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Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu 
oraz Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski 
zapraszają mieszkańców naszej gminy na 25 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w nie-
dzielę, 15 stycznia 2017 r. w Ostrowcu. 
W programie: 
- występy artystyczne dzieci i młodzieży,
- występy zespołu ludowego Ostrowianie,
- minikoncert Orkiestry z Malechowa,
- sprzedaż darów, 
- domowe wypieki w kawiarence,
- kiermasz okolicznościowy, 
- Światełko do Nieba.  

Zaproszamy na X Zimowy Zlot 
Historycznych Pojazdów  Wojskowych 

w Malechowie

W tym roku pasjonatów historycznych pojazdów i militariów 
zapraszamy w ostatni weekend stycznia 27 - 29.01.2017 r.  
do Malechowa. 
Organizator Marian Laskowski z Fortu Marian zaprasza na prze-
jażdżki wozami wojskowymi, inscenizacje historyczne,  wielkie 
ognisko i dyskotekę pod gołym niebem oraz na tradycyjną ką-
piel morsów w niedzielę, 29.01.2017 r.  Zapraszamy!

Zaproszamy na X Zimowy Zlot 
Historycznych Pojazdów  Wojskowych 

w Malechowie

Zapraszamy na XI Zimowy Zlot 
Historycznych Pojazdów  Wojskowych 

w Malechowie

Zaproszamy na Gminny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Ostrowcu

Zapraszamy na Gminny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Ostrowcu

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

składamy 
serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, 
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu przez cały 
Nowy Rok 2017.

Przewodnicząca 
Rady Gminy Malechowo

Jolanta Kieres

Wójt 
    Gminy Malechowo

    
    Radosław Nowakowski

Zaczynamy o 15:00.
Nie może Państwa zabraknąć w Ostrowcu!

Dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom
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Grudzień to piękny i wyjątkowy miesiąc… Przygotowujemy się do spotkań z bliskimi, wyczekujemy pierwszej gwiazdki. 
W natłoku prac musimy jednak znaleźć chwilę i dokonać podsumowania mijającego roku 2016. W gminie Malechowo 
przez ostatni rok dużo się działo. Prócz ciągle poszerzanej oferty kulturalnej, wykonano szereg inwestycji. Dokonano 
m.in. wielu prac remontowych, doposażono i modernizowano istniejącą infrastrukturę komunalną oraz realizowano 
nowe inwestycje. Wszystko to z myślą o mieszkańcach, aby funkcjonowało im się lepiej i przyjemniej.

   Rok dobrych inwestycji - czyli

Dom wiejski w Gorzycy 
to duży obiekt z salą do 
zabawy, dwoma mniejszy-
mi salkami, wyposażonym 
aneksem kuchennym, szat-
nią i zapleczem sanitarnym 
dostosowanym również do 
osób niepełnosprawnych. 

Sale wyposażono w meble, 
stoły, krzesła i sprzęt kom-
puterowy. Główna, ponad 
stumetrowa sala dysponuje 
projektorem i nowocze-
snym sprzętem nagłaśnia-
jącym. Są już plany orga-
nizacji zajęć dla dzieci, 

Dom Wiejski w Gorzycy 

W 2016 roku zakończo-
no remont zabytkowego 
kościoła w Malechowie. 
Ostatni etap prac polegał na 
wymianie starej dachówki 
na nową. Wzmocniono tak-
że więźbę poprzez wymia-
nę części belek oraz ich za-
impregnowanie. Wewnątrz 
budynku odnowiony został 
sufit, którego zabytkowe 

fragmenty zabezpieczono. 
Zdemontowano podbitkę, 
która odsłoniła istniejące 
od wieków malowidła. 
Wymieniono podłogę na 
poddaszu oraz instalację 
odgromową.
Tegoroczny etap remontu 
zamknął się kwotą 255 tys. 
zł, natomiast zeszłorocz-
ny - 245 tys. zł. Wówczas 

wzmocniono fundamenty 
oraz pozszywano i zabez-
pieczono ściany.
Dzięki przeprowadzonym 
działaniom, malechowski 
kościół został odnowiony i 
odpowiednio zabezpieczo-
ny. Inwestycję tę sfinanso-
wała firma Gorzyca Wind 
Invest Sp. z o.o. 

W miesiącach letnich w 
Paprotach wybudowano 
wodociąg o długości około 
3 km. Pozwoliło to na przy-
łączenie Paprot i Święcia-
nowa do hydroforni w Ma-
lechowie. Mieszkańcy tych 
miejscowości korzystają 
od tego czasu z lepszej ja-
kościowo wody. W wyniku 
tej inwestycji zamknięta 
została jedna hydrofornia 
wraz ze studnią, z której 
woda przestawała już speł-

niać warunki jakościowe. 
Inwestycja ta jest częścią 
przyjętego wcześniej i suk-
cesywnie realizowanego 
planu modernizacji sieci 
wodociągowych w gminie 
Malechowo zakładającego 
m. in. likwidację wysłu-
żonych i energochłonnych 
hydroforni. Budowa sieci 
wodociągowej do Paprot 
kosztowała malechowski 
samorząd 320 500,00 zł. 

W roku 2016  udało się wy-
mienić stare place zabaw na 
zupełnie nowe, bezpieczne. 
Dzięki temu dzieci mogą 
korzystać z nowoczesnych 
miejsc rekreacji. Nowe  
urządzenia zabawowe za-
montowano na placu za-
baw przy Przedszkolu w 
Malechowie, z którego 
korzystają uczęszczające 
tam przedszkolaki. Kolej-
ny, podobny plac pojawił 
się w Kusicach. Tam, w 
miejsce starego i dotknię-
tego zębem czasu placu, 
zamontowano nowoczesną 
warownię ze zjeżdżalnią, 
huśtawki oraz bujaki. Od 
niedawna nowym placem 

zabaw cieszą się również 
dzieci z Sulechowa, które 
każdą wolną chwilę spę-
dzają na świeżym powie-
trzu. Plac zabaw powstał w 
miejscu dotychczas istnie-
jącego, starego, tuż obok 
tamtejszej świetlicy. W 
kolejnych latach planujemy 
sukcesywne wymienianie 
starych, wysłużonych pla-
ców i stawianie w ich miej-
sce nowoczesnych i znacz-
nie trwalszych.
Dzięki nowym elementom 
zabawowym, spędzanie 
tam czasu jest bez wątpie-
nia przyjemnością zarówno 
dla dzieci, jak i dla ich ro-
dziców. 

Kościół w Malechowie

Nowe place zabaw

młodzieży i seniorów.
Mamy nadzieję, że dom 
wiejski będzie miejscem 
spotkań i centrum kultural-
nym służącym  nie tylko 
mieszkańcom samej wsi 
Gorzyca, ale i z innych 
miejscowości. Inwestycja 
zrealizowana została dzięki 
owocnej współpracy z firmą 
Gorzyca Wind Invest Sp. z 
o.o., która zrealizowała w 
obrębie Gorzycy budowę 
farmy wiatrowej.

