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W sobotę, 16 czerwca, w Ostrowcu 
zorganizowano X Folkowe Śpiewanie 
im. Jana Świderskiego.

W tej jubileuszowej imprezie wzięły udział 
33 zespoły prezentujące muzykę ludową 
(5 zespołów wystąpiło poza konkursem). 
Festiwal jak co roku rozpoczął się o go-
dzinie 10:00 od Mszy Świętej w Koście-

le pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Ostrowcu, następnie barwny korowód 
przeszedł przez Ostrowiec, kierując się 
na miejsce imprezy - boisko wiejskie, po 
czym Wójt Gminy Malechowo - Radosław 
Nowakowski oficjalnie rozpoczął festi-
wal, witając wszystkie zespoły oraz gości.
Warto wspomnieć, że profesjonalną ob-
sługę konferansjerską zapewniła Barbara 

Chylewska - Dyrektor ZS w Ostrowcu, 
która po przedstawieniu wszystkich ze-
społów, zapraszała do wspólnej zabawy.
Niezmiernie miłą niespodzianką, a 
przy tym zaskoczeniem był dla wszyst-
kich gościnny występ Józefa Ka-
mińskiego, założyciela i pierwsze-
go kierownika Zespołu Ostrowianie. 

Więcej na str 12-13

W numerze:

- zakończenie 
roku szkolnego
- gminne inwestycje
- inicjatywy sołeckie
- relacje z imprez
- sportowe sukcesy

Grali i śpiewali 
w folkowym klimacie
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Pod koniec ubiegłego 
roku Gmina Malecho-
wo rozpoczęła zadanie 
pn. „Przebudowa drogi 
wewnętrznej 
w Ostrowcu”. 

W ramach modernizacji 
wykonano kanalizację 
deszczową z chłonnymi 
drenażami. Ponad 300-
metrowy odcinek został 
wyłożony polbrukiem, 
zamontowano także 
próg zwalniający oraz 
tzw. azyl celem popra-

wy bezpieczeństwa.
Obszar ten oznakowano 
znakami D-40 „strefa 
zamieszkania”. Jest to 
strefa, w której obo-
wiązuje ograniczenie 
prędkości do 20 km/h. 
Nowa droga jest ciągiem 
pieszo-jezdnym, na któ-
rego całej szerokości 
pierwszeństwo ma pie-
szy. Pojazd opuszczając 
strefę zamieszkania musi 
ustąpić pierwszeństwa 
wszystkim uczestni-
kom ruchu drogowego.

Ostrowiec

Zmodernizowana 
droga

Od jakiegoś czasu 
w Kusicach pną się 
w górę ściany budyn-
ku, który w przyszłości 
będzie pełnić rolę 
świetlicy wiejskiej. 

Wylano już fundamen-
ty, wykonano ławy i 
stopy, ściany funda-
mentowe, nośne oraz 
podłogę na gruncie.

Środki na tę inwestycję 
pozyskano aplikując w 
naborze ogłoszonym 
przez Darłowską Lokalną 
Grupę Rybacką. Zadanie 
będzie współfinansowa-
ne ze środków unijnych 
w kwocie 254 288,55 
zł, całość wydatków to 
670 769,05 zł. Docelo-
wo powstanie tu także 
punkt przedszkolny.

Kusice

Nowa świetlica

Malechówko, Żegocino i 
Zielenica uzyskają nowe 
obiekty rekreacyjne. Już 
niebawem wyżej wymie-
nione miejscowości wzbo-
gacą się o nowe budynki 
wspierające rozwój
i edukację.

Gmina Malechowo uzy-
skała dofinansowanie 
unijne z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 na zadanie 
„Poprawa infrastruktury 
rekreacyjnej Gminy Ma-
lechowo poprzez doposa-
żenie terenów sportowych 
w obiekty funkcyjne w 
miejscowości Malechów-
ko, Żegocino i Zielenica”. 
Na skutek dwukrotnego nie-
rozstrzygnięcia przetargu 
(brak oferentów), przepro-
wadzono negocjacje i do-
konano wyboru wykonaw-
cy.  Inwestycje zrealizuje 
firma PLASTKON Krzysz-
tof Jurkiewicz w trybie 
zamówienia z wolnej ręki.
Dokonano również wyboru 

Gmina Malechowo

Będą nowe obiekty rekreacyjne

inspektora nadzoru inwe-
storskiego, mowa o firmie 
Q-MaX S.C. z Koszalina. 

Środki unijne przyzna-
ne na realizację zada-
nia to 219.343.00 zł. 

Obiekt rekreacyjny w Malechówku...

... i Żegocinie

Płyty Jomb - już są! 
Malechowo 

Zrealizowano plany do-
tyczące ułożenia dróg z 
płyt jomb w naszej Gminie. 
W Darskowie wyłożo-
no około 300m. dro-
gi, w Malechowie na 
dwóch odcinkach dróg 
łącznie około 200m. 
Od 3 lipca ruszyły prace w 
Ostrowcu, tam wyłożona 

21 czerwca, podczas 
XXXVIII Sesji Rady 
Gminy Malechowo, 
zatwierdzono spra-
wozdanie finanso-
we oraz udzielono 
Wójtowi Gminy 
Malechowo - Radosła-
wowi Nowakowskiemu 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu 
Gminy za rok 2017.

Przyjęcie uchwały zosta-
ło poprzedzone odczy-
taniem przez Przewod-
niczącą Jolantę Kieres 
pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obra-
chunkowej w Szczecinie 
o wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy. 
Wójt Gminy Malecho-
wo podziękował za 
udzielenie absolutorium 
oraz podkreślił, że bar-
dzo ważna jest dla niego 

owocna współpraca z 
radnymi i sołtysami. To 
właśnie dzięki wzajem-
nemu zrozumieniu udało 
się zrealizować nie tylko 
zakładane pierwotnie 
cele, ale zrealizowano 
ich znacznie więcej, co 
z pewnością daje się 
zauważyć. Jest jeszcze 
wiele do zrobienia, ale 
nie stoimy w miejscu i 
przygotowujemy kolej-
ne projekty do realizacji.

Gmina Malechowo

Absolutorium dla Wójta

płytami zostanie droga 
na odcinku około 150m.
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W niedługim czasie 
duże zmiany będą 
miały miejsce na 
terenie rekreacyj-
nym przy jeziorze w 
Ostrowcu. 

Z inicjatywy Radnej 

Jolanty Kieres powsta-
je tu boisko do gry w 
siatkówkę plażową. 
Dzięki wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców 
przygotowywana jest 
nawierzchnia, docelo-
wo podłoże zostanie 

wyłożone geowłókni-
ną i usypane piaskiem 
oraz doposażone. 
Dzięki ww. zadaniu 
w jeszcze większym 
stopniu wykorzystany 
zostanie potencjał re-
kreacyjny tego terenu. 

Ostrowiec

Powstaje boisko 
nad jeziorem

Dzięki dobrej współ-
pracy Gminy Malecho-
wo z Lasami Państwo-
wymi - Nadleśnictwem 
Polanów wyremonto-
wano drogę gminną 
na odcinku Drzeńsko 
- Zalesie. 

Odcinek ten jest obciążo-
ny dużym ruchem samo-

chodów transportujących 
drzewo z lasu. Gminną 
drogę publiczną wyłożo-
no płytami jomb na od-
cinku 1600 m, powstały 
mijanki, wyremontowa-
no także most. Wkład 
Gminy Malechowo
wyniósł 414 000 zł, 
natomiast Lasów Pań-
stwowych - 500 000 zł. 

Drzeńsko - Zalesie

Kolejna inwestycja

Gmina Malechowo 
ogłosiła przetarg na 
realizację zamówienia 
sektorowego pn. Bu-
dowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Niemicy. 

Złożone zostały dwie 
oferty: firmy HY-
D R O G E O B U D O WA 
ze Sławna na kwotę 
4 895 400,00 zł brutto i 
pana Kazimierza Gozda-
la z Pomiłowa na kwotę 
4 412 632,29. W ramach 
tego zadania dokonano 
również wyboru inspek-
tora nadzoru inwestor-
skiego. W ramach zada-
nia powstanie 6 km sieci 
grawitacyjnej i tłoczonej.

Uzyskane dofinansowa-
nie ze środków unijnych 
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 to 
1 926 468,00 zł. Plano-
wany termin zakończe-
nia drugiego etapu inwe-
stycji to maj 2019 roku.

Niemica

Powstanie 6 km sieci

„Przebudowa mostu na 
rzece Bielawa 
w Niemicy”- to zadanie, 
które zakwalifikowało 
się do dofinansowania.

To dzięki aplikowaniu 
tego zadania w Rządo-
wym Programie na rzecz 
Rozwoju oraz Konku-
rencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokal-
nej Infrastruktury Dro-
gowej (ustanowionego 

Uchwałą Rady    Mi-
nistrów nr 53/2018, z 
dnia 19 marca 2018 r.).
Gmina Malechowo uzy-
skała dofinansowanie 
60% wartości inwesty-
cji, tj. ok. 200.000zł.
W ramach naboru prze-
prowadzonego w wo-
jewództwie zachodnio-
pomorskim złożono 98 
wniosków o dofinanso-
wanie, na łączną kwo-
tę dofinansowania z 

budżetu państwa prze-
kraczającą 150 mln zł. 
Uwzględniając przyzna-
ną kwotę dotacji dla wo-
jewództwa zachodniopo-
morskiego na poziomie 
27,8 mln zł, dofinanso-
waniem objętych zosta-
ło 29 zadań drogowych 
ujętych na liście podsta-
wowej, a 8 inwestycji na 
kwotę dotacji w wysoko-
ści 13,6 mln zł znalazło 
się na liście rezerwowej.

Niemica

Przebudują most nad Bielawą

Podczas XXXVII Sesji 
Rady Gminy Male-
chowo zatwierdzono 
Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy 
Malechowo na lata 
2017 - 2023. 

Został on pozytywnie 
oceniony zgodnie z Za-
sadami weryfikacji pro-
gramów rewitalizacji i 

prowadzenia wykazu 
programów rewitalizacji 
przez dwóch ekspertów 
instytucji zarządzają-
cej - Wydziału Zarzą-
dzania Strategicznego.

Dzięki wpisaniu doku-
mentu do wykazu Gmina 
Malechowo będzie mia-
ła szansę aplikowania o 
środki unijne w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020.

Przypomnijmy: Gmina 
Malechowo otrzymała 
dofinansowanie na opra-
cowanie LPR w wysoko-
ści 25 747,95 zł , całość 
zadania to 30 497,95 zł.

Gmina Malechowo  ma szansę na środki unijne
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Wernisaż Remigiusza, 
wszechstronnie uzdol-
nionego człowieka, 
odbył się w czwartek - 
7 czerwca 2018 roku
w Sławieńskim Domu 
Kultury. 

Jest nam niezmiernie 
miło przedstawić rela-
cję z tego wydarzenia, 
ponieważ Remek jest 
mieszkańcem naszej 
gminy. Na wernisażu 

pojawili się znajomi, 
przyjaciele, dumni ro-
dzicie, jego rodzina 
oraz mieszkańcy Male-
chowa i naszej gminy, 
a także przedstawiciele 
władz samorządowych. 
Spotkanie było okazją 
do podziwiania talentu 
naszego rodzimego ar-
tysty, a jego zwieńcze-
niem była wystawa Jego 
malarstwa pełna pięk-
nych obrazów. Wszy-

scy zgromadzeni byli 
zachwyceni talentem, 
umiejętnościami i wraż-
liwością Remigiusza. 
Wernisaż był okazją 
do złożenia gratulacji 
i serdecznych życzeń 
dalszych sukcesów ar-
tystycznych. Gorące 
gratulacje mieszkań-
cowi Malechowa wraz 
z upominkiem prze-
kazał także wójt Ra-
dosław Nowakowski.

Gmina Malechowo

Wernisaż Remigiusza 
Matuszkiewicza

W maju Stowarzysze-
nie dla Ziemi Male-
chowskiej podpisało 
umowę na udzielenie 
mikrodotacji 
w ramach programu 
SPOŁECZNIK 2018. 

Dzięki dotacji zostanie 
stworzone wspaniałe 
miejsce na organizację 
ognisk i spotkań integra-
cyjnych, tj. „Przystanek 

ognisko” w miejscowo-
ści Gorzyca. Zadanie 
publiczne jest finan-
sowane ze środków z 
budżetu Województwa 
Zachodniopomorskie-
go. Dofinansowanie 
w wysokości 3 tys. zł.
Gratulujemy Gorzy-
cy kolejnego sukcesu i 
życzymy wytrwałości 
w realizacji zadania.

Gorzyca...

...ma dofinansowanie 
ze Społecznika

4 czerwca w siedzibie 
Urzędu Gminy Male-
chowo miało miejsce 
spotkanie z Marszał-
kiem Województwa 
Zachodniopomor-
skiego - Olgierdem 
Geblewiczem. 

