dla na-
szego subregionu cieszył 
się dużym powodzeniem. 
Świadczy o tym fakt, że 
dofinansowanie otrzy-
ma 100 wniosków, aż 
72 wnioski znalazły się 
na liście rankingowej ze 
względu na wyczerpanie 
puli środków, a 38 wnio-
sków nie zostało zakwa-
lifikowanych. Subregion 
do którego należy Gmina 
Malechowo to Miasto Ko-
szalin, powiat koszaliński, 
sławieński, szczecinecki. 
Realizatorom projektów 
życzymy powodzenia, 
trzymamy kciuki i gra-
tulujemy pomysłowości 
oraz chęci do działania na 
rzecz naszych lokalnych 
społeczności. Razem mo-
żemy więcej!

ganizacji wyjazdów dzieci 
na basen. 
Dzięki wsparciu meryto-
rycznemu UG Malechowo 
dwie grupy nieformalne 
otrzymają dofinansowa-
nie. Wniosek „Integracja 
mieszkańców sołectwa 
Pękanino poprzez sport” 
znalazł się na miejscu 9, 
natomiast projekt „Dopo-
sażenie placu zabaw szan-
są na wzrost atrakcyjności 
Borkowa i wzmocnienie 
aktywności mieszkańców” 
na 13 pozycji listy rankin-
gowej. Dzięki temu w Pę-

kaninie powstanie boisko 
do gry w koszykówkę, w 
Borkowie zakupione zo-
staną dwa elementy na plac 
zabaw. 
„Stowarzyszenie Szkoła 
OK” przy Szkole Podsta-
wowej w Niemicy napisało 
wniosek „Razem lepiej” 
(15 miejsce), który zakłada 
integrację dzieci z lokal-
nym środowiskiem i grupą 
seniorów, różnorodne za-
jęcia i warsztaty, a nawet 
nagranie płyty. 
Fundacja Odnowa Wsi 
działająca w Malechowie 

Powstaje PSZOK
dokończenie ze str 6

Będzie tu można bezpłatnie zostawić od-
pady selektywne w ilościach, które obo-
wiązują dla gospodarstwa domowego w 
regulaminie:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady niebezpieczne: resztki farb, la-
kierów, rozpuszczalniki, środki czyszczą-
ce, zbiorniki po aerozolach, pozostałości 
po domowych środkach do dezynfekcji i 
dezynsekcji, lampy fluorescencyjne, świe-
tlówki, termometry, zużyte kartridże i to-
nery, przepracowane oleje,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 - odpady ulegające biodegradacji,
 - odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony ( z samochodów osobowych, 
rowerów, motorowerów i motocykli),
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania z metali,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ze szkła,
- opakowania z papieru i tektury,
- papier,
- szkło,
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, le-
piszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne,
- środki ochrony roślin.

Jeśli przekroczony zostanie limit,  po-
bierana będzie symboliczna opłata, która 
zostanie ujęta w regulaminie PSZOK-u.  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych otwarty będzie co najmniej 
w jedną sobotę w miesiącu, w godz. od 
8.00 do 12.00 za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy oraz jeden dzień w każ-
dym tygodniu w godz. od 13.00 do 17.00. 
Wszystko po to, aby mieszkańcy mogli w 
pełni korzystać z tej dogodnej formy po-
zbycia się odpadów. 
Informujemy również, iż z dniem 1 lip-
ca br. nastąpiła zmiana koloru worka na 
szkło, w związku z ujednoliconym sys-
temem workowym w całej Polsce. 
Odtąd worki na szkło będą zielone.  
Przypominamy również o obowiąz-
ku właściciela gospodarstwa do-
mowego do zakupu lub wydzier-
żawienia kontenera na śmieci, co 
wymaga podpisania odrębnej umowy.  
Umowa na odbiór odpadów z firmą 
PGK Sp. z o.o. obowiązuje do końca 
2018 r., z możliwością przedłużenia na 
12 miesięcy.

uzyskała dofinansowanie na 
dwa wnioski: „Rusz śmiało 
swoje ciało” (pozycja 29) 
i „Pałace, dwory i ruiny” 
(pozycja 97). Pierwszy z 
nich realizowany będzie 
przez kadrę Przedszkola 
w Malechowie i zakłada 
integrację przedszkolaków, 
nauczycieli i rodziców po-
przez sport rodzinny. Dru-
gi projekt realizuje grupa 
nauczycieli Gimnazjum w 
Malechowie, zaplanowano 
sfotografowanie pałaców 
i dworów w gminie Male-
chowo i okolicy, stworze-
nie fotoksiążki oraz wysta-
wy tematycznej. 
Każdy projekt uzyskał do-
finansowanie w wysokości 
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W czerwcu br. na bo-
iskach Szkoły Podsta-
wowej im. Noblistów 
Polskich w Niemicy 
odbył się Finał Wo-
jewódzki w minipiłce 
nożnej dziewcząt.