Wodociąg w Paprotach
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Informujemy, że wójt 
gminy Malechowo - 
Radosław Nowakowski 
podpisał umowę z wyko-
nawcą przebudowy drogi 
powiatowej na odcinku 
Malechowo - Paproty.

 W wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu wyłoniono przed-
siębiorstwo STRABAG Sp. 
z o.o. z siedzibą w Prusz-
kowie.
Zgodnie z założeniami dro-
ga w terenie zabudowanym 
będzie miała szerokość 6 m, 
a poza tym terenem 5,5 m. 
Długość przebudowywane-
go odcinka wynosi 3,761 
km. Inwestycja powinna 
zostać oddana do użytku 
w lutym 2018 roku. Ponad 

63% wartości tej inwesty-
cji zostanie sfinansowane z 
pozyskanych przez Gminę 
Malechowo środków z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014- 
2020. Pozostała część to 
środki pochodzące z budże-
tu gminy Malechowo.
Droga nr 3718Z jest drogą 
powiatową, na której stan 
od dawna narzekają miesz-
kańcy naszej gminy. Nie-
stety tylko na powiat liczyć 
nie możemy, ponieważ sam 
boryka się z dużymi proble-
mami (np. szpital). 
Mając jednak na względzie 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców, postanowiliśmy sami 
napisać projekt i tę drogę 
przebudować. Udało się 

Umowa na przebudowę drogi podpisana

pozyskać 3 385 000,00 
zł, z czego dotacja wyno-
si  1 751 000,00 zł. Dzięki 

temu inwestycja ta może 
zostać zrealizowana. W 
okresie trwałości projektu 

zarząd nad droga powiato-
wą sprawować będzie Gmi-
na Malechowo. 

Ośrodek Zdrowia w 
Kawnie ma nowy par-
king wraz z bezpiecz-
nym wjazdem na ten 
teren. Dzięki wykonanej 
w październiku inwesty-
cji poprawiono komfort i 
bezpieczeństwo pacjen-
tów podczas wjazdu i w 
szczególności wyjazdu 
z terenu Ośrodka. Na 

terenie przyległym do 
ośrodka powstał utwar-
dzony parking, który 
wyłożono polbrukiem. 
Tak naprawdę, moder-
nizacja parkingu wraz 
z wjazdem oczekiwana 
była przez pacjentów od 
czasu utworzenia Ośrod-
ka w Kawnie.

co zrobiliśmy w 2016 roku

Innymi, ważnymi inwe-
stycjami były przebudo-
wa sieci kanalizacyjnej 
i sieci wodociągowej w 
miejscowości Żegocino. 
W Ostrowcu zmoder-
nizowano odcinek sieci 
kanalizacyjnej (pod dro-
gą wojewódzką). 
W celu poprawy bezpie-
czeństwa na drogach w 
naszej gminie, przebudo-
wano przepust w drodze 
gminnej w Karwicach, 

w Kosierzewie wybudo-
wano chodniki od drogi 
wojewódzkiej do świe-
tlicy w Kosierzewie.
Zadbano także o porzą-
dek na cmentarzach po-
przez zakup kontenerów 
na odpady. W ten spo-
sób doposażono cmen-
tarze w Malechowie, 
Ostrowcu, Sulechówku, 
Niemicy. Wybudowano 
także nowy chodnika na 
cmentarzu komunalnym 

w Ostrowcu.
W mijającym roku zleco-
no wykonanie dokumen-
tacji projektowych inwe-
stycji, których realizacja 
planowana jest w przy-
szłości.  Przygotowano 
m.in. projekt „Rozbu-
dowy hydroforni w Ma-
lechowie”,  „Przebudo-
wy drogi nr 165006Z 
Niemica”, „Przebudowy 
drogi gminnej 165009Z 
Drzeńsko - Zalesie wraz 

z mostem”. 
W ramach bieżącej dzia-
łalności komunalnej, za-
kupiono ciągnik do prac 
gospodarczych.
Zadbano także o integra-
cję mieszkańców poprzez 
budowę kolejnych wiat i 
altan rekreacyjnych. W 
tym roku pojawiły się 
one w Bartolinie, Male-
chówku i Sulechówku. 
Będą to miejsca spo-
tkań mieszkańców i z 

pewnością pozytywnie 
wpłyną na organizowane 
w tych miejscach impre-
zy. Tworzenie nowych i 
doposażanie istniejących 
już miejsc rekreacyjnych 
służących integracji 
mieszkańców w naszej 
gminie jest również jed-
nym z ważniejszych za-
dań jakie postawił przed 
sobą samorząd w obec-
nej kadencji.

Gruntowny remont ośrodka 
zdrowia w Ostrowcu pla-
nowany był od dawna. W 
końcu do niego przystąpio-
no. Choć prace z różnych, 
często niezależnych od nas 
powodów się przedłużały, 
to w końcu dobiegły końca 
i od 9 stycznia 2017 r. Ośro-
dek w Ostrowcu zostanie 
znów otwarty.  
W obiekcie wymieniono 

okna, zamontowano nowe, 
szerokie drzwi, położono 
tynki, podwieszono sufity, 
odświeżono ściany oraz do-
konano wymiany instalacji 
grzewczej i elektrycznej 
oraz oświetlenia. Na koniec 
zamontowano meble i nie-
zbędne sprzęty, doposażono 
gabinety, a także pozostałe 
pomieszczenia. 
Podjazd przed obiektem 

wyłożony został polbru-
kiem, uzupełniono chodnik. 
Wybudowano także podjazd 
dla osób niepełnospraw-
nych, dostosowując cały 
obiekt do obowiązujących 
norm. Ośrodek zdrowia w 
Ostrowcu to nowoczesne 
miejsce, którego z pewno-
ścią nie będziemy się wsty-
dzić, a korzystający z niego 
pacjenci będą zadowoleni. 

Nowy parking przy ośrodku w Kawnie Modernizacja ośrodka zdrowia w Ostrowcu
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O tym, że turystyka od kilku 
lat ma zupełnie nowy wymiar, 
wiadomo nie od dziś. 
W gminie Malechowo, pięk-
nej, zielonej i dziewiczej jest 
wiele miejsc, do których wracają 
turyści. 