W gabinecie wójta 
Radosława Nowakow-
skiego z Marszałkiem 
spotkali się również 
Starosta Powiatu Sła-
wieńskiego - Wojciech 
Wiśniowski oraz Bur-
mistrz Miasta Darłowo 
- Arkadiusz Klimowicz.
Następnie w sali kon-
ferencyjnej Marszał-
ka powitali radni oraz 
przedstawiciele sa-
morządu lokalnego. 
Omówione zostały 
kwestie dotyczące zre-
alizowanych inwesty-

Malechowo

Spotkanie z Marszałkiem

cji i działań zarówno 
na szczeblu gminnym 
oraz wojewódzkim. 
Olgierd Geblewicz 
przybliżył możliwości 
pozyskania środków 
unijnych w najbliższym 
czasie. Docenił rów-
nież aktywność Gminy 
Malechowo w pozyski-

waniu środków unij-
nych - zarówno tych na 
duże przedsięwzięcia 
inwestycyjne, jak i tych 
mniejszych z progra-
mu Społecznik czy też 
z grantów sołeckich.
Jak sam powiedział 
„Gmina Malecho-
wo aplikuje o środki 

unijne i robi to z po-
wodzeniem”. Poru-
szone zostały również 
tematy związane z 
zapewnieniem trans-
portu publicznego w 
każdej z gmin oraz 
plany uruchomienia 
szynobusa na trasie 
Sławno - Darłowo.

W ramach Upo-
wszechniania edukacji 
przedszkolnej Regio-
nalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodnio-
pomorskiego Gmina 
Malechowo pozyskała 
dofinansowanie ze 
środków europejskich 
w kwocie 462 947, 54 zł 
na projekt dotyczący 
przedszkolaków. 

Radosny Świat Przedszkolaka

Nowe zabawki dla dzieci

O prowadzonych dzia-
łaniach informowali-
śmy Państwa szczegó-
łowo w poprzednim 
numerze Kwartalnika.
Przed zakończeniem roku 
szkolnego 2017/2018 ma-
lechowskie przedszkole 
wzbogaciło się o nowe 
pomoce dydaktyczne: 
książki, gry planszowe, 
akcesoria sportowe oraz 
różnorodne zabawki. 
Dzięki temu przedszkola-
ki mogą bawić się nowy-
mi grami kreatywnymi, 
pojawił się tu warsztat dla 
mechanika, nowa kuch-
nia a nawet toaletka dla 
dziewczynek. Wszystko 
to podnosi komfort ko-
rzystania z nowoczesnej, 
doskonale wyposażonej 
placówki, jaką jest Przed-
szkole w Malechowie.
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W szkoleniach wzięli 
udział nauczyciele 
przedszkoli, a także 
chętni nauczyciele edu-
kacji wczesnoszkolnej 
z Gminy Malechowo.

To wszystko dzięki 
projektowi „Radosny 
świat przedszkolaka w 
Gminie Malechowo” 
współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020.
Nauczyciele doskonalili 
swoje umiejętności w 
zakresie: kształtowania 
umiejętności wycho-
wawczych nauczycieli, 
niezbędnych do współ-
pracy z rodzicami, pe-
dagogiki specjalnej oraz 
pracy z dzieckiem ze 

specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, rozwija-
nia zdolności koncen-
tracji uwagi, spostrze-
gawczości i pamięci, 
rozwijania potencjału 
dziecka w przedszko-
lu. Dzięki szkoleniom 
nauczyciele podniosą 
swoje kwalifikacje, uzu-
pełnią, pogłębią i zak-
tualizują swoją wiedzę 
oraz rozwiną sprawno-
ści niezbędne do pracy 
z dziećmi. W dobie dy-
namicznych zmian do-
skonalenie nauczycieli 
jest bardzo ważne. W 
szczególności wpływa 
na efektywność pracy 
dydaktyczno - wycho-
wawczej, poprawę ja-
kości pracy przedszkola 
czy szkoły, ale również 
na zadowolenie dzieci i 
rodziców i osobistą sa-
tysfakcję nauczyciela.

Gmina Malechowo...

...szkoli nauczycieli

Wniosek o dofinanso-
wanie budowy domu 
wiejskiego w Ostrowcu 
złożony przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną 
w Malechowie został 
skorygowany i wysłany 
po poprawkach do 
Urzędu Marszałkow-
skiego w Szczecinie. 

Obecnie oczekujemy 
na jego zaakceptowanie 
i wyznaczenie termi-
nu podpisania umowy. 
Podobnie, wniosek 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Malechowie 
na organizację wyciecz-
ki dla dzieci do Oceana-
rium w Gdyni” jest po 
pierwszych poprawkach. 
Po jego zaakceptowaniu 
przez UM Województwa 
Zachodniopomorskie-

go, przesłana zostanie 
umowa i możliwa bę-
dzie realizacja zadania. 
Projekt zakłada wy-
cieczkę tematyczną dla 
200 dzieci z Placówek 
Wsparcia Dziennego 
z naszej gminy oraz 
czytelników Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
w Malechowie wraz z 
posiłkiem i zakupem pa-
miątkowych gadżetów. 
Dofinansowanie ww. 
zadań możliwe jest w 
ramach działania „Reali-
zacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych 
przez społeczność” w 
ramach Priorytetu 4 
„Zwiększanie zatrud-
nienia i spójności tery-
torialnej”, objętego Pro-
gramem Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze”. 

Ostrowiec

Oczekujemy na 
podpisanie umów

Opieka nad dziećmi 
w wieku 

przedszkolnym 
z terenu 

Gminy Malechowo 
w okresie wakacji

Ku uciesze rodziców 
dzieci z malechowskiego 
przedszkola, w okresie 
2.07.2018 r.- 27.07.2018 
r. zapewniona jest 
opieka przedszkolna. 

Oznacza to, że Przed-
szkole w Malechowie 
otwarte będzie do koń-
ca lipca, na sierpień 
zaplanowano przerwę 
wakacyjną. Zapisy pro-
wadzone były także 
dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych funk-
cjonujących przy Przed-
szkolu w Ostrowcu, w 
Szkole Podstawowej w 
Niemicy i w Szkole Pod-
stawowej w Lejkowie.
Zainteresowanie tym 
tematem było bardzo 
duże, wobec czego stwo-
rzone zostały aż dwie 
grupy przedszkolne. 
Decyzja o zajęciach 
w wakacje jest odpo-
wiedzią organu prowa-
dzącego na zgłaszane 
potrzeby rodziców. 
Jak wiadomo, większość 
z nich to osoby aktyw-
ne zawodowo, czas 
urlopowy i brak zajęć 
w przedszkolu powo-
dował wcześniej duże 
problemy w zapewnie-
niu opieki nad dziećmi.

Jest nam niezmiernie miło poinformować na łamach Kwartalnika, że 10 
czerwca br. zespół „Ostrowianie” z Ostrowca zdobył I miejsce w Regional-
nym Konkursie Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej w ramach XII Letnich Spo-
tkań z Folklorem w Koszalinie. W konkursie udział brało aż 21 zespołów. 
Nagrodą główną była kwota 500 zł. Przypomnimy, że zespół „Ostrowia-
nie” z Ostrowca w tym roku obchodził swój Jubileusz XV-lecia, a ta nagroda 
jest doskonałym świadectwem umiejętności muzycznych naszych muzyków.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.

XII Letnie Spotkania z Folklorem w Koszalinie

I miejsce Ostrowian

Na końcowym etapie 
jest remont drogi 
Malechowo - Paproty. 

Wylana została ostatnia 
warstwa nawierzchni, 
tzw. ścieralna. Obecnie 
wykonywane są kolej-
ne roboty bitumiczne. 
Na zakończenie zostaną 
wykonane zjazdy, utwar-
dzone pobocza oraz 
prace związane z mo-

dernizacją sieci kanali-
zacyjnej. Przypomnijmy, 
że wartość kosztorysowa 
inwestycji Przebudowa 
drogi nr 3718Z na odcin-
ku Malechowo-Paproty 
to 3,36 mln zł, z tego po-
nad 63% kosztów pokry-
je zdobyta przez gminę 
dotacja z Programu Roz-
woju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014- 2020.

Malechowo - Paproty

Nowa droga!

Odcinek drogi przy Urzędzie Gminy
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Piękną rocznicę 
50-lecia zawarcia 
związku małżeń-
skiego obchodzili 
dnia 14 kwietnia  
Państwo Maria 
i Aleksander 
Raziuk z Lejkowa. 
Z tej okazji 
w Urzędzie Gminy 
Malechowo 
odbyło się uro-
czyste spotkanie 
z dostojnymi 
Jubilatami i ich 
rodzinami. 

Najserdeczniejsze 
życzenia spoko-
ju, poszanowania 
w rodzinie, stu lat 
życia, i doczekania 
w zdrowiu następ-
nego jubileuszu 
- złożył wójt Rado-
sław Nowakowski.
Spotkanie było 
okazją do uroczy-
stej dekoracji me-
dalami nadanymi 
przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jubilatom 

wręczono odzna-
czenia oraz kwiaty i 
kosze upominkowe. 
Małżonkowie zło-
żyli sobie także 
p o d z i ę k o w a n i e 
za 50 lat przeży-
tych w radości i 
smutku, w zdro-
wiu i w chorobie. 
Przyrzekli sobie 
p i e l ę g n o w a n i e 
związku i nieustają-
cą miłość, a niejed-
nej osobie zakręciła 
się łezka w oku. 

Oficjalna część 
uroczystości za-
kończyła się wspól-
nym zdjęciem. 
Państwo Maria i 
Aleksander Raziuk 
mają dwoje dzie-
ci: córkę Joannę 
i syna Tomasza. 
Doczekali się czwo-
ro wnucząt: Mi-
chał (23 l.), Alicja 
(17 l.), Karol (22 
l.), Szymon (9 l.).
Jubilaci 50 lat temu 
- 6 kwietnia 1968 

wzięli ślub cywilny, 
a 15 kwietnia tego 
roku ślub kościelny. 
Całe swoje życie 
związani byli z 
Gminą Malechowo, 
Pani Maria urodziła 
się w Ostrowcu, pra-
cowała w bibliotece. 
Pan Aleksander pra-
cował w Ostrowcu, 
następnie pełnił 
funkcję dyrekto-
ra w SP Lejkowo. 
Państwo Raziuko-
wie zawsze byli ak-

tywnymi mieszkań-
cami naszej gminy. 
Dziś dużo satysfak-
cji daje im prowa-
dzenie działki, lu-
bią jazdę rowerem 
i nordic walking.

Dostojnym Jubilatom 
życzymy zdrowia, 

nieustającej miłości, 
wzajemnego 
zrozumienia 

i kolejnych, pięknych 
jubileuszy.

Lejkowo

Złote Gody Państwa Marii i Aleksandra Raziuk

Działania pro-
jektowe i zakupy 
związane z jego 
realizacją przebie-
gają w placów-
kach wsparcia 
dziennego bardzo 
intensywnie. 

Odbywają się za-
jęcia z robotyki, 
angielskiego, gim-
nastyki, zajęcia 
teatralno-dzienni-
karskie i matema-
tyczno-chemiczno-
przyrodnicze oraz 
cały kompleks zajęć 
dla rodziców: spo-
tkania z psycholo-
giem, pedagogiem, 
dietetykiem, „szkoła 
rodziców”, warsz-
taty współpracy w 

grupie. Uczestnicy 
projektu mają jedy-
ną okazję skorzystać 
z pomocy specjali-
stów w miejscu swo-
jego zamieszkania, 
bez dojazdów. Każ-
dy  ma możliwość 
w ciągu zaplanowa-
nych trzech lat dzia-
łań projektowych 
zwiększyć swoją 
wiedzę i nabyć 
nowe umiejętności. 
Dzięki wyposażeniu 
każdego dziecka w 
tablet wychowan-
kowie  rozwijają 
kompetencje cyfro-
we, poznają zasady 
programowania i 
nowoczesnych me-
tod uczenia się języ-
ka angielskiego.  Po 

Projekt „Dla dobra dzieci - rozwój 13 placówek wsparcia dziennego
prawie półrocznej 
nauce są już wy-
mierne efekty zajęć 
w postaci lepszych 
ocen na koniec 
roku szkolnego. 
W projekcie zapla-
nowano także cie-
kawe wakacje dla 
uczestników – wy-
jazdy do kina, na 
trampoliny i oczy-
wiście do parku roz-
rywki czy na corocz-
ny piknik rodzinny. 
Wszystkie wyjazdy 
są bezpłatne, finan-
sowane ze środków 

projektu.  W czasie 
wolnym od szkoły 
będzie trochę mniej 
zajęć projektowych, 
ale placówki wspar-
cia dziennego oferu-
ją dzieciom opiekę 
i atrakcyjne spędza-
nie czasu wolnego. 
Wszystkie świetlice 
zostały doposażone 
w urządzenia gim-
nastyczne, książki, 
gry, wyposażenie 
do warsztatów ku-
linarnych, odczyn-
niki i przyrządy do 
przeprowadzania 

prostych doświad-
czeń chemicznych, 
rzutniki, laptopy, 
ekrany, a w pla-
cówkach gdzie jest 
najwięcej dzieci po-
jawiły się także ta-
blice interaktywne. 
Realizacja projek-
tu przyczyni się do 
istotnego rozwoju 
placówek wsparcia 
dziennego w gmi-
nie Malechowo, a 
mieszkańcy gminy 
otrzymują bogatą 
ofertę usług społecz-
nych świadczonych 

w interesie ogólnym. 
Projekt  „Dla dobra 
dzieci - rozwój 13 
placówek wspar-
cia dziennego w 
Gminie Malecho-
wo” realizowany 
jest w ramach RPO 
Województwa Za-
chodniopomorskie-
go  współfinan-
sowanego przez 
Unię Europejską 
w ramach środków 
Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
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W siedmiu Klu-
bach Seniora na 
terenie Gminy 
Malechowo odbyły 
się zajęcia pla-
styczne. 