Wystąpiły w nim 4 naj-
lepsze szkoły całego 
województwa: SP 4 Go-
leniów, SP Niemica, SP 
Recz i SP Drawsko Po-
morskie. 
Grano systemem każdy 
z każdym, z zaliczeniem 

meczów z półfinału, 
w którym SP Niemica 
zremisowała z SP 4 Go-
leniów, a SP Drawsko 
pokonało SP Recz 2:1. 
Grano na dwóch bo-
iskach równocześnie w 
bardzo niekorzystnych 
warunkach, w których to 
wiatr dyktował przebieg 
gry.
 W pierwszych pojedyn-
kach SP Niemica doznała 
porażki 2:5 z SP Draw-
sko, a SP 4 Goleniów 
pokonało 2:0 SP Recz.

W ostatniej kolejce w 
meczu o brąz, pomi-
mo licznych kontuzji w 
zespole z Niemicy nie 
udało się wywalczyć III 
miejsca i to Recz poko-
nując 3:1 Niemicę, został 
brązowym medalistą. W 
meczu o złoto po bar-
dzo zaciętym pojedynku 
Drawsko pokonało 5:3  
SP 4 Goleniów i zostało 
mistrzem województwa.
SP Niemica zajęła IV 
miejsce, co i tak jest 
największym sukcesem 

szkoły w minipiłce noż-
nej dziewcząt.
W zeszłym roku dziew-
częta uplasowały się na 
V miejscu.
Wielkie gratulacje dla 
dziewcząt za to, że tak 
daleko zaszły, za ambicję 
i walkę do samego koń-
ca, pomimo tylu kontuzji 
w trakcie turnieju.
W drużynie z Niemicy 
zagrały: Hanna Buchar, 
Klaudia Dziubak, Oliwia 
Strzelecka, Karolina Do-
brzyńska, Patrycja Janta-

Lipińska, Wiktoria Sko-
czylas, Daria Gryciuk, 
Julia Góral, Weronika 
Kura, Aleksandra Tesz-
ka, Zuzanna Kania, Julia 
Wagner.
Opiekunem zespołu jest 
Romuald Bobis.
Serdeczne podziękowa-
nia za pomoc w organi-
zacji Radzie Rodziców, 
dyrektor Iwonie Nowak 
- Gancarz i rodzicom, 
którzy pomogli w orga-
nizacji.

Niemica

Finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W kwietniu br. w sali 
sportowej Gimna-
zjum w Malechowie 
odbył się II Turniej 
Unihokeja Kobiet. 

Zawody  charaktery-
zował wysoki poziom 
i widać było, że Panie 
podeszły profesjonalnie 
do rywalizacji, przygo-
towując się do turnieju. 
Mimo, iż główną ideą 
była dobra zabawa i 
zbiórka jak najwięk-
szej kwoty na lecze-
nie i rehabilitację Oli 
- uczennicy III klasy 
SP Lejkowo, zawod-
niczki walczyły o jak 
najlepsze wyniki swojej 
drużyny, oczywiście w 
duchu Fair Play. Mi-
strzyniami tegorocz-

Malechowo

II Turniej Unihokeja „Dla Oli”

nych rozgrywek zosta-
ła drużyna Rodziców 
Młodej Arkadii i Ab-
solwentek Gimnazjum  

Po turnieju unihokeja 
odbył się mecz siat-
kówki pomiędzy Pra-
cownikami Nadleśnic-

twa Karnieszewice, a 
mieszkańcami Gminy 
Malechowo, który 
także przyniósł wiele 

emocji. W tym poje-
dynku lepsza okazała 
się ekipa nadleśnic-
twa wygrywając 2:1. 
Przez cały czas kibi-
ce oraz goście mogli 
korzystać z kawia-
renki, w której nie 
brakowało pysznych 
domowych wypieków 
i aromatycznej kawy.  
Organizator sportowej 
imprezy - Mariusz Ma-
łysz oraz dyrektor SP w 
Lejkowie - Mirosława 
Turczyn bardzo dzię-
kują darczyńcom, spon-
sorom oraz wszystkim 
tym, którzy pomogli w 
przygotowaniu spor-
towej popołudniowej 
niedzieli poświęconej 
głównej bohaterce – 
Oli!!!
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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 7 lipca 2017 r. 
Nakład 2000 egzemplarzy

Malechowski
Kwartalnik

Rafał Zagajewski - 
zdolny atleta z Malecho-
wa jedzie na Igrzyska 
Olimpijskie w tureckim 
Samsun!