Jesteśmy gminą, w której coraz 
więcej się dzieje oraz dysponującą 
coraz większymi atrakcjami skie-
rowanymi do osób ją odwiedzają-
cych. 
Wiedzą to wszystkie osoby, które 
zajmują się turystyką i wiedzą to 
włodarze gminy. 
Ze względu na to, w dniu 12 grudnia 
br. w sali konferencyjnej odbyło się 

spotkanie w ramach Akademii Dar-
LOT-u z przedstawicielami branży 
turystycznej, siedzibę gminy od-
wiedzili właściciele gospodarstw 
agroturystycznych i lokali gastro-
nomicznych oraz wszyscy ci, któ-
rzy posiadają w swojej działalności 
ofertę skierowaną do turystów.
Przybyłych gości powitała se-
kretarz gminy Halina Skaza, po 
czym pracownik UG Malechowo 
- Natalia Kaczmarska przedstawi-
ła potencjał Gminy Malechowo w 
kontekście wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz potencjalne ko-
rzyści płynące ze współpracy na 
linii branża turystyczna - Gmina 
Malechowo - DarLOT.

Prezes Darłowskiej Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej opisał szereg 
działań prowadzonych przez ten 
jeden z wiodących „LOT-ów” w 
Polsce oraz zaznajomił gości z pla-
nami na przyszły rok.
Na koniec możliwości uzyskania 
dofinansowania ze środków unij-
nych, w ramach działania Darłow-
skiej Lokalnej Grupy Rybackiej, 
przedstawił dyrektor biura - Rafał 
Radzikowski.
Spotkanie cieszyło się z dużym za-
interesowaniem ze strony branży 
turystycznej, która w naszej gminie 
prężnie się rozwija i zna potrzeby 
turysty. Z pewnością będziemy 
tego typu akademie powtarzać.

Akademia DarLOT-u

Dotacja na nowy sprzęt dla OSP Karwice
W listopadzie br., w gabinecie 
wójta Radosława Nowakow-
skiego podpisano umowę na 
dofinansowanie zakupu sprzętu 
ratowniczego z prezesem 
Ochotniczej  Straży Pożarnej 
w Karwicach - Sławomirem 
Pietrzakiem. 

Strażacy z Karwic dokonają za-
kupu sprzętu ratowniczego dzięki 
dotacji z Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz dzię-
ki wsparciu Gminy Malechowo. 
Łączny koszt zadania to 31 508,00 
zł, dotacja z KW PSP to 25 188,00 
zł, z czego 6 320,00 zł stanowi 
wkład własny Gminy Malechowo. 
Realizacja zdania ma na celu 

wzmocnienie działań ratowniczo - 
gaśniczych na rzecz ochrony życia, 
zdrowia, mienia oraz środowiska 
przed pożarami i klęskami żywio-
łowymi.

W ramach 
realizacji zadania pu-
blicznego zakupione 
zostaną sprzęty trwa-
łe, m. in.: 
* pompa do wody zanie-
czyszczonej, 
* agregat prądotwórczy, 
* zestaw ratownictwa 
medycznego, 
* piła do betonu, 
* uzupełnione zostanie 
wyposażenie osobiste 
strażaków. 

Niemica

Będzie nowa 
sieć kanalizacji

Z nieukrywaną radością 
informujemy, że Gmina Male-
chowo otrzyma dofinansowa-
nie unijne na budowę nowej 
sieci kanalizacji 
w Niemicy. 

Inwestycja ta zostanie zrealizo-
wana w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” 
na operacje typu „Gospodar-
ka wodno-ściekowa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Prace podzielono na dwa etapy: 
planowane zakończenie pierw-
szego to maj 2018 r., drugiego to 
maj 2019 r. Łączna długość no-
wej sieci to ponad 6 km,, będzie 
to kanalizacja tłoczna i grawita-
cyjna. 
Całkowity koszt zadania to 
3 700 000,00 zł, z czego dofi-
nansowanie to 1 900 000,00 zł. 
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Po niespełna siedmiu miesią-
cach od wylania fundamen-
tów budynku, w Mikołajki 
- 6 grudnia br. dokonano 
otwarcia Domu Wiejskiego 
w Gorzycy. Uroczystość ta 
miała niepowtarzalny klimat. 
Uczestniczyli w niej zapro-
szeni goście, radni, sołtysi, 
przedstawiciele lokalnej 
władzy i gospodarze - miesz-
kańcy Gorzycy.
 
Oficjalnego przecięcia wstęgi 
dokonał wójt Radosław Nowa-
kowski, Przewodnicząca Rady 
Gminy - Jolanta Kieres oraz 
Sołtys Gorzycy - Zbigniew 
Iwaniec.
Ten piękny i największy tego 
typu obiekt w gminie Malecho-
wo poświęcił proboszcz parafii 
Malechowo - ks. Grzegorz Ci-

szek. Wójt Gminy Malechowo 
podkreślił, że inwestycję udało 
się zrealizować dzięki darowiź-
nie w wysokości 500.000,00 zł 
przekazanej przez firmę Gorzy-
ca Wind Invest posiadającą na 
terenie gminy Malechowo far-
mę wiatrakową.
Były prezenty od władz gminy 
i dyrektorów gminnych szkół, a 
sołtys czyniąc honory gospoda-
rza częstował gości ufundowa-
nym tortem. Były też życzenia, 
gratulacje i słowa uznania. Dla 
dzieci zorganizowano kącik 
zabaw, a partner strategiczny 
wydarzenia – Gorzyca Wind 
Invest Sp. z o.o. zasponsorował 
fotobudkę, która była oblężona 
przez długi czas. Część arty-
styczną zapewniła Orkiestra i 
Studium Wokalne z Malechowa 
prowadzone przez instruktora 

Otwarcie Domu Wiejskiego w Gorzycy

Roberta Słobodziana oraz dzie-
ci z Malechowa uczęszczające 
na warsztaty  umuzykalniające 
prowadzone przez Olgę Sło-
bodzian. Był koncert kolęd, 
piękna choinka - wszystko to 
wprowadziło zgromadzonych 
w świąteczną atmosferę.
Do Gorzycy przyjechał Święty 
Mikołaj z prezentami… To był 

magiczny dzień.
Wójt Gminy Malechowo - Ra-
dosław Nowakowski dziękuje 
wszystkim osobom za udział w 
tym spotkaniu i przede wszyst-
kim mieszkańcom Gorzycy, 
Radzie Sołeckiej za pomoc w 
zorganizowaniu otwarcia Domu 
Wiejskiego a także Sołtysowi 
za owocną współpracę.

Dzieci prowadzone przez Olgę Śłobodzian Kącik zabaw

W otwarciu licznie uczestniczyli zaproszeni goście
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Pisaliśmy już na łamach 
Kwartalnika o próbach na-
wiązania współpracy 
z Nadleśnictwem Polanów 
podejmowanych przez wła-
dze gminy. 