Nasi seniorzy pod 
okiem artysty Re-
migiusza Matusz-
kiewicza malowali 
na szkle, a także 
tworzyli gliniane 
rzeźby. Dla wielu 
osób były to zupeł-
nie nowe doświad-
czenia. Niektórzy 
mogli poczuć się 
znowu jak w szko-
le. Dla większo-
ści uczestników 
warsztatów był to 
wartościowy czas, 
który przyniósł wie-
le przyjemności z 
tworzenia, nabywa-

Gmina Malechowo

Kreatywne warsztaty dla seniorów

nia nowych umie-
jętności, a także 
satysfakcję z efek-

tów swojej pracy 
artystycznej. Czło-
wiek uczy się przez 

całe życie, więc 
warto korzystać z 
możliwości wzięcia 

udziału w takich 
zajęciach, spędzić 
przyjemnie czas i 

przy okazji stwo-
rzyć coś ciekawego.

Do Gminnej Biblio-
teki Publicznej w 
Malechowie została 
zaproszona grupa 
seniorów z Klubu 
Seniora w Male-
chowie na zajęcia 
poświęcone dziejom 
naszej gminy do 
1945 r. 

Prowadzący zajęcia 
bibliotekarz Robert 
Baran przybliżył se-
niorom okoliczności, 
które spowodowały, 
że na te tereny przy-
byli osadnicy nie-
mieccy, rozwinęło się 
niemieckie ziemiań-
stwo, a dawne rycer-
skie rody słowiańskie 
zamieszkujące tereny 
Pomorza ulegały stop-
niowej germanizacji.
Na podstawie pre-
zentacji multime-
dialnej seniorzy 
mieli okazję dowie-
dzieć się o istnieniu 

Gmina Malechowo

Seniorzy poznają historię naszej Gminy

w dawnym okręgu 
sławieńskim (Kreis 
Schlawe) samodziel-
nych gmin rolni-
czych należących do 
domeny darłowskiej 
oraz gmin z kom-
pleksem pałacowo-
dworskim wielkich 
rodów ziemiańskich. 
Bibliotekarz przybli-
żył seniorom efekty 
niemieckich prac ar-

cheologicznych oraz 
postacie szczególnie 
zasłużone na tym 
podłożu (Diether von 
Kleist - archeolog sa-
mouk; Karl Rosenow 
- twórca i dyrektor 
Muzeum Powia-
towego na Zamku 
Książąt Pomor-
skich w Darłowie).
Na przykładzie Nie-
micy, Borkowa i Ma-

lechowa bibliotekarz 
przekazał informację 
o istnieniu w gminie 
Malechowo podczas 
II wojny światowej 
niemieckich obo-
zów pracy dla mło-
dzieży niemieckiej, 
jeńców wojennych 
oraz faktu zatrud-
niania robotników 
przymusowych przez 
III Rzeszę. Uwagę 

seniorów przykuły 
ciekawe, atrakcyj-
ne zdjęcia i mapy 
nieistniejącej już 
Sławieńskiej Kolei 
Powiatowej (wąsko-
torowej, później nor-
malnotorowej) rela-
cji Sławno-Polanów.
Duże zainteresowa-
nie wzbudziły rów-
nież liczne unikatowe 
zdjęcia, malarstwo 

i grafika dawnych 
obiektów  Malecho-
wa, Malechówka, 
Karwic, Sęczkowa, 
Karwu i Gorzycy, 
których częściowo już 
nie ma, albo zmieniły 
swój wygląd. Stanowi 
to integralną część 
dziedzictwa kulturo-
wego, które pozwa-
la rzucić światło na 
życie, zajęcia, kul-
turę i tradycje daw-
nych mieszkańców 
tych miejscowości.
Spotkanie odbyło się 
w miłej atmosferze i z 
poczęstunkiem. Mamy 
nadzieję, że spotkanie 
seniorów z historią 
naszej gminy jeszcze 
nastąpi, gdyż bibliote-
karz przygotował dla 
zainteresowanych na 
tą okoliczność wiele 
innych atrakcyjnych 
ciekawostek i infor-
macji z którymi pra-
gnąłby się podzielić.

Zajcia w Klubie Seniora w Karwicach
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Wycieczki naszych 
seniorów stały się już 
tradycją, w drugiej 
połowie czerwca ko-
lejna grupa seniorów 
przy pomocy Gminne-
go Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Male-
chowie zorganizowała 
wycieczkę. 

Tym razem zwiedzano 
Toruń z jego wspaniałą 
starówką. Dwudniowy 
pobyt był pełen atrakcji 
i poznawania historii To-
runia z przewodnikiem. 
Uczestnicy zwiedzili 
wiele fascynujących 
miejsc między innymi: 

Muzeum Historii Toru-
nia, Katedrę Św. Janów, 
Dom Legend Toruńskich 
i oczywiście wspaniałą 
toruńską starówkę. Jak-
by atrakcji było jeszcze 
mało, dodatkowo skorzy-
stali z możliwości popły-
nięcia statkiem po Wiśle 
i wzięli udział w warszta-
tach pieczenia pierników. 
Nie obeszło się także bez 
zakupu niepowtarzalnych 
toruńskich pierników 
dla rodziny i znajomych 
oraz degustacji jedynych 
w swoim rodzaju lodów. 
Wyjazd był niezapo-
mnianym przeżyciem i 
okazją do poszerzenia 

Malechowo

Seniorzy się nie nudzą

swojej wiedzy w przy-
jemnej atmosferze, dla-
tego też nasi niezwykle 
aktywni seniorzy planu-
ją już kolejny wyjazd, 
być może tym razem 
na wyspę Bornholm. 

W kwietniu naszą gminę odwiedził niecodzienny gość -  Ks. Bi-
skup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Krzysz-
tof Zadarko. Złożył on wizytację w poszczególnych para-
fiach, odwiedził nasze szkoły oraz Urząd Gminy Malechowo.
W tych wyjątkowych spotkaniach, uroczystych mszach świę-
tych uczestniczyli Wójt Gminy Malechowo - Radosław No-
wakowski, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. W szkołach 
przygotowano piękne akademie, montaże słowno-muzyczne, 
czym udowodniono jaki potencjał drzemie w naszej społecz-
ności.Po wspólnej modlitwie biskup udzielił zebranym pa-
sterskiego błogosławieństwa i dziękował za miłe przyjęcie.

Gmina Malechowo

Wizyta Biskupa

Przedszkole 
w Malechowie 
w ramach projektu 
„Radosny świat przed-
szkolaka 
w Gminie Malechowo”  
współfinansowanego 
ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach 
Europejskiego Fun-
duszu Społecznego 
zostało wyposażone 
w atrakcyjny i nowo-
czesny sprzęt biurowy 
i audiowizualny. 

Nauczyciele do pracy 
z dziećmi mają do dys-
pozycji m.in. magiczny 
dywan czyli interak-
tywną podłogę, stwo-
rzoną do nauki i zaba-

wy, rewelacyjny sprzęt 
nagłaśniający, laptopa 
oraz skuteczną formę 
edukowania dzieci jaką 
jest interaktywna tablica 
- niezwykłe osiągnięcie 
technologii multimedial-
nej w edukacji. Tablica 
interaktywna to urzą-
dzenie współpracujące 
z komputerem i projek-
torem multimedialnym. 
Działa jak duży ekran 
dotykowy, który może 
być obsługiwany za po-
mocą palca lub specjal-
nego pisaka. Jest świet-
ną pomocą dydaktyczną 
wspomagającą pracę na-
uczyciela i wprowadza 
nową jakość do male-
chowskiego przedszkola. 

Malechowo

Zajęcia z tablicą
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interaktywną

Tablica zrobiła ogromne 
wrażenie na dzieciach, są 
nią zachwycone. Dzięki 
niej przedszkolaki mogą 
wykonywać zadania dy-
daktyczne z programów 
multimedialnych, oglą-
dać filmy edukacyjne, 
mogą układać puzzle, 
rozwiązywać zagadki, 
wykonywać ćwiczenia 
grafomotoryczne, roz-

wijać spostrzegawczość, 
ćwiczyć pamięć. Metodą 
wychowania i nauczania 
w wieku przedszkol-
nym jest zabawa - praca 
z tablicą interaktywną 
umożliwia i zaspakaja 
tę potrzebę, gdyż oprócz 
wartości edukacyjnych 
daje ona możliwość 
aktywnej rozrywki.

Sołectwo Gorzyca z 
projektem pn. „Aktyw-
na Gorzyca - Siłownia 
pod chmurką” znalazła 
się na 81 miejscu listy 
rankingowej ze 180 za-
kwalifikowanych wnio-
sków. Mieszkańcy wraz 
z sołtysem Mateuszem 
Wiąckiem w ramach 
otrzymanych środków 
zakupią nowoczesny 
plac zabaw, a w formie 
wolontariatu przygotują 
i oczyszczą teren oraz 
dokonają montażu ele-
mentów zabawowych. 
Po raz kolejny sołectwo 
Gorzyca udowodniło, 
że razem można więcej.
Sołectwo Malechówko 
wnioskowało o dofinanso-
wanie na projekt o nazwie 
„Strefa relaksu i integra-
cji”, w ramach którego 
zaplanowano doposaże-
nie placu zabaw i zakup 
nasadzeń do strefy rekre-
acyjnej. We wniosku, któ-
ry uplasował się na 128 
miejscu założono, że za 
montaż, przygotowanie 
podłoża oraz sadzenie ro-

ślin odpowiedzialni będą 
mieszkańcy Malechów-
ka. Na koniec zaplanowa-
no dla nich wycieczkę do 
ogrodów tematycznych 
Hortulus. W sołectwie 
Malechówko na uznanie 
zasługuje bardzo dobra 
współpraca rady sołec-
kiej z całą społecznością 
lokalną oraz radnym 
Wiesławem Rosińskim.
Wniosek Sołectwa Pę-
kanino, któremu me-
rytorycznego wsparcia 
udzielił Urząd Gminy 
Malechowo znalazł się 
na 19 miejscu wśród 180 
z a k w a l i f i k o w a n y c h 
wniosków. „Integracja i 
wspólna praca popłaca. 
Budowa utwardzonego 
boiska do gry w siatków-
kę w Pękaninie” to pro-
jekt zakładający udział 
mieszkańców w budowie 
nowoczesnego boiska 
wraz z wyposażeniem. 
Wkład własny w ramach 
wolontariatu określono 
na niemal 1500 zł, dofi-
nansowanie wyniesie aż 
10 tys. zł. Sołtys Włady-

sław Wesołowski, choć 
funkcję tą sprawuje od 
niedawna, wykazał się już 
po raz kolejny wspania-
łą inicjatywą, jednocząc 
lokalną społeczność przy 
wspólnym celu służącym 
wszystkim mieszkańcom.
Trzem naszym aktywnym 
sołectwom serdecznie 
gratulujemy dużego suk-
cesu, jakim jest otrzyma-
nie tak wysokiego dofi-
nansowania na działania 
integrujące i aktywizują-
ce społeczność lokalną. 
„Nie od dziś wiadomo, 
że mamy wśród naszych 
mieszkańców aktyw-
nych ludzi, którzy biorą 
sprawy w swoje ręce i 
dbają o rozwój swoich 
miejscowości. Ludzie ci 
nie siedzą z założonymi 
rękoma, jedynie krytyku-
jąc wszystko, co wokół 
się dzieje, a podwijają 
rękawy i działają. To tacy 
ludzie pchają naszą Gmi-
nę do przodu. Serdecznie 
im za to dziękuję i jeszcze 
raz gratuluję” - mówi wójt 
Radosław Nowakowski.

Gmina Malechowo

Mamy 3 granty sołeckie
Z nieukrywaną radością informujemy, że trzy sołectwa z na-
szej gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł ze środ-
ków województwa zachodniopomorskiego na inicjatywy sołeckie. 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Malechowie informuje, 
że już od lipca 2018 
roku można składać 
wnioski na dożywianie 
uczniów w szkołach w 
formie opłacenia cie-
płego posiłku (obiadu). 

Dożywianie dzieci od-
bywa się w przedszko-
lach, szkołach, gim-
nazjum oraz szkołach 
ponadgimnazjalnych 
(opłata posiłku w inter-
nacie), w ramach wie-
loletniego programu 
wspierania finansowego 
gmin w zakresie doży-
wiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014-2020. 

Pomoc w formie doży-
wiania dzieci w szkole 
przysługuje rodzinom, 
w których dochód net-
to w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 771 
zł, co stanowi 150% 
sumy kwot kryterium 
dochodowego na osobę 
w rodzinie, określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

W przypadku ubiegania 
się o pomoc w formie 
dożywiania dzieci w 
szkole, należy w siedzi-
bie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
w Malechowie, złożyć 
wniosek o pomoc (druki 
do pobrania w siedzibie 
GOPS lub na stronie 
internetowej Ośrodka). 

Do wniosku, w zależności 
od posiadanych docho-
dów, należy dołączyć: 
dokumenty potwierdza-
jące wysokość docho-
dów netto za miesiąc 
poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku (za-

Gmina Malechowo

Dożywianie 
dzieci w szkołach

świadczenie od praco-
dawcy, decyzja lub odci-
nek od renty, decyzja lub 
odcinek od emerytury); 
zaświadczenie o posia-
daniu gospodarstwa rol-
nego z Urzędu Gminy, 
w której znajduje się 
gospodarstwo; w przy-
padku, gdy w rodzinie są 
osoby niepełnosprawne 
lub długotrwale chore, 
aktualne orzeczenie o 
stopniu niepełnospraw-
ności; osoby prowadzą-
ce działalność gospodar-
czą - zaświadczenie lub 
oświadczenie o uzyska-
nym dochodzie, w za-
leżności od rodzaju pro-
wadzonej działalności. 