Lekkoatletyka

Rafał Zagajewski 
jedzie na igrzyska

Dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Niemi-
cy zostały mistrzynia-
mi regionu w minipiłce 
nożnej w ramach 
Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. 

Zawody zostały rozegra-
ne na stadionie w Niemi-
cy na dwóch boiskach. 
Udział w nich wzięło 5 
szkół: SP Lekowo, SP 4 
Białogard, SP 9 Koszalin. 
SP Niemica, SP 1 Szcze-
cinek. Drużyny zostały 

podzielone na 2 grupy.  
W półfinale Niemica po-
konała SP 9 Koszalin 3:1 
a SP Lekowo 3:0  SP 1 
Szczecinek. 
W meczu o III miejsce 
SP 9 Koszalin pokonało 
w rzutach karnych SP 1 
Szczecinek, w finale Nie-
mica ponownie okazała 
się lepsza i pokonała SP 
Lekowo 3:0 i została mi-
strzem regionu.
 
SP Niemica razem z SP 
Lekowo awansowały do 

półfinału mistrzostw wo-
jewództwa w minipiłce 
nożnej dziewcząt.
W zwycięskiej drużynie 
dziewcząt grały: Hanna 
Buchar, Klaudia Dziu-
bak, Oliwia Strzelecka, 
Karolina Dobrzyńska, 
Julia Wagner, Wiktoria 
Skoczylas, Daria Gry-
ciuk, Zuzanna Kania, 
Weronika Kura, Aleksan-
dra Teszka, Julia Góral. 
Trenerem zespołu jest 
Romuald Bobis.
Serdecznie gratulujemy!

Tradycyjnie w czerwcu 
br. odbył się XIV 
Turniej Sportowy 
Przedszkolaków. 

Udział w nim brały dzie-
ci sześcioletnie z Przed-
szkola w Malechowie, z 
Przedszkola w Ostrow-
cu oraz z oddziałów 
przedszkolnych ze SP w 
Niemicy i ze SP w Lej-
kowie. 
Sześcioosobowe zespo-
ły  rywalizowały ze sobą 
w różnych konkuren-
cjach. Całej rywalizacji 
towarzyszy ogromne 
emocje. W myśl prze-
wodniego hasła turnie-

Piłka Nożna

SP Niemica mistrzem regionu

XIV Turniej Sportowy Przedszkolaków

Udało się to tylko i wy-
łącznie dzięki jego ciężkiej 
pracy i silnemu charakte-
rowi. Rafał to typ wojow-
nika, który zaciekle dąży 
do celu. Dzięki zdobyciu 
srebrnego medalu w biegu 
na 400 m i ustanowieniu  
rekordu życiowego w Mi-
strzostwach Polski Niesły-
szących w Puławach, Ra-
fał zapewnił sobie awans 
na Igrzyska Olimpijskie w 
tureckim Samsun.
To kolejny wielki sukces 
naszego młodego sportow-
ca. XXIII Światowe Letnie 
Igrzyska Olimpijskie Głu-
chych odbędą się w dniach 
18-30 lipca br. Gminę 
Malechowo, Powiat Sła-
wieński - Polskę reprezen-
tował będzie mieszkaniec 
Gminy Malechowo - Rafał 
Zagajewski! 
Mocno trzymamy kciuki i 
życzymy powodzenia.

ju "Czy wygramy, czy 
przegramy uśmiechnięte 
buzie mamy!" W tych 
zawodach nie było prze-
granych, wszyscy zajęli 

zaszczytne I miejsce. 
Na koniec turnieju mali 
uczestnicy zawodów 
sportowych otrzymali 
od zaproszonych gości 

gratulacje za tak wspa-
niałą zabawę oraz upo-
minki-sprzęt sportowy 
ufundowany przez Wój-
ta Gminy Malechowo 
Radosława Nowakow-
skiego. Dla uzupełnienia 
energii zawodnicy otrzy-
mali słodkości spon-
sorowane przez Pana 
Piotra Materkę właści-
ciela sklepu Lewiatan z 
Ostrowca. Inicjatorem 
turnieju dla przedszkola-
ków była Pani Grażyna 
Jarosz. Wszystkim za-
wodnikom dziękujemy 
za sportową postawę i do 
zobaczenia za rok!