Ich celem jest uporządkowanie 
grobowców megalitycznych. 
Ze względu na to, w listopadzie 
br. odbyło się spotkanie wójta 
gminy Malechowo - Radosława 
Nowakowskiego z przedstawi-
cielami Nadleśnictwa Polanów. 
Tematem były wspólne działa-
nia mające na celu zaadaptowa-
nie terenu Megalitów w Borko-
wie.
Grupa projektantów odpowie-
dzialnych za przygotowanie 
dokumentacji projektowej tego 
urokliwego miejsca, przed-
stawiła szereg ciekawych in-
formacji na temat dobrze nam 
znanych grobowców megali-
tycznych oraz kilku innych kur-
hanów znajdujących się na tym 
terenie.
Ten piękny zakątek naszej gmi-
ny, kryje w sobie niezwykle 
ciekawą historię i ma w sobie 
potencjał turystyczny.
Współpraca Gminy Malechowo 
z Lasami Państwowymi - wła-
ścicielem terenu, na którym 
znajdują się megality, sprowa-

Szansa dla Megalitów

dza się do wspólnych działań 
porządkowych, estetycznych 
i promocyjnych. Jest to duży 
projekt partnerski, który za-
kłada odpowiednią ekspozycję 
grobowców, ich oznaczenie 
wraz z przygotowaniem małej 
infrastruktury turystycznej na 
okalającym to miejsce terenie... 
O tyle bardziej skomplikowany, 
że ściśle nadzorowany przez 
Konserwatora Zabytków.
W związku z tym, Nadleśniczy 
Jacek Todys zlecił wykonanie 
dokumentacji, po to, aby w 

przyszłym roku zarówno Gmi-
na Malechowo jak i Nadleśnic-
two  Polanów mogły aplikować 
o dostępne środki zewnętrze z 
różnych źródeł.
„Do Borkowa przyjeżdża duża 
liczba turystów z kraju i z zagra-
nicy. Choć jest to miejsce znane 
wśród pasjonatów nie tylko w 
Polsce, ale i za granicą, to przez 
nas zapomniane i niedocenione. 
Naszym priorytetem jest za-
dbanie o ten teren, abyśmy - po 
pierwsze - nie wstydzili się tego 
miejsca, które dotknięte zostało 

21 listopada swoje święto ob-
chodzą pracownicy socjalni. 

Jak co roku, całe grono Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Malechowie do sali konferen-
cyjnej UG Malechowo zaprosił 
wójt Radosław Nowakowski. 
To tu odbyło się uroczyste 
spotkanie władz gminy z pra-
cownikami socjalnymi. Wójt 
złożył podziękowania za wyko-
nywanie trudnej pracy na rzecz 
mieszkańców gminy Malecho-
wo wszystkim pracownikom 
oraz kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Malechowie - Zdzisławie Ku-
biak.
„Dziękuję za Wasze zaangażo-
wanie w wykonywanie trud-
nej pracy, za wszelką pomoc i 

Pracownicy socjalni świętowali
uśmiech, który nieraz jest tym 
największym dobrem, dającym 
innym nadzieję” - powiedział 
gospodarz naszej gminy. Zwró-
cił on także uwagę na profesjo-
nalizm, jakim wykazują się pra-
cownice GOPS-u.
Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Malecho-
wie - Zdzisława Kubiak podzię-
kowała współpracownicom za 
zaangażowanie, życząc wytrwa-
łości i satysfakcji z wykonywa-
nej pracy.
Spotkanie, w którym uczest-
niczyli także przedstawiciele 
Rady Gminy Malechowo: Jo-
lanta Kieres i Wiesław Rosiński 
oraz Sekretarz Halina Skaza i 
Skarbnik Sylwia Piechota, było 
doskonałą okazją do wspólnych 
rozmów przy kawie i cieście.

15 grudnia br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy Malecho-
wo odbył się Zarząd Gminny 
OSP. Spotkanie było okazją 
do podsumowania roku 2016. 
Omówiono sprawy bieżące a 
Prezes Zarządu Gminnego OSP 
RP - Bohdan Pawlak złożył 
serdeczne życzenia świąteczne 
strażakom i ich rodzinom. Za-
rząd gminny OSP dokonał także 
podsumowania zjazdu powiato-
wego Związku OSP RP w Sław-
nie, który odbył się 10 grudnia 
br. Na wiceprezesa wybrano 
tam Romana Nowackiego, na 
skarbnika - Bohdana Pawlaka, 
członkiem zarządu został Sła-
womir Pietrzak.  
      Gratulujemy!

Gminny 
Zarząd OSP

zębem czasu, po drugie - popra-
wili jego atrakcyjność i wresz-
cie - abyśmy mogli promować 
tę perełkę turystyczną sprzed 3 
do 5 tysięcy lat, a także naszą 
gminę” - podsumowuje wójt 
Radosław Nowakowski.
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W listopadzie br. w Urzędzie 
Gminy Malechowo odbyło się 
spotkanie wójta Radosława 
Nowakowskiego z Komen-
dantem Powiatowym Policji 
w Sławnie - Zbigniewem 
Dankowskim. 

W związku ze zmianami w 
przepisach prawa polegający-
mi na odebraniu uprawnień do 
kontroli prędkości ruchu drogo-
wego Strażom Gminnym z dnia 
01.01.2016 r., zdecydowano się 
na użyczenie fotolaseru Komen-
dzie Powiatowej w Sławnie.

Użyczenie fotolasera

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież Komendant Straży Gmin-
nej w Malechowie - Marek Ja-
nuszewski oraz policjanci: Piotr 
Trojnar i Tomasz Prusak. We 
wspólnych rozmowach zwróco-
no uwagę na wzmożony ruch na 
drogach przebiegających przez 

teren gminy Malechowo oraz 
konieczność dyscyplinowania 
niektórych kierowców, cze-
mu między innymi ma służyć 
przekazanie w użyczenie lase-
rowego przyrządu do pomiaru 
prędkości pojazdów w ruchu 
drogowym.

Z dniem Świętego Marcina 
kojarzyć można także rogale 
świętomarcińskie.  

Okazuje się, że wielkopolska 
tradycja pieczenia smakowitych 
rogali z nadzieniem makowym 
przenika do naszej gminy. 
W przeddzień imienin Marci-
na, w Niemicy zorganizowano 
pieczenie rogali marcińskich. 

Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Niemicy postano-
wiły zapoczątkować zwyczaj 
przygotowywania tych smako-
łyków. 
Wspólne wypieki okazały się 
strzałem w dziesiątkę, a ich de-
gustacja przy kawie i herbacie 
odpowiednią nagrodą. 
Efekty widoczne pwyżej.