Do dochodu nie wlicza 
się świadczenia wy-
chowawczego (500+).

1 lipca br. odbył 
się Rodzinny Festyn 
Parafialny 
w Pękaninie. 

Festyn rozpoczęła o 
godzinie 12:00 polo-
wa Msza Święta, którą 
prowadził ks. Cezary 
Lesikowski, proboszcz 
tutejszej parafii. Nie za-

brakło pysznych poczę-
stunków w formie grilla, 
pierogów czy słodko-
ści takich jak racuchy 
i ciasta. Najmłodszym 
radość sprawiły konne 
przejażdżki oraz dmu-
chańce. Piękna pogoda, 
świetna muzyka i atmos-
fera towarzyszyły go-
ściom przez cały dzień.  

Pękanino

Rodzinny Festyn 
Parafialny!
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Harmonogram odbioru odpadów           
gmina malechowo - miejscowości: Białęciniec, 
Białęcino, Kosierzewo, Nowy Żytnik, Ostro-
wiec, Paprotki, Paproty, Podgórki, Żegocino

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

gmina malechowo - miejscowości: 
Pękanino i Kawno

         Lipiec
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

      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     

      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

   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 

      Sierpień
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       

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 

wg poniższego wykazu:
6.11.2018 Malechowo   13.11.2018 Żegocino   20.11.2018 Gorzyca   

27.11.2018 Lejkowo 

         Lipiec
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

      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     

      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

   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 

      Sierpień
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       

         Lipiec
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

      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

   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 

      Sierpień
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       
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Legenda:

      odpady komunalne zmieszane

      odpady segregowane (tworzywa, szkło, metal)

      odpady biodegradowalne

      odpady segregowane (papier, tektura)

      odpady wielkogabarytowe, elektronika, farby.

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

gmina malechowo - miejscowości: Borkowo, Dar-
skowo, Drzeńsko, Kukułczyn, Laski, Lejkowo, 
Lejkówko, Sulechówko, Święcianowo, Wito-
sław, Włodzisław, Zalesie, Zielenica

przez PGK Koszalin w 2018 r.

         Lipiec
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

      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     

      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

   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 
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20   21  22  23 24 25  26  
27   28  29  30 31       
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24  25  26  27  28  29 30
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Pn  wt  śr  cz  Pt  So  N
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 8    9  10  11  12 13 14  
15  16  17  18  19 20 21
22  23  24  25  26 27 28 
29   30 31 

      Sierpień
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       

      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     

      Listopad
Pn  wt  śr  cz  Pt  So  N
                 1   2   3    4    
5    6     7    8   9  10   11 
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19 20  21  22  23  24 25
26  27  28  29  30     

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 

wg poniższego wykazu:
6.11.2018 Malechowo   13.11.2018 Żegocino   20.11.2018 Gorzyca   

27.11.2018 Lejkowo 

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 

wg poniższego wykazu:
6.11.2018 Malechowo   13.11.2018 Żegocino   20.11.2018 Gorzyca   

27.11.2018 Lejkowo 
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Dokończenie ze str 1.

Po nim, krótki wiersz o 
urokach Gminy Male-
chowo wygłosiła Elżbieta 
Kamińska - długoletnia 
mieszkanka Ostrowca.

W tym miejscu, wójt 
Radosław Nowakowski 
wręczył na ręce Józefa 
Kamińskiego pamiątko-
wy grawerton w podzię-
kowaniu za trud i energię 
włożone w prowadzenie 
zespołu na samym po-
czątku jego istnienia.

Zanim rozpoczęto część 
konkursową wystąpił 
przed publicznością Ze-
spół Ostrowianie, który 
w bieżącym roku również 
obchodzi swoje XV-lecie. 
Dodatkowo piękny mi-
nikoncert dały Minutki 
prowadzone przez Jaro-
sława Górnego przy Ze-
spole Szkół w Ostrowcu. 
Po wspaniałym wystę-
pie młodych talentów, 
Wójt Gminy Malecho-
wo wręczył na ręce 
Marianny Margielew-
skiej - Prezes Stowa-
rzyszenia Ostrowianie 
piękny bukiet kwiatów, 
statuetkę oraz pamiąt-
kową księgę wpisów, 
życząc dalszych sukce-
sów dla całego zespołu. 
To była bardzo wzru-
szająca chwila, tym 
bardziej, że życzeń 
kolejnych jubileuszy, 
pięknych upominków 
od innych, zaprzyjaź-
nionych zespołów lu-
dowych nie było końca. 

Tegoroczne Folko-
we Śpiewanie było 
wyjątkowe jeszcze 
z jednego względu. 
W marcu tego roku wal-
kę z chorobą przegrał 
Jan Świderski, kierow-

Ostrowiec

Wyjątkowe Folkowe Śpiewanie

nik zespołu Ostrowianie. 
Jednak wszyscy czuli 
Jego obecność, co było 
niezwykle wzruszające. 

Przypomnijmy, że w 
zeszłym roku obcho-
dziliśmy wspólnie z pa-
nem Janem Świderskim, 
podczas IX Folkowego 
Śpiewania, Jego X- le-
cie pracy z Zespołem.
W samo południe roz-
poczęła się część kon-
kursowa X Folkowego 

Śpiewania w Ostrow-
cu, w której udział 
wzięło 31 zespołów. 
Zespół Ostrowianie oraz 
Minutki nie podlegały 
ocenie konkursowej, 
podobnie jak laureaci 
z 2017 r. - Swaty, Zło-
te Nutki i Jarzębiny.
Zespoły prezento-
wały po 3 utwory.  
Ponadto, niektóre z nich 
wzięły udział w osob-
nej kategorii – Piosenka 
o Gminie Malechowo. 

Złotą Płytę w tej ka-
tegorii wywalczył 
bezkonkurencyjny ze-
spół Zalesie z Mścic.

Jury, w którego skład 
weszli: Maria Cichoc-
ka, Jarosław Górny i 
Piotr Chylarecki ocenia-
li muzykalność, tonal-
ność, walory estetycz-
ne, ruch sceniczny oraz 
całokształt występów. 
Spośród 31 zespo-
łów wyłoniono 

trzech zwycięzców:

I miejsce - 
Wrzosy z Warszkowa,

II miejsce – 
Podlotki z Gościna,

III miejsce – 
Złoty Kłos z Bytowa.

X Folkowe Śpiewa-
nie miało wyjątkowy 
wymiar dzięki dużej 
frekwencji zespołów, 
które otwarcie mówi-
ły, że nie mogłoby ich 

I miejsce wywalczyły Wrzosy z Warszkowa
Wójt Radosław Nowakowski, Józef Kamiński (założyciel 

zespołu) z żoną Elżbietą i Marianna Margielewska 
- Prezes Stowarzyszenia Ostrowianie
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Ostrowiec

Wyjątkowe Folkowe Śpiewanie

Zespół Ostrowianie 
powstał na przełomie 
2002 / 2003.  

Jego założycielem był 
Pan Józef Kamiński 
-ówczesny mieszka-
niec Ostrowca, entu-
zjasta muzyki ludowej 
i propagator integracji 
społecznej środowiska. 
Pierwszy występ Ostro-
wianie dali przed miej-
scową publicznością 
podczas Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomo-
cy w Ostrowcu i spotkali 
się z dużym uznaniem. 
Ważnym wydarzeniem 
były  występy muzyków 
na przeglądach zespołów 
ludowych i kapel w Dąb-
kach oraz Jarosławcu. 
Odtąd nieznana forma-
cja zaczęła rozsławiać 
Gminę Malechowo, 
Ostrowiec i zaczęła bu-
dować swoją markę. 
W 2007 r. nowym kie-
rownikiem zespołu zo-
stał pan Jan Świderski, 
który z wielkim zapałem 
rozpoczął odświeżanie 
zespołu, a w swej pracy 
bazował na tworzeniu 
autorskich utworów. 
Pierwszy występ pod 
kierownictwem Jana 
Świderskiego to Dzień 
Kobiet w Ostrowcu 
dnia 08.03.2007 r., co 
muzycy wspominają z 
dużym sentymentem. 

Odtąd dla Ostrowian 
zaczęło się pasmo suk-
cesów. Ich pierwszy 
wyjazd na przegląd do 
Drawska Pomorskie-
go zaowocował Brą-
zową Malwą i był dla 
wszystkich członków 
dużą niespodzianką. Do 
dziś wspominają wzru-
szenie i łzy szczęścia. 
Zespół śpiewał też dla 
niemieckiej telewizji 
NDL z Hamburga w 
Zamku Podewils w Krą-
gu. Skład osobowy wahał 
się w granicach 15 osób, 
obecnie ma 10 członków. 
Ostrowianie to formacja 
znana w całej gminie, 
w naszym powiecie, na 
terenie byłego woje-
wództwa koszalińskiego 
i w wielu zakątkach na-
szego kraju. Muzycy od 
15 lat sławią naszą małą 
ojczyznę i dają średnio 
50 występów w roku. 
Muzykowali wspólnie z 
Wojciechem Siemonem, 
z Emilią Krakowską, 
koncertowali przed pre-
mierem Andrzejem Lep-
perem w Malechowie. 
Działają po to, aby swo-
ją muzyką dawać ra-
dość, promują gminę i 
Ostrowiec, integrują śro-
dowisko lokalne i szerzą 
kulturę ludową. Wzo-
rowo współpracują  z 
Gminą Malechowo. Ich 
kierownikiem jest obec-

nie pan Jan Siebielec. 
Owocem pracy zespołu 
jest Folkowe Śpiewanie.
Od dekady do Ostrowca 
z ochotą przyjeżdżają 
zespoły i bardzo cenią 
sobie gościnność go-
spodarzy.  Na koniec 
chcemy wspomnieć 
wspaniałego człowieka, 
który zbudował zespół 
Ostrowianie. Od 2007 r. 
do marca roku bieżącego 
był ich kierownikiem. 
Człowiek o wielkiej pa-
sji, jaką była muzyka, 
entuzjasta kultury ludo-
wej, wszystko co robił, 
robił dla muzyki. Jan 
Świderski – bo o nim 
mowa – mimo choroby 
zawsze był blisko swo-
ich przyjaciół, muzyko-
wał i wspierał swój uko-
chany zespół. W zeszłym 
roku obchodził swoje 
10-lecie w zespole. 
Niestety, w marcu tego 
roku przegrał z chorobą. 

Dziś na łamach kwar-
talnika składamy gra-
tulacje na ręce prezes 
Stowarzyszenia Zespołu 
Ludowego Ostrowianie 
– Pani Marianny Mar-
gielewskiej oraz wszyst-
kich członków zespołu. 

Serdecznie gratulujemy 
tego pięknego Jubileuszu 
i dziękujemy za rozsła-
wianie naszej gminy. 

Gmina Malechowo 

Zespół Ostrowianie ma 15 lat! 

zabraknąć podczas tak 
ważnego święta Ostro-
wian. Zabawa, wspólne 
śpiewy i tańce trwały 
do samego wieczora.
Wójt Gminy Malechowo 
składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim ze-
społom za uświetnienie 
imprezy, konferansjer 
Barbarze Chylewskiej, 
jurorom za wytężoną 
pracę oraz wszystkim 
osobom, które przyczy-
niły się do sprawnej orga-
nizacji tego wydarzenia.
Współorganizator X-tego 
Folkowego Śpiewania z 
Zespołem Ostrowianie 
im. Jana Świderskiego - 
Stowarzyszenie Zespołu 
Ludowego Ostrowia-
nie serdecznie dziękuje 
wszystkim zespołom za 
uczestnictwo w festi-
walu, za szczere życze-
nia i piękne prezenty. 
Dzięki dużej rzeszy osób 
X-te Jubileuszowe Fol-
kowe Śpiewanie prze-
chodzi do historii jako 
wyjątkowe wydarzenie. 

Ostrowiec 
na Ludowo

Oj,gruchnęły 
instrumenty 
Poszły głosy 
pod niebiosy  

 
Fale jeziora

 śpiew poniosły 
Przez strumienie 

i ruczaje 
Poprzez pola, lasy, gaje  

 
Melodyje rzewne, tkliwe 

I wesołe, i jękliwe 
 

Zaś okrzyki zadzierzyste 
I przyśpiewki porywiste  

 
Szły oberki, obereczki 
I mazurki, mazureczki 
Kujawiaki, wywijaki 

 
I szły tany za tanami 
Aż drzazgi z desek 

leciały  
 

A ty, jeśliś siedział 
w chacie  

Niczegoś nie widział, 
bracie 

 
Karkówki nie pojadł 

z grilla 
I nie popił zdrowej wody 

(Choć nie tylko woda 
była zdrowa 
i darmowa ) 

 
Za rok następny 
piknik folkowy 

Tam się spotkamy
 - obowiązkowo      

  
Umie się bawić Ameryka 

Francja swego 
kankana fika  

Oktober Fest Niemcy 
mają 

No a Polacy folklor 
kochają  

 
E. Kamińska

Wójt Radosław Nowakowski, Józef Kamiński (założyciel 
zespołu) z żoną Elżbietą i Marianna Margielewska 

- Prezes Stowarzyszenia Ostrowianie
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W niedzielę, 10 
czerwca, w Malecho-
wie odbył się Gminny 
Dzień Dziecka. Tego 
dnia dopisała pogoda, 
frekwencja i humory 
uczestników. 

Mimo - można by rzec 
- wręcz upalnej aury, 
do Malechowa zawitały 
całe rodziny - dzieci z 
rodzicami, dziadkami, 
ciociami i wujkami. 
Każdy maluch otrzymał 
magiczny paszport, a na-

stępnie zaliczał zadania 
obowiązkowe, w tym 
m.in. sprawnościowe 
i sportowe, odwiedzał 
stacje z malowaniem 
buziek, megabańkami, 
a nawet stację spraw-
dzającą znajomość 
języka angielskiego.
Po takiej zabawie peł-
nej energii, w biurze 
paszportowym czeka-
ła na dzieci nagroda w 
formie słodkości. Wójt 
Radosław Nowakowski 
przygotował dla nich 

niespodziankę - base-
nu z kulami wodnymi. 
Były też balonowe kre-
acje, zabawy z chustą 
Klanza, wędrówki na 
szczudłach i wspólna 
dyskoteka. Dla uczest-
ników przygotowano 
smakowite kiełbaski, a 
o pyszne domowe cia-
sta i kawę zadbał Klub 
Seniora w Malechowie. 
OSP Malechowo przygo-
towało atrakcje w formie 
pokazu sprzętu pożarni-
czego oraz minikonkur-

sy. Największą jednak 
euforię wśród dzieci 
wywołała wizyta Belli z 
Pięknej i Bestii oraz Bat-
mana. Każdy mógł sobie 
zrobić z nimi fotografię 
i zamienić kilka słów.
Partnerzy imprezy: 
SP Lejkowo, SP Ma-
lechowo, SP Niemica, 
ZS Ostrowiec, Przed-
szkole Malechowo, 
Placówki Wsparcia 
Dziennego oraz OSP 
Malechowo przygoto-
wali mnóstwo atrakcji 

i to dzięki nim impre-
za miała taki wymiar. 
Wójt Radosław Nowa-
kowski dziękuje wszyst-
kim partnerom wydarze-
nia za zaangażowanie w 
organizację Gminnego 
Dnia Dziecka, Dyrek-
torowi SP Malechowo 
- Piotrowi Chylarec-
kiemu oraz wszystkim 
osobom, które uczest-
niczyły w imprezie.
Dziękujemy i do zo-
baczenia za rok!

Malechowo

Święto Dzieci w bajkowym stylu!

Co roku środowisko 
lokalne dba o to, aby 
nasze najmłodsze po-
ciechy spędziły dzień 
1 czerwca w sposób 
radosny i wyjątkowy. 

Tego dnia lub w najbar-
dziej dogodnym do or-
ganizacji różnorodnych 

atrakcji terminie, odby-
ły się w naszej gminie 
liczne pikniki rodzinne, 
festyny i spotkania zor-
ganizowane z myślą o 
dzieciach i specjalnie 
dla nich. Bo przecież jak 
powiedział Janusz Kor-
czak „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały 

świat”. Jak wiadomo, 
nie jest najważniejsza 
data imprezy, ale sama 
jej forma i dobre inten-
cje organizatorów:). 
Z tej okazji w gminie 
Malechowo zorganizo-
wano specjalne konkur-
sy z nagrodami, słodkie 
upominki, lody i oczywi-

ście różnorodne atrakcje: 
dmuchańce, kule wodne, 
balonowe kreacje, watę 
cukrową czy też popcorn. 
W Placówkach Wspar-
cia Dziennego obyły 
się wewnętrzne zabawy 
i konkursy. Szkoły po-
dobnie jak przedszkola 
przygotowały specjalne 

akcje tematyczne, kon-
kurencje oraz wyjazdy 
i wycieczki. Festyny na 
dużą skalę odbyły się w 
Darskowie, Karwicach, 
Kusicach, Borkowie, 
Zielenicy, Malechówku, 
Ostrowcu i Niemicy.
Powspominajmy jak 
bawiły się nasze dzieci. 

Przedszkole w Malechowie

Do Malechowa zawitała Bella i Batman                                                                                                          Hydronetki to prawdziwy hit tegorocznej imprezy

Dzień Dziecka w Laskach
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W sobotę, 26 maja w 
Zielenicy odbyły się 
Gminne Zawody Spor-
towo - Pożarnicze. 

Ich organizatorem był 
Wójt Gminy Malecho-
wo oraz Zarząd Gminny 
OSP RP przy współpra-
cy z Komendą Powiato-
wą PSP w Sławnie. Dru-
żyny strażackie powitał 
Prezes Zarządu Gminne-
go ZOSP - Bohdan Paw-
lak, a wójt Radosław 
Nowakowski życzył 
udanej rywalizacji w du-
chu fair play. Druhowie 
jak co roku rywalizowali 
w sztafecie pożarniczej i 
rozwinięciu bojowym. W 
grupie I dziewcząt (12-
15 lat miejsce) pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z 
Ostrowca, natomiast w 
grupie I chłopców (12 
- 15 lat) najlepiej zapre-
zentowała się drużyna z 
OSP Malechowo (którą 
zasiliły dwie dziewczyn-
ki), drugie miejsce przy-
padło OSP Ostrowiec. 
Dużo emocji przyniosła 
rywalizacja w grupie III 
mężczyzn, w której kon-
kurowało ze sobą pięć 
drużyn z terenu gminy 
Malechowo. Pierwsze 
miejsce wywalczyli 
bezkonkurencyjni stra-
żacy z OSP Malechowo, 
drugie - OSP Karwice, 
trzecie - OSP Ostrowiec, 
czwarte - OSP Sulecho-
wo, a stawkę zamknęło 
OSP Pękanino. Drużyny, 

które zajęły pierwsze i 
drugie miejsce w dwóch 
kategoriach reprezen-
towały naszą gminę w 
zawodach powiatowych. 
Po zakończeniu konku-
rencji 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, podkreśla-
jąc przy tym jak waż-
na jest rola strażaków 
ochotników w zapew-
nieniu bezpieczeństwa w 
naszej gminie i rejonie. 
Dla strażaków serwo-
wano przysmaki z grilla, 
które cieszyły się dużym 
powodzeniem. OSP Ma-
lechowo przygotowało 
niespodziankę w po-
dziękowaniu drużynom 
za zaangażowanie w za-
wodach - poczęstunek w 
formie pieczonego dzika.
Wójt Radosław No-
wakowski dziękuje 
wszystkim drużynom 
biorącym udział w za-
wodach, a także straża-
kom z OSP Malechowo 
za dużą pomoc w przy-
gotowaniu imprezy. 

Do zobaczenia za rok!

Gmina Malechowo

Gminne Zawody 
Sportowo- Pożarnicze

W pierwszą sobo-
tę maja odbyły się 
czwarte już Potyczki 
Sołeckie, których 
gospodarzem po raz 
drugi było sołectwo 
Malechówko. 

Imprezę w świetnym 
stylu poprowadził na-
uczyciel ze Szkoły Pod-
stawowej w Malecho-
wie - Mariusz Małysz, 
a uczestniczyło w niej 
10 zespołów. Rywalizo-
wały ze sobą sołectwa: 
Borkowo, Gorzyca, 
Karwice, Malechówko, 
Paproty, Pękanino, Przy-
stawy, Sulechowo, Sule-
chówko, Święcianowo.
Pięcioosobowe dru-
żyny walczyły zacie-
kle w konkurencjach 
takich jak: narciarski 
ślizg, ziemniaczane 
szaleństwo, sołecka 
brać, bieg harpaga-
na, sołecka gąsienica 
czy też bieg farmera. 
W Malechówku moż-
na było podziwiać i 
uczestniczyć w poka-
zie zumby, smacznie 
zjeść, a dzieciaki ska-
kały na dmuchańcach. 
Rywalizacja jak co roku 
była bardzo zacięta, 
każdy walczył do koń-
ca, bo najważniejsza 
była dominacja wśród 
sołectw w 2018 roku.
Po przeprowadzonych 6 
konkurencjach okazało 

się, że drugie 
miejsce ex 
aequo zajmu-
ją Przystawy 
i Pękanino z 
99 punkta-
mi na kon-
cie. Dopiero 
d o g r y w k a 
w formie 
slalomu w 
alkogoglach 
pozwoliła na 
wyłon ien ie 
srebrnych i 
b r ą z o w y c h 
medalistów. 
Ogłoszenia wyników 
dokonał wójt Radosław 
Nowakowski, który 
puchar zwycięzcy Po-
tyczek Sołeckich 2018 
wręczył już po raz trze-
ci z rzędu sołtysowi 
Malechówka - Stani-
sławowi Chruszczowi. 
Dzięki temu za rok bę-
dziemy tu znów gościć. 
Drugie miejsce przy-
padło sołectwu Przy-
stawy, a trzecie wy-
walczyło Pękanino.
W wywołującym lawi-
nę śmiechu slalomie 
w alkogoglach rywa-
lizowali także sołtysi 
i pokazali, że wiedzą 
co to świetna zabawa 
i dystans do siebie. 
Tytuł Sołtysa Potyczek 
Sołeckich 2018 wy-
walczył sołtys Gorzy-
cy - Mateusz Wiącek. 
Wszystkim sołtysom 

serdecznie dziękujemy 
za udział w potyczkach, 
a drużynom sołeckim za 
pełną poświęcenia wal-
kę i za to, że impreza 
dzięki Wam się odbyła. 
To dzięki Wam tak świet-
nie się bawiliśmy. A na 
koniec odbyła oczywi-
ście zabawa pod gołym 
niebem do białego rana. 
Wójt Radosław Nowa-
kowski składa serdeczne 
podziękowania wszyst-
kim zawodnikom, któ-
rzy uczestniczyli w 
tej sportowej zabawie 
oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym 
w organizację imprezy. 

Gorące podziękowania 
dla Sołectwa 
Malechówko 

za przygotowanie 
smakowitej oferty 
gastronomicznej.

Malechówko

Potyczki sołeckie

Gratulacje z rąk wójta Radosława 
Nowakowskiego odbiera Najlepszy 
Sołtys 2018 - Mateusz Wiącek
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Koniec czerwca zawsze 
zwiastuje najbardziej 
wyczekiwany dla 
uczniów czas… 

Przed nami wakacje 
2018. Dzieci i młodzież 
w ostatnim czasie w 
pocie czoła zdobywali 
ostatnie oceny, by na ko-
niec drugiego semestru 
osiągnąć jak najlepsze 
wyniki… . Zarówno dla 
uczniów jak i Rady Pe-
dagogicznej był to rok 
pełen zmian, inny niż 
zwykle. Klasy gimna-
zjalne zostały włączone 
do szkół podstawowych.
Jak co roku, w szkołach 
odbyły się uroczyste 
apele i akademie, często 
poprzedzone zabawami 
lub balami szkolnymi. 
W Szkole Podstawowej 
w Malechowie trzecie 
klasy gimnazjalne miały 

Gmina Malechowo

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

okazję uczestniczyć w 
takim wydarzeniu, a po-
tem ze łzami wzruszenia 
gimnazjaliści wsłuchi-
wali się w dźwięk ostat-
niego dzwonka i żegnali 
ukochanych nauczycieli.

Również w czwartek – 
21 czerwca br. uroczy-
ste zakończenie roku 
szkolnego 2017/2018 
odbyło się w Przed-
szkolu w Malechowie. 
Były piękne wiersze, 

wyśpiewane podzięko-
wania, dużo uśmiechu i 
kwiaty wręczane przez 
najmniejszych miesz-
kańców naszej gminy.
W piątek – 22 czerwca 
w czterech szkołach od-

były się apele, podczas 
których wyróżniono naj-
zdolniejszych uczniów i 
wręczono im stypendia. 
Były przemówienia dy-
rekcji, podziękowania 
uczniów i rodziców 
oraz wizyta władz Gmi-
ny Malechowo. Potem 
przyszedł czas na spo-
tkania w klasach, podzię-
kowania za ciężką, pełną 
poświęcenia pracę na-
uczycieli i wspomnienia 
mijającego roku szkol-
nego 2017 / 2018….
Wszystkim uczniom ży-
czymy spokojnych, uda-
nych, a przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji!