Marcińskie rogale 
w Niemicy

Stowarzyszenie Środ-
kowopomorska Gru-
pa Działania ogłosiła 
pierwsze nabory wnio-
sków o przyznanie po-
mocy w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność”, 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
W ramach ogłoszonych naborów 
możliwe jest składanie wniosków 
o przyznanie pomocy na zakła-
danie działalności gospodarczej 
oraz rozwój przedsiębiorstw.
Termin składania wniosków: od 
28 grudnia 2016 r. do 26 stycznia 
2017 r. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać od pracowników Biura 

LGD Stowarzyszenia Środ-

kowopomorska Grupa 
Działania w Koszalinie 
od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.30-15.30, 
tel./faks 94 340 24 58, 
kom. 517 311 023 oraz 

drogą e-mailową: biuro@stowa-
rzyszeniesgd.pl.
W związku z powyższym zapra-
szamy do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach z zasad wypełniania 
wniosków aplikacyjnych. Jedno-
cześnie przypominamy, że osoby 
uczestniczące w szkoleniach i 
indywidualnym doradztwie w 
biurze mają możliwość otrzy-
mania dodatkowych punktów 
w ramach oceny zgodności z 
lokalnymi kryteriami wyboru, 
które mają wpływ na ostateczną 
ocenę.
Więcej informacji dostępnych na 
stronie: 
www.stowarzyszeniesgd.pl.

Od października br. w naszej 
gminie w Malechowie, Pęka-
ninie i Ostrowcu odbywały się 
zajęcia umuzykalniające. Dzięki 
ogłoszonemu naborowi udało 
się zbadać zapotrzebowanie na 
tego typu zajęcia. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że był to 
okres testowy mający na celu 
określenie nie tylko zapotrze-
bowania, ale przede wszystkim 
celowości i zasadności wpro-
wadzenia do naszej gminy tego 
typu form działalności. Prowa-
dzone w tym czasie obserwacje 
pomogą dopracować program 
do możliwości i oczekiwań osób 
biorących w nich udział. Z prze-
prowadzonej diagnozy wynika, 
że zapotrzebowanie jest i należy 
tylko dopracować szczegóły...
Od stycznia 2017 r. rusza nowy 
cykl zajęć umuzykalniających 
dla dzieci w wieku 3 - 12, pod-
czas których będą odbywały się 
proste zabawy ruchowe, gim-
nastyczne, ćwiczenia wokal-
ne, wystukiwanie rytmu. Choć 
dopływały do nas sygnały od 
rodziców, że zajęcia są według 
nich za krótkie, to należy wy-
jaśnić, że dłuższe nie będą.... 
Czas jest dostosowany do moż-
liwości percepcyjnych i wieku 
dzieci. Dzieci nie mają wyjść z 
zajęć zmęczone... Mają wyjść 
nienasycone i wyczekiwać na-
stępnych:).

Nabór wniosków

Zajęcia 
umuzykalniające

Harmonogram:
Czwartek:
- Ostrowiec, godz. 16:00 - 16:45,
- Malechowo, godz. 17:00 - 17:45,
- Pękanino, godz. 18:00 - 18:45.
Przypominamy, że w naszej gminie 
funkcjonuje 

Orkiestra w Malechowie, 
której próby odbywają się we wtorki i 
czwartki w godzinach 17:00 – 20:00. 
Zapraszamy do rozpoczęcia przygody 
z muzykowaniem.
Ponadto działa także 

Studium Wokalne. 
Na zajęcia zapraszamy we wtorki 
i czwartki w godzinach 16:00 - 
17:00. Tu ćwiczymy emisję głosu 
i uczymy się jak dobrze śpiewać.
Prowadzącymi zajęcia są wykwalifi-
kowani instruktorzy muzyczni: Olga i 
Robert Słobodzian oraz Paweł Barton.
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Magiczny czas Mikołajek to 
wyczekiwanie na pierwszą 
wizytę Świętego Mikołaja 
i oczekiwanie na słodkości. 

Wszystko to zbliża nas do nie-
powtarzalnego czasu Świąt 
Bożego Narodzenia. W gminie 
Malechowo, ów wyczekiwany 
gość z długą brodą, 6 grudnia 

br. dotarł niemal do każdego za-
kątka… A tam, gdzie nie mógł 
dotrzeć ze względu na nadmiar 
obowiązków, byli jego wysłan-
nicy - śnieżynki, elfy, sołtysi, 
radni, wychowawczynie… Były 
zabawy mikołajkowe, konkur-
sy, paczki, a w niektórych so-
łectwach Mikołaj sam pukał do 
drzwi grzecznych dzieci.

Mikołaj przybył do Gminy Malechowo

ZS Ostrowiec
SP Lejkowo

Wizyta Mikołaja w Niemicy...

...i w Gimnazjum w Malechowie.

Zabawa mikołajkowa w Ostrowcu.

Radość dzieci w Karwicach.

Niespodzianka podczas otwarcia Domu Wiejskiego w Gorzycy. 



 9 www.malechowo.pl IMPREzy

Jacy są seniorzy w naszej 
gminie? Kreatywni, 
energiczni, mający zapał 
do działania i mnóstwo 
pomysłów. 

W związku z obchodzonym 
20 października Europej-

skim Dniem Seniora, w na-
szej gminie zorganizowano 
cykl spotkań międzypo-
koleniowych. Wychowan-
kowie placówek wsparcia 
dziennego działających na 
terenie naszej gminy, za-
prosili swoich dziadków 

– seniorów do wspólnej za-
bawy. Dzieci zadały sobie 
wiele trudu, aby ugościć 
seniorów. Pod okiem wy-
chowawczyń przygotowy-
wały smakowite wypieki, 
dekorowały sale, urządzały 
akademie, koncerty, wspól-

ne konkursy. Te wyjątkowe 
spotkania dużo wniosły 
w życie społeczne naszej 
gminy, a dzieci udowodni-
ły, że są bardzo pracowite 
i bardzo zależy im na naj-
starszych mieszkańcach… 
Seniorzy, doświadczeni i 

służący pomocą, opowiada-
jąc swoje barwne historie, 
opisując ich lata młodości, 
zaskarbili sobie przychyl-
ność młodego pokolenia… 
A to nie koniec wspólnych, 
międzypokoleniowych 
działań. 

Oczekiwanie na Święta 
Bożego Narodzenia to 
kilkutygodniowy okres 
adwentu. 

W ten czas wprowadza 
nas wieczór andrzejko-
wy, pełen wróżb, które 
według dawnych wie-
rzeń miały magiczną 
moc... W gminie Male-
chowo Andrzejki świę-
towali dorośli, seniorzy, 
uczniowie szkół, przed-
szkolaki, wychowanko-
wie placówek wsparcia 
dziennego. Najmłodsze 
pokolenia zapoznały się 
z tradycjami, jakie kul-
tywowano dawniej oraz 
z tymi, obchodzonymi 
współcześnie.
Początkowo Andrzejki 
traktowano bardzo po-

ważnie, a wróżby odpra-
wiano tylko indywidu-
alnie, w odosobnieniu. 
W czasach późniejszych 
przybrały formę zbio-
rową, organizowaną w 
grupach rówieśniczych 
panien na wydaniu, zaś 
współcześnie przekształ-
ciły się w niezobowiązu-
jącą zabawę gromadzącą 
młodzież obojga płci. 
W gminie Malechowo 
odbyły się zabawy an-
drzejkowe, konkursy, 
zabawy, wróżenie z ręki 
i oczywiście lanie wo-
sku… Na podstawie in-
terpretacji niezwykłych 
kształtów można przy-
puszczać, że przyszłość 
mieszkańców naszej 
gminy będzie bardzo 
ciekawa…

Andrzejki w naszej gminie

Dzień Seniora
Tak bawili się uczniowie SP Lejkowo.