Szkoła Podstawowa w Malechowie Przedszkole w Ostrowcu

Szkoła Podstawowa w Lejkowie Przedszkole w Malechowie

ZS Ostrowiec
Jarosz Wiktoria (5,45); Wesołowska Joanna 
(5,18); Starczewska Julia (5,18); Socha Kacper 
(5,09); Pełka Gracjan (5,09); Groński Maciej 
(5,09);  Kubaszewski Rafał (5,09); Groński Hu-
bert (5,00); Jędruszczak Hanna (5,73);  Hutman 
Dominika (5,55); Mora Paulina (5,18); Kobyl-
ska Zuzanna (4,91); Blaszke Magdalena (4,82); 
Mazur Oskar(4,82); Hetmańska Julia (5,18); 
Matejczuk Marcel (5,09); Horostowska Julia 
(5,00); Chachura Patrycja (5,43); Hołowaty 
Izabela (5,36); Kotecka Julia (5,36); Barcikow-
ska Ewa (5,14); Kubaszewski Maciej (4,86)

Stypendium sportowe: Dominika Hut-
man - Zajęcie III miejsca w Wojewódzkich 
Mistrzostwach w Warcabach Stupolowych

ZS Lejkowo 
Seweryn Oliwier (4,91); Suchecki Maciej 
(4,91); Mielcarek Alan (5,00); Kowalkow-
ska Kornelia (4,91); Skibińska Dagmara (5,00)

SP Malechowo
Bryda Karolina (5,33); Hencel Kacper 
(5,00); Hymer Sylwia (4,93); Poborska Ju-
lia (4,93) ; Poborski Jarosław (4,93); Drozd 
Filip (4,91); Laskowska Antonina (4,81)
Bryda Karolina -  Najwyższy wynik w nauce 
wśród uczniów SP w Malechowie oraz Naj-
wyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.
Stypendium sportowe za III miejsce w Wojewódz-
kim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 
nożnej dziewcząt: Bryda Karolina, Buchar Marta, 
Hymer Sylwia, Kaszyńska Wiktoria, Kawałek Karo-
lina, Kowalkowska Paulina, Lass Ewa, Madalińska 
Wiktoria, Narkowicz Karolina,  Narkowicz Martyna

SP Niemica
Hencal Iga (5,36); Kura Weronika (5,18); Giś 
Filip (5,09); Lichota Aleksandra (5,09); Zbylut 
Agata (5,09); Królikowska Aleksandra (5,00); 
Karczyńska Alicja (4,91); Marko Jacek (4,91); 
Teszka Aleksandra (4,91); Góral Julia (5,18); 
Wielgosiński Kacper (4,91); Pawlos Bian-
ka (4,91); Kania Zuzanna (4,91); Dąbrowska 
Nadia (4,91); Procajło Milena (4,82); Sadow-
ski Adrian (5,18); Bednarek Krzysztof (5,09); 
Jędrzejewska Danuta (5,00); Wrzołek Mateusz 
(4,91); Dęga Lena (4,82); Kowalczuk Michał 
(5,55); Golik Amelia (5,18); Małysz Mateusz 
(5,18); Bobis Jakub (5,09); Skoczylas Wik-
toria (4,91); Skupiński Karol (4,91); Waśko 
Aleksandra (4,91); Kobryń Marta (5,91); 
Giś Julia (5,82); Jung Klaudia (4,91); Jod-
kowska Martyna (4,82); Wagner Julia (4,86)
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Przedszkole w Kusicach 

Szkoła Podstawowa w Niemicy

Uczniowie Zespołu 
Szkół im. Mikoła-
ja Kopernika 
w Ostrowcu przy-
stąpili do akcji 
organizowanej 
pod patronatem 
Biblioteki Narodo-
wej polegającej na 
pobiciu rekordu
 w jednoczesnym 
czytaniu książek. 

To wszystko dzię-
ki współpracy 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ma-
lechowie - Filia w 
Ostrowcu i Samo-
rządu Uczniowskie-
go. Akcja miała na 
celu to, aby książka 
kojarzyła się z roz-
rywką, a nie szkol-
nym obowiązkiem.
Chodziło o to, by 
uczniowie, którzy 

Ostrowiec

Bili rekord w czytaniu

na co dzień czytają, 
zobaczyli, że nie są 
jedyni, a ci, którzy 
tego nie robią, mieli 
okazję spróbować. 
Młodzież wykorzy-
stuje okazję, aby 
pokazać dorosłym, 
jak się czyta książ-
ki. O godzinie 10.00 
wszyscy uczniowie 

zasiedli do czyta-
nia tego, co lubią 
najbardziej - była 
cała plejada różno-
rodnych tytułów. 
Zwieńczeniem akcji 
było wspólne zdję-
cie - uczniowie z 
własnych ciał ułoży-
li napis „czytamy”.

25 maja 2018 
roku w Szkole 
Podstawowej im. 
Kazimierza Gór-
skiego w Lejkowie 
odbyła się gala 
podsumowująca 
obchody 70 - lecia 
szkoły. 

Patronem obcho-
dów byli: Staro-
stwo Powiatowe 
w Sławnie, Gmina 
Malechowo oraz 
Zachodniopomor-

skie Kuratorium 
Oświaty. Piątkową 
uroczystość poprze-
dziła Msza Święta 
odprawiona w Ko-
ściele Parafialnym 
w Sulechówku 
pw. św. Andrzeja 
Boboli w asyście 
pocztów sztandaro-
wych szkół z terenu 
Gminy Malechowo.
W uroczystości 
wziął udział Wójt 
Gminy Malechowo 
- Radosław Nowa-

kowski, Kurator 
Delegatury Kura-
torium Oświaty w 
Koszalinie - Robert 
Stępień, dyrektor 
Delegatury - Iza-
bella Karlińska - 
Ćwięka oraz Prezes 
Szkolnego Związku 
Sportowego - Grze-
gorz Zaganiacz.
Rocznicowe ob-
chody upłynęły w 
szkole pod hasłem 
Jubileuszowa SP 
Lejkowo z racji 

p r z y g o t o w a n i a 
przez uczniów, 
kadrę pedagogicz-
ną oraz rodziców 
cyklu imprez to-
warzyszących, a 
w szczególności: 
spotkania z były-
mi pracownikami 
szkoły, turnieju pił-
karskiego o Puchar 
Jubileuszu 70 - lecia 
szkoły, konkursów 
wiedzy o patronie 
oraz plastycznym. 
Uczniowie spotkali 

się również przy ju-
bileuszowym torcie.
Podczas piątkowej 
gali w piosenkach, 
tańcach i recyta-
cjach zaprezento-
wano dorobek szko-
ły oraz odwołano 
się do 100 - lecia 
odzyskania nie-
podległości przez 
Polskę. Dyrektor 
szkoły - Mirosława 
Turczyn odebrała 
listy gratulacyjne i 
życzenia. Jubileusz 

stał się okazją do 
międzypokolenio-
wych wspomnień 
i odwołania się 
do pamięci wielo-
letniego dorobku 
szkoły, jak również 
p o d s u m o w a n i a 
efektów współpra-
cy na rzecz rozwoju 
szkoły i środowiska.

To były piękne, 
sentymentalne 

chwile...

Lejkowo

Szkoła Podstawowa ma już 70 lat!
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W dniach 8 - 10 
czerwca grupy 
cyrkowe uczniów 
z SP Lejkowo, SP 
Malechowo i ZS 
Ostrowiec brały 
udział w XVIII 
Ogólnopolskich 
spotkaniach 
cyrkowych w 
Brodnicy.

 Po zakwaterowa-
niu, młodzież z na-
szej gminy uczestni-
czyły w konferencji 
inauguracyjnej pt. 
„Cyrk - teraźniej-
szość i perspekty-
wy” oraz w pokazie 
„Walizka show”. 
Spotkaniom cyrko-
wym towarzyszyły 
pokazy, barwne pa-
rady ulicami miasta 
i warsztaty: żongler-
ki, iluzji, akroba-
tyki, poli, diabolo, 

Brodnica

Cyrkowe spotkania

szczudlarskie i inne.
Dzieci doskonaliły 
swe umiejętności 
także w jeździe na 
monocyklu, żon-
glerce piłkami, 
maczugami. Warsz-
taty sztuki cyrko-
wej odbywały się 
w brodnickiej hali 
sportowej, gdzie 
podziwiać można 
było akrobacje na 

wiszącej chuście 
czy chodzenie po 
linie. Gala finało-
wa Ogólnopolskich 
Spotkań Cyrkowych 
miała miejsce na 
brodnickim rynku.
Aby wykorzystać 
swój czas wolny 
miłośnicy sztuki 
cyrkowej zwie-
dzili wieżę oraz 
piwnice Zamku 

Krzyżackiego w 
Brodnicy. 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 cyrko-
wych był aktywny 
oraz pełen wrażeń, 
pogody i uśmiechu.

25 kwietnia w 
Gminnej Biblio-
tece Publicznej 
w Malechowie  
odbyły się gminne 
eliminacje do 50. 
Regionalnego 
Turnieju Recyta-
torskiego „Ptaki, 
ptaszki i ptaszęta 
polne”. 

Do konkursu zgło-
szono 32 uczestni-
ków ze wszystkich  
placówek oświa-
towych z naszej 
gminny: Lejkowa, 
Ostrowca, Niemi-
cy i Malechowa. 
Rolę przewodni-
czącej jury pełniła 
Wanda Szewczuk, 
członkiniami zaś 
byli: Justyna Oku-
rowska oraz Adam 
Powarzyński. Po-

Malechowo

„Ptaki, Ptaszki, Ptaszęta Polne”
Laureaci:

PTASZĘTA POLNE
1. Michalina Szewczyk (SP Ostrowiec),
2. Aleksandra Sobolewska (SP Lejkowo),
3. Jakub Orzechowski (SP Niemica).

PTASZKI:
1. Aleksandra Królikowska (SP Niemica).
2. Milena Procajło (SP Niemica).
3. Julia Sawicka (SP Lejkowo).

PTAKI:
1.  Alicja Adach (SP Malechowo),
2.  Klaudia Krzyżaniak (SP Lejkowo),
3.  Julia Wagner (SP Niemica).
 

Komisja przyznała  6 wyróżnień, 
które otrzymali:

- w kategorii ,,Ptaki”: 
Izabela Hołowaty (SP Ostrowiec), 
Kornelia Wirkus (SP Malechowo).
- w kategorii ,,Ptaszki”: 
Julia Hetmańska (SP Ostrowiec), 
Iga Hencel (SP Niemica).
- w kategorii ,,Ptaszęta Polne”: 
Lena Suwała (SP Lejkowo), 
Jowita Podpora (SP Lejkowo).

ziom konkursu był 
bardzo wysoki.
Komisja konkur-
sowa miała w tym 
roku bardzo trudny 
wybór i postanowi-
ła przyznać nagrody 
w 3 kategoriach:
Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali 
dyplomy oraz słod-
kie upominki, nato-

miast dla laureatów 
oraz wyróżnionych 
p r z y g o t o w a n o 
również nagrody 
książkowe. Spośród 
trzydziestu dwóch 
kandydatów komi-
sja wyłoniła sześciu 
laureatów, którzy 
reprezentowali gmi-
nę Malechowo na 
eliminacjach powia-

towych, które odby-
ły się 11.05.2018 
r. w Darłowie. 
Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim 
uczestnikom, a lau-
reatom życzymy 
sukcesów na kolej-
nym etapie turnieju 
recytatorskiego!

28 kwietnia
 w Jeżyczkach 
odbył się XVI Tur-
niej Warcabowy 
Powiatu Sławień-
skiego, w którym 
uczestniczyły 
cztery wychowan-
ki Przedszkola 
Zespołu Szkół 
im. Mikołaja 
Kopernika 
w Ostrowcu.

Organizatorem tur-
nieju były: Świetlica 
w Jeżyczkach, Sto-
warzyszenie Kuźnia 
Pomysłów, Zespół 
Szkół Społecznych 
im. Kpt. K. Filipo-
wicza ps. ,,KORD” 
w Jeżyczkach. Pa-

tronat nad wydarze-
niem objęło: Sta-
rostwo Powiatowe 
w Sławnie i Urząd 
Gminy w Darłowie. 
Do turnieju wycho-
wanki przygotowa-
ła: Wydra Jolanta.
Nasze wychowan-
ki w kategorii do 
lat 8 (2010 rok i 
młodsze) zajęły 
czołowe miejsca:

I Miejsce - 
Maja Socha,
II Miejsce - 
Zofia Biłyk,
III Miejsce - 

Weronika Jarosz,
V miejsce - 

Marcelina Kępińska.

Gratulujemy!!!

Ostrowiec

Wielki sukces
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Tegoroczną 
czwartą już edycję 
Słupskiego Kon-
kursu Robotyki 
RobotS zorganizo-
wano w kwietniu -
w słupskim „Elek-
tryku”.

Duża 
konkurencja

W zawodach wy-
startowało 50 
z a w o d n i k ó w . 
Uczniowie Szko-
ły Podstawowej w 
Malechowie rywa-
lizowali z reprezen-
tantami dziesięciu 
szkół. Konstrukto-
rzy z Malechowa 
pod opieką Dariu-
sza Bartosa i Do-
minika Wroscha w 
składzie: Szymon 
Żurowski, Kacper 
Hencel, Jarosław 
Poborski, Julia Po-
borska, Sebastian 
Pytel, Igor Puścian, 
Patrycja Ziółkow-
ska i Szymon Fili-
pek, wszyscy z klasy 
IID o profilu infor-
matycznym, brali 
udział w dwóch z 
siedmiu konkuren-
cji turniejowych. 
Jedną z nich  było...

Lego sumo 

...czyli walki ro-
botów na arenie w 
kształcie koła. Nasi 
całkowicie zdomi-
nowali tę konku-
rencję, zdobywając 
całe podium oraz 
cenne nagrody. 
Pierwsze miejsce 
przypadło Szymo-
nowi Żurowskiemu, 
drugie miejsce zajął 
Jarosław Poborski, 
a trzecie Julia Po-
borska. Malechow-
skie roboty zmiata-
ły z areny kolejnych 
przeciwników, a 
jedyne walki jakie 
przegrały, to bitwy 
między sobą. Na 

Malechowo

Roboty zdobywają kolejne nagrody

uwagę zasługuje 
również czwarte 
miejsce Sebastiana 
Pytla w konkurencji 

Lego 
linefollower 

...czyli jeździe na 
czas po linii, w 
której prym wiedli 
gospodarze, zaj-
mując również całe 
podium. W tej kon-
kurencji uczniowie 
SP Malechowo 
stawiają dopiero 
pierwsze kroki, ale 
zdobyli doświad-
czenie, które w 
przyszłości pozwoli 
na budowę jeszcze 
szybszych robotów.

Bałtyckie 
Bitwy Robotów

W gdańskim Parku 
Naukowo – Tech-
nologicznym na-
tomiast odbyła się 
pierwsza edycja 
turnieju „Bałtyckie 
Bitwy Robotów”. 
To ogólnopolski 
turniej robotów, w 
którym udział biorą 
między innymi ze-
społy z Warszawy, 
Wrocławia, Kato-
wic, Poznania i wie-
lu innych dużych 
ośrodków akade-

mickich. Organiza-
torami wydarzenia 
były Studenckie 
Koło Automatyków 
SKALP i Nauko-
we Koło Studen-
tów Automatyki 
(NKSA) z Politech-
niki Gdańskiej. 