Dzieci z PWD Karwice Integracja w Ostrowcu.

Uczestnicy spotkania w Sulechowie. Występy w Przystawach.
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W przeddzień rocznicy 
odzyskania niepodległości, 
uroczystość upamiętnienia 
tych ważnych dla naszej 
państwowości wydarzeń, 
odbyła się w Gimnazjum 
w Malechowie. 

Gimnazjaliści przygotowali 
wzruszający montaż słow-
no-muzyczny, zaskakując 
przybyłych gości dojrzało-
ścią oraz zdolnościami ak-
torskimi i wokalnymi. 
Uroczystość uświetnili 
członkowie orkiestry z Ma-
lechowa pod kierownictwem 
Roberta Słobodziana.
 Zaproszeni goście, radni 
Gminy Malechowo, przyja-
ciele szkoły mogli usłyszeć 
wzruszające wspomnienia 
kombatantów, którzy wal-
czyli za nasz kraj. 
„Dziękujemy za piękne 
przedstawienie, cieszymy 
się, że trudna historia na-
szego kraju jest Wam znana, 
Polska to Wy, patriotyzm to 
Wy, to młodzi ludzie” - moż-
na było usłyszeć z ich ust.
Uroczyste spotkanie w ma-

Dzień Niepodległo

lechowskim gimnazjum, 
było okazją do wręczenia 
odznaczenia dla kombatan-
ta z Sulechowa, 93-letniego 
Kazimierza Królikowskie-
go. 
Odznaczony został także 
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski 
w podziękowaniu za dobrą 
współpracę z kombatantami 
z naszej gminy, a także były 
szef placówki Straży Gra-

Przedszkolaki z Malechowa.

Dzieci z SP Niemica. 

Uroczysty apel w ZS Ostrowiec. 
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nicznej w Darłowie - pan 
Mikołaj Kaczanowicz.
Wójt ze wzruszeniem po-
dziękował gimnazjalistom za 
piękny, bardzo poruszający 
występ i podkreślił, że dba-
łość o kombatantów - ludzi, 
którzy przeżyli tak wiele, 
zawsze będzie na pierwszym 
miejscu. Tak niewielu pozo-
stało ich w naszej gminie... 
To oni są świadectwem wal-
ki o nasz kraj. 
To oni tworzyli historię, 
piękną historię.
Kombatanckim Krzyżem 
Zwycięstwa uhonorowano 

pięciu mieszkańców 
z gminy Malechowo: 
pana Zygmunta Głowa-
czewskiego z Pękani-
na, pana Jana Gryciuka 
z Przystaw, panią Wła-
dysławę Jaworowską 
z Malechowa,  pana 
Kazimierza Królikow-
skiego z Sulechowa 
oraz pana Zenona Wir-

kusa z Kusic. 
Niestety, ze względu na 
stan zdrowia i podeszły 
wiek, nie wszyscy mo-
gli uczestniczyć w tej 
doniosłej uroczystości. 
Odznaczenia te zosta-
ną wręczone komba-
tantom w późniejszym 
terminie.

ści w naszej gminie
W PATRIOTycZNyM NASTROjU

Patriotycznie w SP Lejkowo. 

Gminny Dzień Niepodległości i odznaczeni: 
kombatant Kazimierz Królikowski, Kazimierz 
Kuligowski, wójt Radosław Nowakowski, 
Mikołaj Kaczanowicz.

Dzieci z PWD Laski
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"czym chata bogata" w Niemicy
Skarbnica Kultury Wiej-
skiej w Niemicy to druga już 
edycja minifestiwalu kultury 
wiejskiej, który organizuje 
zespół Słoneczko. 

Nasz rodzimy zespół ludowy 
bawi się muzyką w myśl słów: 
"Czym chata bogata". 
Ten, kto nie słyszał na żywo lu-
dowych melodii i przyśpiewek, 
które rozbrzmiewały w Niemi-
cy może tylko żałować.
Wystąpili tu: Domasławianie, 
Jarzębiny z Hanki oraz gospo-
darze - Słoneczko. 
Te trzy zespoły rywalizowały 
nie tylko w konkursie muzycz-
nym, ale także w kulinarnym 
pn. "Kapuściane wariacje". 
Królowała kapusta i paszteci-
ki, krokiety oraz pierogi. Było 
pysznie i muzycznie. Zawitali 
też Ostrowianie, którzy po wy-
stępie na uroczystości 70-lecia 

Szkoły Podstawowej w Ostrow-
cu, integrowali się w Niemicy. 
Dziennikarka Radia Koszalin 
Renata Pacholczyk przygoto-
wała relację muzyczną.
Trzeba przyznać, że pomysł 

na imprezę był nietuzinkowy, 
a organizacja jeszcze lepsza. 
Uczestnikom zabawy pogratu-
lował serdecznie wójt Gminy 
Malechowo - Radosław Nowa-
kowski, wręczając wraz z Jury 

pamiątkowe puchary i dyplo-
my. 
Zabawa z muzyką, śpiewy i tań-
ce trwały do późnych godzin.

W październiku br. 
szkoła w Ostrowcu ob-
chodziła swoje 70-lecie. 

W Zespole Szkół w 
Ostrowcu miała miej-
sce piękna uroczystość z 
wspaniałą oprawą - zgro-
madzona publiczność 
była świadkiem wzrusza-
jącego przedstawienia. 
Wystąpili uczniowie - 
duma szkoły, którzy pięk-
nie zaprezentowali siebie 
i swoich nauczycieli.
To właśnie oni pokazali 
oblicze szkoły w Ostrow-
cu - przyjaznej, nowocze-
snej, dbającej o wycho-
wanie, jak i edukację.

Na scenie zagościli 
Ostrowianie, członkowie 
Klubu Seniora w Ostrow-
cu w przezabawnym ske-
czu oraz urokliwe przed-
szkolaki. Były też krótkie 
filmiki nagrane przez 
zdolnych uczniów i dużo 
wspomnień... Atmosfera 
była naprawdę wyjątko-
wa, jubileuszową uro-
czystość poprowadziła 
dyrektor placówki - Bar-
bara Chylewska.
Serdecznym życzeniom 
i gratulacjom nie było 
końca. Wójt Radosław 
Nowakowski złożył na 
ręce dyrekcji serdeczne 
podziękowania za trud 

włożony w kierowanie 
placówką, podziękował 
wszystkim nauczycie-
lom i pracownikom za 
tworzenie wspaniałej at-
mosfery w szkole oraz za 
poświęcenie w pracy na 
rzecz ucznia.
Potem przyszedł czas 
na długie rozmowy przy 
kawie i domowym cie-
ście, podziwianie kronik 
szkolnych oraz sal szkol-
nych i innych zakątków. 
Zarówno uczniowie, 
nauczyciele jak i ab-
solwenci spędzili nie-
zapomniane chwile…  
Jeszcze raz serdeczne ży-
czenia i 100 lat Szkoło!!!