Było ponad 
100 robotów

Główną częścią wy-
darzenia był turniej 
robotyki amator-
skiej składający się 
z 12 konkurencji 
zgrupowanych w 5 
kategoriach, w któ-
rych łącznie wzięło 
udział 130 robotów. 
Uczniowie Szko-
ły Podstawowej w 
Malechowie pod 
opieką Dariusza 
Bartosa i Domi-
nika Wroscha w 
składzie: Szymon 
Żurowski, Kacper 
Hencel, Jarosław 
Poborski, Julia Po-
borska, Sebastian 
Pytel, Igor Puścian, 
Krystian Wawrzy-
nik, Patrycja Ziół-
kowska, Szymon 
Filipek, Paulina 
Koźmińska, Ka-
rolina Majcher, 
Kornelia Wirkus, 
Julia Zawadzka, 
Filip Drozd, Jakub 

Sazon, Mateusz 
Witaszek, Piotr 
Radzki, Maksy-
milian Jodkowski 
wzięli udział w 
dwóch konkuren-
cjach turniejo-
wych w kategorii 
Lego - Lego sumo 
i Lego linefollower.

Gazonix 
zdobył podium!

Tym razem młodzi 
inżynierowie zdo-
minowali konkuren-
cję - Lego linefollo-
wer, w której w jak 
najkrótszym czasie 
należało pokonać 
ponad 20-metrowy 
tor o dość skompli-
kowanym kształcie. 
Nasi zawodnicy 
na 19 zgłoszonych 
konstrukcji zajęli 
miejsce pierwsze i 
miejsca od trzecie-
go do siódmego. 
Pierwsze miejsce 
przypadło robotowi 
Gazonix skonstru-
owanemu przez Hu-
berta Sochę z klasy 
II D, który niestety 
nie mógł uczest-
niczyć w zawo-
dach, ale przekazał 
opiekę nad swoim 
pojazdem Igorowi 
Puścianowi. Trze-
cie miejsce zajął 

team w składzie 
Igor Puścian i Kry-
stian Wawrzyniak 
z robotem Ares, a 
kolejno uplasowały 
się następujące kon-
strukcje uczniów: 
Atom, Pogromca 
fotoradarów, Pie-
rożek i Żaczek.
Nasze roboty rów-
nież dzielnie wal-
czyły w konku-
rencji Lego sumo. 

Bronili honoru

Po fazie grupowej, 
w której brało udział 
ponad 20 konstruk-
cji, rozgrywanej w 
czterech 5-6 oso-
bowych grupach do 
finałowej ósemki 
zakwalifikowały się 
3 drużyny w skła-
dzie: Filip Drozd i 
Jakub Sazon, Jaro-
sław Poborski oraz 
Kacper Hencel. 
W finałach bitwy, 
rozegranych syste-
mem pucharowym, 
dwie konstrukcje z 
Malechowa odpa-
dły w pojedynkach 
ćwierćfinałowych, 
jak się później oka-
zało z robotami, 
które zajęły pierw-
sze i drugie miejsce. 

Honoru Malecho-

wa bronił do końca 
Jarosław Poborski i 
jego robot Lokarmn, 
zajmując ostatecz-
nie wysokie trzecie 
miejsce w turnieju.

Ogromne 
gratulacje

składamy wszyst-
kim zawodnikom, 
za wkład pracy i 
z aangażowan ie , 
które po raz kolejny 
zaprocentowały tak 
wysokimi osiągnię-
ciami. W tym roku 
szkolnym to były 
ostanie zawody. 

Radości nigdy 
nie ma końca

Bardzo się cieszy-
my ze zdobytego 
d o ś w i a d c z e n i a , 
mamy satysfakcję 
z odniesionych suk-
cesów i towarzyszą-
cych temu emocji. 

Grupa 
rośnie w siłę

Najbardziej cieszy 
nas jednak fakt, że 
ciągle powiększa się 
grupa entuzjastów 
robotyki i progra-
mowania, którzy są 
gotowi poświęcać 
czas i własne środ-
ki materialne, aby 
promować szkołę i 
gminę Malechowo.

Zawalczą 
w kolejnych 
turniejach

W przyszłym roku 
szkolnym SP Male-
chowo chce wziąć 
udział w turniejach 
w Łodzi, Warsza-
wie i Poznaniu. 
Mamy nadzieję, że 
uda im się pozyskać 
środki pozwalające 
na zrealizowanie 
tych ambitnych 
p r z e d s i ę w z i ę ć .

Silna ekipa z Malechowa podczas turnieju robotyki w Słupsku
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W sobotę, 23 
czerwca odbył się 
bardzo udany IV 
Festyn „Powrót 
do PRL-u” w 
Niemicy.  

Przeprowadzono 
konkursy związane 
z okresem PRL-u 
w kategorii film i 
piosenka. Na scenie 
pojawiły się dzieci 
ze Szkoły Tańca i 
Rekreacji Magneti-
ca ze Sławna oraz 
para taneczna Mi-
kołaj i Iza (z Klubu 
Tańca Sportowego 
Paktan w Słup-
sku prowadzone-
go przez Elżbietę 

i Adama Zięciak). 
Organizatorzy przy-
gotowali oryginalny 
pokaz mody z lat 
PRL-u, a sołectwo 
Niemica zapewniło 
pyszne smakołyki, 
dania polskie, typu 
fast food i wiele 
innych. Dla dzie-
ci przygotowano 
dmuchańce, watę 
cukrową oraz ma-
lowanie buziek.  
Do Niemicy przy-
jechała rekordowa 
ilość pasjonatów 
klasyków - poja-
wiły się 43 piękne 
okazy. Ponadto 
zapewniono prze-
jażdżki małym i du-

żym fiatem, co spo-
tkało się z dużym 
zainteresowaniem. 
Jak co roku, od-
był się konkurs na 
Najładniejsze Auto 
Klasyczne. Ko-
misja w składzie: 
Wiesław Rosiński 
- Przewodniczący, 
Wójt Radosław No-
wakowski, Radna 
Joanna Sawicka, 
Jakub Herbowicz 
- właściciel firmy 
„Reaktor” i dyrek-
tor filii „Cer-Mo-
tor” i mieszkaniec 
Niemicy - Piotr 
Marko, nie mia-
ła łatwego wybo-
ru.  Nagrodzonym 

Gmina Malechowo

IV Festyn Powrót do PRL-u

wręczono dyplomy 
wraz z pucharami: 

1 miejsce – War-
szawa M20 z 
1963 r. – właści-
ciel Adam Bujak,

2 miejsce – Nysa 
Karetka z 1983 
r. – właściciel Da-
wid Bagrowski,

3 miejsce – UAZ 
Milicja z 1980 r. 
– właściciel An-
drzej Gaborski,

Nagroda Publiczno-
ści – Fiat 126 p z 
1980 r. – właściciel 
Paweł Pietrzak.

Wyróżnienie „Sa-
mochód, który 
przebył najdłuż-
szą trasę” – Fiat 
126 P - Robert 
Kulig z miejsco-
wości Rąbino.

Wręczono także 
dyplomy w formie 
wyróżnień dla wła-
ścicieli motocykli:

1) Romet z 1989 r. 
– Maciej Kubiak, 

2) Junak z 
1962 r. – Grze-
gorz Olewiński. 

Ponadto, ta sama 
komisja oceniła pro-
dukty w konkursie 
na najlepsze ciasto. 
I miejsce przypadło 
pani Celinie za cia-
sto kiwi w galaretce, 
wyróżnienie nato-
miast pani Justynie 
za zielony mech. 

Organizatorzy wy-
darzenia: Sołtysa 
Agata Zawadzka i 
Radna Renata Jaro-
tek składają serdecz-
ne podziękowania 
za pomoc w orga-
nizacji imprezy dla:

- Państwa Małgo-
rzaty i Krzysztofa 

Struzik, 
- Państwa Zofii i Sta-
nisława Przybysz, 

- Pana Mirosława 
Skołysza, 

- Państwa Emilii i 
Mariusza Łazuka, 

- Pani Joanny Przy-
bysz, 

- Pana Andrzeja Ka-
łuża, 

- Pana Krzysztofa 
Krzeszowskiego, 

- Jakuba Herbowi-
cza, 

- Urzędu Gminy 
Malechowo. 

- Hurtowni Owoców 
i Warzyw „Agro-

Piotr”,
- Patryka Duliasza 
za zaangażowanie 
w organizację i za 
działania promocyj-

ne wydarzenia, 
- Danucie Kowal-
czuk oraz miesz-
kańcom Niemicy za 

okazaną pomoc. 

Były akademie w szkołach, spotkania w przedszkolach i w placówkach wspar-
cia dziennego - 26 maja w naszej gminie hucznie  obchodzono Dzień Matki. Nie 
zabrakło własnoręcznie wykonanych prezentów oraz najcenniejszych życzeń 
dzieci, płynących prosto z serca. Co ciekawe, coraz częściej organizowane są w 
naszej gminie imprezy łączące Dzień Mamy i Taty. Tata to przecież kolejna bar-
dzo ważna dla każdego dziecka osoba, swoisty autorytet,  dający gwarancję 
poczucia bezpieczeństwa. W ten sposób sołtysi, kluby seniora, stowarzysze-
nia organizowały wieczorki tematyczne z występami dzieci, odbyły się pikniki z 
okazji dnia rodziny. Było dużo atrakcji, rodzinnych konkurencji i dobrej zabawy. 

Dzień Mamy... i Taty

Tak prezentowały się zabytkowe pojazdy

Fani motocyklów podziwiali jednośladowceDo Niemicy przyjechła rekordowa liczba samochodów

Występ przedszkolaków z Malechowa
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Już dziś pra-
gniemy zaprosić 
wszystkich Pań-
stwa na najwięk-
szą imprezę w 
naszej gminie. 
Dnia 8 września 
br. w Malechowie 
odbędą się Gmin-
ne Dożynki. 

Czekają na Was moc 
atrakcji, konkursy, 
zabawy, występy 

artystów i zespo-
łów ludowych. Jak 
co roku odbędzie 
się konkurs na Naj-
piękniejsze Stoisko 
Dożynkowe  i Naj-
piękniejszy Wie-
niec Dożynkowy. 
Pyszne, swojskie je-
dzenie zapewnią so-
łectwa, a dla dzieci 
przygotujemy dmu-
chańce, megabańki, 
zagrodę zwierzę-

cą i wiele innych.
Na koniec imprezy 
mamy dla Was nie-
spodziankę - koncert 
zespołu Andre  zna-
nego z takich hi-
tów jak "Ale Ale 
Aleksandra" czy 
"Kasiu Kasieńko" 

Nie może Was 
tu zabraknąć, 
zapraszamy!  

Gmina Malechowo

Zaproszamy na Dożynki 2018

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej 
Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Koper-
nika w Ostrowcu 
mieli przyjemność 
uczestniczenia 
w twórczych 
zajęciach połączo-
nych z historią i 
przyrodą. 

Wszystko to za 
sprawą Nadleśnic-
twa w Sławnie, któ-
re z okazji 100-go 
Jubileuszu Odzy-
skania Niepodle-
głości przez Polskę, 
zaprosiło szkołę z 
Ostrowca do udziału 
w  przedsięwzięciu 
- „100 DRZEW NA 
100-LECIE OD-
ZYSKANIA NIE-
PODLEGŁOŚCI”. 
Z tej okazji 27 
uczniów klasy VI i 
VII z ZS Ostrowiec,  

pod bacznym okiem 
dyrektor Barbary 
Chylewskiej, na-
uczyciela przyrody 
- Aliny Mouandzy 
oraz praktykantki 
Politechniki Kosza-
lińskiej - Beaty Het-
mańskiej wybrali 
się na pieszo do lasu 
w miejscowości 
Białęcino. Tam  wg 
instruktażu   leśni-
czego - Krystiana 
Chachury ucznio-
wie z opiekunami  
posadzili ponad 200 
sztuk sadzonek ro-
dzimego dęba. Mło-
dzież zaangażowała 
się całym sercem 
w szczytną inicja-
tywę. Wykazała 
się  proekologiczną 
postawą, godną na-
śladowania. Dumni 
z efektów swojej  
pracy powrócili 
do szkoły, promu-

jąc aktywny dzień 
wśród kolegów. 
Podsumowaniem 
tych nietypowych 
zajęć było  wspólne  
ognisko, rozmowy 
i zabawy. Każdy z 
uczestników otrzy-
mał od Nadleśnic-
twa pamiątkowy 
dyplom oraz książkę 
edukacyjną o lesie. 
Zachęcamy do god-
nego naśladowania 
aktywności proeko-
logicznej oraz pro-
pagowania pozy-
tywnych wartości, 
jakie niesie ze sobą 
akcja „100 DRZEW 
NA 100-lecie OD-
ZYSKANIA NIE-
PODLEGŁOŚCI”.

D z i ę k u j e m y 
N a d l e ś n i c t w u 
Sławno za nie-
zwykłą lekcję eko-
logii i  patriotyzmu.

Ostrowiec

„100 drzew na 100-lecie 
odzyskania niepodległości”

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym można składać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Malechowie pok. nr 1 w terminie : 
01.09.2018r.- 15.09.2018r. 