70-lecie Szkoły Podstawowej w Ostrowcu

Serce Wsi w Malechowie, będące wizytów-
ką naszej gminnej stolicy, w grudniu zmie-
niło oblicze. 
Ozdobne elementy świetlne wprowadza-
ją nas w klimat świąt i umilają spacery po 
Malechowie. Teraz pozostaje nam już tyl-
ko czekać na spotkania z rodziną podczas 
świąt i biały puch…
A przyszłym roku zadbamy o największą 
miejscowość gminy – Ostrowiec. Tam też 
pojawią się święcące ozdoby i życzenia  
         Wesołych Świąt!

Przyszłoroczne ferie zi-
mowe rozpoczynają się 
w połowie lutego. W 
świetlicach wiejskich, 
gdzie działają placówki 
wsparcia dziennego, jak 
co roku zostanie zorgani-
zowany ciekawy i aktyw-
ny wypoczynek dla dzie-
ci, które nie wyjeżdżają 
na zimowe ferie.
Zapraszamy wszystkie 
dzieci do świetlic, gdzie 
będą czekały na nie cie-
kawe zajęcia, wycieczki, 
wyjazdy do kina, teatru i 

na lodowisko, warsztaty 
z robotyki i innych dzie-
dzin. Wychowawczynie 
przeprowadzą zaplano-
wane wspólnie z dziećmi 
zajęcia, które odbywać 
będą się od rana do popo-
łudnia. Dokładne progra-
my zajęć w każdej świe-
tlicy zostaną ogłoszone w 
świetlicach i na naszych 
stronach internetowych. 
Serdecznie zapraszamy 
do wspólnego spędzania 
ferii zimowych.

Placówki wsparcia 
dziennego zapraszają 
na ferie zimowe
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W Gimnazjum w Malechowie 
odbył się happening.

Celem było rozwijanie zaintere-
sowań uczniów poprzez pozna-

wanie zwyczajów związanych 
z obchodami święta All Hal-
lows Eve w Wielkiej Brytanii 
i Stanach Zjednoczonych oraz 
zdobywanie wiedzy o kulturze 

krajów obszarów anglojęzycz-
nych.
Była to również doskonała 
okazja do integracji uczniów i 
rozwijania ich zainteresowań 

Happening grupy English Live 
junior i klasy językowej

oraz umiejętności pracy w gru-
pie. Lekcje języka angielskiego 
były okazją do zaprezentowania 
przez uczniów elementów kul-
tury krajów anglojęzycznych w 
postaci różnorodnych projek-
tów. Grupa English Live Junior 
przedstawiła krótki performace, 
który składał się z występu na 
żywo z elementami pantomimy 
i lampą fluorescencyjną oraz 
taniec "Creepy dance". Na 8 
godzinie lekcyjnej, w pracowni 
języka angielskiego odbyły się 
konkursy i zabawy dla chętnych 
uczniów. Gimnazjaliści ocho-
czo brali udział we wszystkich 
konkurencjach. Wygrani mogli 
poczęstować się słodką nagro-
dą. Cała godzina lekcyjna mi-
nęła w radosnej atmosferze na 
zabawach z kubkami, ciastka-
mi, cukierkami, a zakończona 
została obowiązkowym tańcem 
"Limbo".              Adrianna Gabryś

Z radością informujemy, 
że Szkoła Podstawowa im. 
Noblistów Polskich w Niemicy 
otrzymała zaszczytny Tytuł 
Szkoły Uczącej Się. 

Uroczystość, która miała miejsce 
w październiku br., poprzedzo-
na była  lekcjami pokazowymi 
prowadzonymi przez nauczycie-
li szkoły w obecności panelistów 
- nauczycieli ze szkół uczestni-
czących i realizujących program 
SUS.
Następnie moderator SUS - Elż-
bieta Elmrych poprowadziła 
panel dyskusyjny - WORLD 
CAFE, w którym uczestniczyli 
zaproszeni goście - nauczyciele 
paneliści, wójt Gminy Malecho-
wo - Radosław Nowakowski, 
Przewodnicząca Rady Gminy - 
Jolanta Kieres, przedstawiciele 
Rady Gminy, kierownik Oświa-
ty, Kultury i Sportu w Malecho-
wie - Tadeusz Chylewski, dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych szkół, 
komendant ZHP w Sławnie - hm. 
Barbara Sobczak, zastępca ko-
mendanta ZHP w Sławnie - hm. 
Ryszard Sobczak, komendant 

Wielkie święto Podstawówki w Niemicy

Straży Gminnej w Malechowie 
- Marek Januszewski, proboszcz 
Parafii Sulechówko - ks. dr. Józef 
Turkiel, przedstawiciele Rady 
Rodziców i społeczności lokal-
nej oraz nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Nobli-

stów Polskich w Niemicy.
Dyskusja poprzedzona została 
programem artystycznym, po 
którym głos zabrała dyrektor 
Iwona Nowak-Gancarz, serdecz-
nie witając zaproszonych gości 
i w kilku słowach przedstawiła 

"drogę'' prowadzącą do otrzyma-
nia tego wyróżnienia. Małgorza-
ta Cichecka, liderka OK omówi-
ła strategie działające w szkole 
w Niemicy.
To tytuł to z pewnością wielki 
powód do dumy.



14 SzKOLNE SPRaWy  www.malechowo.pl

Bycie nauczycielem to 
profesja trudna, odpowie-
dzialna i wymagającą, ale 
jakże piękna. Kształtowanie 
charakterów młodych ludzi 
i przekazywanie im wiedzy 
daje z pewnością ogromną 
satysfakcję. 

Święto Edukacji Narodowej co-
rocznie obchodzone w gminie 
Malechowo jest okazją do zło-
żenia podziękowań wszystkim 
osobom, które tworzą szkołę 
w naszej gminie - począwszy 
od dyrekcji, grona pedagogicz-

nego, a kończąc na obsłudze 
szkoły. Wszystkie te osoby bu-
dują nasza małą ojczyznę. 
W szkołach naszej gminy odby-
wały się uroczyste apele, aka-
demie, przedstawienia słowno- 
muzyczne. Wszystko z myślą o 
nauczycielach i pracownikach 
szkoły. 
W Szkole Podstawowej w Lej-
kowie, ważnym punktem było 
wzruszające pożegnanie harc-
mistrza Michała Bieleckiego 
- wieloletniego Komendanta 
Związku Drużyn ZHP Gminy 
Malechowo. 