Kto może otrzymać pomoc materialną? Sty-
pendium szkolne  może otrzymać uczeń 
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie wy-
stępuje bezrobocie, niepełnosprawność, cięż-
ka lub długotrwała choroba, wielodzietność. 
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę 

w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może być większa 
niż kwota 514 zł (dochód z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2018 ) .
Do wniosku należy dostarczyć następujące 
dokumenty: zaświadczenie albo oświad-
czenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu 
zatrudnienia decyzję, odcinek świadczenia  
albo oświadczenie o wysokości otrzymanej 
renty, emerytury, świadczenia przedemery-
talnego lub zasiłku przedemerytalnego. Za-
świadczenie urzędu gminy albo oświadcze-
nia o powierzchni gospodarstwa rolnego w 
hektarach przeliczeniowych zaświadczenie 

lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki 
w szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej. 
Dowody dokumentujące dochody z działalno-
ści gospodarczej zaświadczenie organu pro-
wadzącego postępowanie egzekucyjne (ko-
mornik)o egzekucji alimentów należnych za 
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub 
oświadczenie o wysokości wyegzekwowa-
nych alimentów, a w przypadku alimentów do-
browolnych oświadczenie lub dowody wpłat 
oświadczenie o sytuacji rodzinnej i material-
nej ucznia; Druki do wniosku  będą dostępne 
w  siedzibie ośrodka , lub na stronie intern-
towej GOPS-u w zakładce pomoc materialna. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok 2018/2019

http://gops.malechowo.ibip.pl/public/?id=196373 
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Jako co roku, czter-
dziestoosobowa grupa 
osób niepełnospraw-
nych mieszkańców 
Gminy Malechowo 
wzięła udział w Powia-
towym Pikniku Inte-
gracyjnym dla Osób 
Niepełnosprawnych 
pn. „Razem Aktywni 
i Kreatywni Sławno 
2018”.

 Piknik odbył się na sta-
dionie miejskim przy 
Gimnazjum Miejskim 
w Sławnie, którego or-
ganizatorem było Sto-
warzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Dzieci ze 
Specjalnymi Potrzebami 
Edukacyjnymi „Razem”, 
a współorganizatorem 
Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Sławnie.
Jako pierwsza na Pikni-
ku zaprezentowała się 
artystycznie i wokalnie 
w piosenkach biesiad-
nych zespół z Ostrowca 
- Nasze wspomnienia. 
Uczestnicy wzięli udział 

w trzech konkursach, 
tj. plastycznym, spor-
towym oraz kulinar-
nym. Pomimo upału 
konkurs sportowy prze-
biegł bardzo pomyślnie.
Celem imprezy była 
integracja osób niepeł-
nosprawnych i ich ro-
dzin w środowisku lo-
kalnym, propagowanie 
idei wzajemnej pomocy, 

życzliwości i zrozumie-
nia, wdrożenie zdrowej 
rywalizacji, wymiana 
doświadczeń w pracy 
z osobami niepełno-
sprawnymi, prezentacja 
umiejętności wokalno 
- artystycznych oraz 
kształtowanie pozytyw-
nych postaw wobec osób 
n iepe łnosprawnych.

Gmina Malechowo

Integracyjny Piknik dla 
Osób Niepełnosprawnych

51 szachistów wzięło 
udział w XVI Mię-
dzyszkolnym Turnieju 
szachowym w Pola-
nowie. 

W turnieju uczestni-
czyła ośmioosobowa 
reprezentacja Szkoły 
Podstawowej im. Ka-
zimierza Górskiego w 
Lejkowie. W kategorii 
klas I - IV zawodnicy z 
Lejkowa zajęli pierwsze 
pięć miejsc. Zwycięzcą 
turnieju został Oliwier 

Seweryn, drugie miejsce 
dla Dominika Dęgi, trze-
cie miejsce przypadło 
Jakubowi Bińczykowi a 
piąte zajął Michał Biń-
czyk. W kategorii klas 
V – VII drugie miejsce 
zajął Patryk Drzewiecki. 
W klasyfikacji meda-
lowej szkół podstawo-
wej młodzi szachiści z 
Lejkowa zdobyli cztery 
z sześciu możliwych 
do zdobycia medali.
Gratulujemy serdecz-
nie tego sukcesu!

Międzyszkolny Turniej Szachowy w Polanowie

Silna pozycja szachistów

Świadczenie Dobry 
Start przysługuje 
w kwocie 300 zł i 
przyznawane będzie 
jednorazowo na każde 
uczące się dziecko, bez 
względu na dochód 
rodziny. 

Przysługuje ono ro-
dzicom, opiekunom 
prawnym, opiekunom 
faktycznym, rodzicom 
zastępczym, osobom 
prowadzącym rodzin-
ne domy dziecka, dy-
rektorom placówek 
op iekuńczo-wycho -
wawczym, dyrektorom 
regionalnych placówek 
opiekuńczo-terapeu-
tycznych oraz osobom 
uczącym się. Zgodnie 
z brzmieniem rozpo-
rządzenia, świadczenie 
przysługuje na dziec-

ko, do ukończenia:
20. roku życia w roku, w 
którym kończy się dany 
rok szkolny; 24. roku 
życia w roku, w którym 
kończy się dany rok 
szkolny, w przypadku 
dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiar-
kowanym lub znacznym 
stopniu niepełnospraw-
ności. Świadczenie 
nie przysługuje: jeżeli 
dziecko zostało umiesz-
czone w domu pomocy 
społecznej, młodzieżo-
wym ośrodku wycho-
wawczym, schronisku 
dla nieletnich, zakładzie 
poprawczym, areszcie 
śledczym, zakładzie kar-
nym, szkole wojskowej 
lub innej szkole, jeżeli 
instytucje te zapewnia-
ją nieodpłatnie pełne 
utrzymanie; na dziec-

ko odbywające roczne 
przygotowanie przed-
szkolne w przedszkolu, 
ani w tzw. „zerówce” 
prowadzonej w szkole;
Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w 
Malechowie informuje, 
że wnioski o ustalenie 
prawa do świadczenia 
dobry start, na okres 
2018/2019 będą przyj-
mowane: elektronicznie 
od 1 lipca 2018 r. do 
30 listopada 2018 r. za 
pośrednictwem: strony 
internetowej Minister-
stwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl; banków 
krajowych świadczą-
cych usługi drogą elek-
troniczną; tradycyjnie 
(w wersji papierowej) od 
1 sierpnia 2018 r. do 30 
listopada 2018 r. w sie-
dzibie Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej 
w Malechowie. Istnieje 
możliwość pobrania dru-
ków wniosków ze stro-
ny internetowej http://
gops.malechowo.ibip.
pl/public/?id=217568 
Wnioski złożone po 
upływie wskazanego 
terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia.
Jeżeli Wnioskodawca 
złoży prawidłowo wy-
pełniony i kompletny 
wniosek o ustalenie pra-
wa do świadczenia w 

okresie od 1 lipca 2018 
r. do 31 sierpnia 2018 
r., ustalenie prawa do 
świadczenia dobry start 
i wypłata świadczenia 
nastąpi nie później niż 
do 30 września 2018 
r. Natomiast wnioski 
złożone w okresie od 1 
września 2018 r. do 30 
listopada 2018 r. będą 
realizowane w termi-
nie 2 miesięcy, licząc 
od dnia złożenia prawi-
dłowo wypełnionego i 
kompletnego wniosku.

Gmina Malechowo

Wsparcie dla rodzin „Dobry Start” już od 1 lipca

Podziękowania 
za udział w pogrzebie

Wszystkim życzliwym pamięci oraz tym, któ-
rzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

Ś.p. Janusza Dąbrowskiego
ukochanego Męża, Taty, Dziadzia

składamy serdeczne podziękowania.
W szczególny sposób dziękujemy rodzinie, 

przyjaciołom, sąsiadom oraz delegacjom 
z zakładów  pracy, instytucji i organizacji 

społecznych.
                    „Bóg zapłać” za modlitwę, przesłane kondolencje, 
                                                      wyrazy współczucia i życzliwości.  

   Żona i dzieci
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I Bieg Bez Spiny 
w ramach 

Grand Prix Powiatu Sławieńskiego

Z radością pragniemy zaprosić mieszkańców gminy i nie tylko do udziału w I 
Biegu Bez Spiny, który odbędzie się w urokliwej części naszej gminy, na trasie 
Malechowo - Paproty w sobotę 25 sierpnia br. Do sportowej rywalizacji za-
praszamy amatorów, miłośników biegania i wszystkich, którzy chcą aktywnie 
spędzić czas. Bieg Bez Spiny przeprowadzony zostanie na dystansie 10 km w 
kategorii kobiet i mężczyzn (od 16 roku życia). Limit uczestników: 150 osób.
  

Więcej informacji na stronie: www.malechowo.pl. 
i na profilu facebookowym Gminy Malechowo 

oraz pod numerem telefonu: 94 31 40 593.

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem prosimy 
przesyłać na adres: promocja@malechowo.pl 

do dnia 14.08.2018 r.

Zapraszamy! Sobota - 25 sierpnia br.

3 czerwca w SP 3 
Sławno podsumowano 
wyniki sportowe szkół z 
powiatu sławieńskiego.

Wręczenia pucharów i 
nagród dokonał Staro-
sta Sławieński Wojciech 
Wiśniowski a całość 
uatrakcyjniały pokazy 
uczniów sławieńskiej 
,,trójki”. Nasze szkoły 
miały się z czego cieszyć. 
W kategorii Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej na pierw-

Gmina Malechowo

Podsumowali 
sportowy rok

Najzdolniejsi sportowcy z Gminy Malechowo
Częścią hucznych 
i bogatych w swojej 
formie obchodów 
70-lecia Szkoły 
Podstawowej w 
Lejkowie, był turniej 
piłkarski, który 
odbył się na boiskach 
placówki.

Na zaproszenie organi-
zatorów odpowiedzia-
ły reprezentacje szkół 
podstawowych z tere-
nu Gminy Malechowo 
- SP Ostrowiec oraz SP 
Niemica, nie zabrakło 

oczywiście gospoda-
rzy, czyli SP Lejkowo. 
Turniej rozgrywany 
był zarówno w ka-
tegorii dziewcząt, 
jak i chłopców, w 
kategorii wiekowej: 
VII klasa i młodsi.
W kategorii chłopców 
z lepszym bilansem 
bramek zwyciężyła 
reprezentacja SP Nie-
micy, przed SP Lejko-
wo oraz SP Ostrowiec. 
Wśród dziewcząt wy-
grały zawodniczki z SP 
Lejkowo przed SP Nie-

mica i SP Ostrowiec. 
Królem strzelców 
chłopców został Pa-
tryk Królikowski z SP 
Lejkowo, natomiast 
u dziewcząt najwięk-
szą ilość bramek zdo-
była Oliwia Strze-
lecka z SP Niemica. 
Wszystkie zespoły 
otrzymały puchary. 
Zawodnicy i zawod-
niczki zjedli ciepły 
posiłek ufundowany 
przez Uczniowski 
Klub Sportowy Gra-
bowa SP Lejkowo.

Lejkowo

Rozegrali turniej z okazji 70-lecia SP

Pamiątkowe zdjęcie drużyny z Lejkowa

szym miejscu zameldowa-
ła się Szkoła Podstawowa 
z Malechowa z 124 pkt. 
wyprzedzając Gimna-
zjum Sławno (112 pkt.) 
i SP Postomino (70 pkt). 
W kategorii Igrzysk Dzie-
ci na miejscu II uplasowa-
ła się Szkoła Podstawowa 
z Niemicy, V SP Lejko-
wo i IX SP Ostrowiec.
Gratulujemy udziału 
w całorocznej rywa-
lizacji uczniom oraz 
ich nauczycielom.
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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 5 lipca 2018 r. 
Nakład 2000 egzemplarzy

Malechowski
Kwartalnik

Po kilkuletniej 
przerwie mistrzem 
powiatu sławieńskiego 
w piłce nożnej 
dziewcząt zostały 
dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej 
im. Kazimierza 
Górskiego w Lejkowie. 

Finał mistrzostw odbył 
się 24 kwietnia br. na 
lejkowskiej murawie. 
Nasze zawodniczki po-
konały kolejno SP Żuko-
wo 7:1, SP 3 Sławno 4:1, 
SP Pieszcz 2:1, w ostat-
nim meczu zremisowały 
2:2 z SP Niemica. Wi-

cemistrzostwo powiatu 
przypadło także szkole z 
Gminy Malechowo - SP 
Niemica. Dziewczęta z 
Lejkowa awansowały 
do kolejnej fazy rozgry-
wek w ramach Igrzysk 
Dzieci - finału regional-
nego. Skład Lejkowa: 

Lejkowo

Szkoła Podstawowa Mistrzem Powiatu

Eliza Seweryn, Amelia 
Kowalkowska, Oliwka 
Górniak, Oliwka Majda, 
Zosia Orłowska, Ania 
Sobolewska, Aleksan-
dra Sobolewska, Kor-

nelia Kowalkowska, 
Oliwka Zelewska, Lena 
Suwała, Julia Sawicka. 
Opiekunowie zespo-
łu: Kamil Wiśniew-
ski, Danuta Rosiak.

W czerwcu na boisku przy SP w Malechowie odbył się Finał Igrzysk Młodzieży dziewcząt 
2018. O puchar walczyły: Malechowo, Recz, Wałcz i Stepnica. Na pierwszym miejscu uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa z Wałcza, drugie miejsce zajęły dziewczęta ze Szkoły Podsta-
wowej w Reczu, natomiast na trzecim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa z Malechowa.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sportowych sukcesów.

Malechowo

Wywalczyły trzecie miejsce