                  Wspomnienie Dnia 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niemicy.

Apel w Gimnazjum w Malechowie.

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej w SP Lejkowo.
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21 października 2016 r. w 
Koszalińskim Oddziale Kura-
torium Oświaty w Szczecinie 
odznaczeni zostali najlepsi 
nauczyciele i pracownicy 
oświaty z powiatów: sławień-
skiego, kołobrzeskiego, świ-
dwińskiego, szczecineckiego, 
koszalińskiego i wałeckiego.  

Wyróżniających się nauczycieli 
i pracowników oświaty uho-
norowano odznaczeniami pań-
stwowymi i resortowymi.
Decyzją Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Złoty Medal za 
Długoletnią Służbę otrzymali: 
Piotr Chylarecki - Dyrektor 
Gimnazjum w Malechowie oraz 
Maria Sendera - nauczyciel, bi-
bliotekarz w Gimnazjum w Ma-
lechowie. Mirosława Turczyn 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Lejkowie została odznaczona 
Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej.
Gospodarzem uroczystości był 
Zachodniopomorski Wicekura-
tor Oświaty - Robert Stępień. 
W gali wzięli udział: Wicewo-
jewoda Zachodniopomorski 
- Marek Subocz, Biskup Po-
mocniczy Diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej - Krzysztof 
Włodarczyk oraz przedstawi-
ciele związków zawodowych.
List z życzeniami dla pra-
cowników oświaty na ręce 
Zachodniopomorskiego Wice-

Nauczyciele odznaczeni

kuratora Oświaty przekazali 
Posłowie na Sejm RP - Stefan 
Strzałkowski i Marek Hok.  
Program spotkania uświetnił 
występ dzieci z Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych 
w Koszalinie.

Warto wspomnieć, że wszyst-
kie wyróżnione osoby z naszej 
gminy reprezentowały powiat 
sławieński. 
Jest to prawdziwy powód do 
dumy.
Gratulujemy! 

Wszyscy zebrani goście dzię-
kowali panu Michałowi za wie-
loletnią pracę na rzecz harcer-
stwa. Tego dnia otwarto także 
Filię Biblioteczną Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, którego do-
konał Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski oraz 
Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej - Jolanta Sendera.
Niezapomniany koncert przy-
gotowały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Niemicy, po-
twierdzając tylko swoje talenty 
aktorskie i muzyczne. 
Oryginalny apel odbył się w 
Gimnazjum w Malechowie, 
gdzie uczniowie klas drugich 
zaprezentowali w formie pre-
zentacji multimedialnej zabaw-
ne scenki z życia szkolnego. 
Do Zespołu Szkół w Ostrowcu 
jak zwykle przyjechali licznie 
przybyli goście i rodzice dzieci, 
aby podziwiać akademię szkol-
ną. 
Nauczycielom oraz wszystkim 
pracownikom administracji i 
obsługi dziękujemy za oddanie 
dla uczniów, okazywane wspar-
cie oraz ogromne poświęcenie i 
wysiłek włożony w nauczanie 
uczniów oraz kształtowanie ich 
charakterów. 
Życzy serdecznie pomyślności, 
zdrowia, radości z osiągnięć w 
pracy zawodowej i powodzenia 
w życiu osobistym.

 Edukacji Narodowej

Urocze dzieci z Przedszkola w 
Malechowie.
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W listopadzie w budynku 
klubu seniora i orkiestry 
bawili się wybornie senio-
rzy z Malechowa, Male-
chówka, Gorzycy, Paprot i 
Paprotek. 

Rozpoczynający się adwent 
to świetna sposobność do 
zorganizowania wspólnej 
zabawy. 
Były smakowite dania, pysz-
ne ciasta, taneczne rytmy i 

dużo dobrej energii. "Cieszę 
się, że spotykamy się w tak 
dużym gronie, wszyscy se-
niorzy zaangażowali się w 
przygotowania. 
- Andrzejki są doskonałą 

okazją do integracji" - po-
wiedziała liderka KS w 
Malechowie, Lucyna Kurz. 
Zabawa trwała do białego 
rana.

Udane Andrzejki w Malechowie

Wójt gminy Malechowo 
ceni sobie spotkania z 
liderami klubów seniora 
z ternu gminy, co pozwala 
na usprawnienie współ-
pracy i przedyskutowanie 
planów czy też omówienie 
problemów. 

W związku z tym, odbyło 
się spotkanie władz gminy 
z liderami siedmiu klubów 
seniora. Jego celem było 
omówienie spraw bieżących 
i przestawienie planów oraz 
pomysłów na zbliżające się 
miesiące. 
Wójt wyraził zadowolenie 
ze sprawnej współpracy z 
seniorami, pogratulował 
także licznych inicjatyw, ja-
kie podejmują członkowie 
klubów.
 
Liderzy poszczególnych 

Spotkanie z liderami klubów seniora

klubów podzielili się swo-
imi planami, problemami i 
sugestiami. 
Dzięki temu stworzono cie-
kawy harmonogram dzia-
łań. Seniorzy pojechali na 
seans filmowy do Multikina 
w Koszalinie i obejrzeli film 

Wołyń.
Ustalono termin Gminnej 
Wigilii dla Seniorów, zapla-
nowano przeprowadzenie 
rodzinnych warsztatów wy-
konywania stroików świą-
tecznych. 
W międzypokoleniowej 

zabawie uczestniczyli za-
równo seniorzy, jak i dzieci 
z placówek wsparcia dzien-
nego.
O realizacji tych ambitnych 
planów informujemy w tym 
wydaniu Kwartalnika.
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Już po raz drugi seniorzy 
z klubów seniora w gminie 
Malechowo spotykają się 
przed świętami, żeby wspól-
nie uczyć się sztuki robienia 
stroików bożonarodzenio-
wych. 

Przy pomocy doświadczonej 
instruktorki, a czasem uzdol-
nionych pań z klubu seniora 
powstają wspaniałe świątecz-
ne stroiki. Warsztaty cieszą się 

bardzo dużym powodzeniem, 
udział w nich zaplanowało po-
nad 100 seniorów. Co więcej, 
w zajęciach tych uczestniczą 
wychowankowie z placó-
wek wsparcia dziennego, co 
wzmacnia międzypokoleniowy 
charakter warsztatów.
Spotkania w klubowym gronie 
sprawiają wiele satysfakcji, a 
piękne dekoracje wprowadzają 
niezapomniany nastrój Świąt 
Bożego Narodzenia.

Seniorzy tworzą stroiki

Sołectwo Ostrowiec może 
poszczycić się nowymi 
sprzętami w świetlicy. 

Za wypracowane podczas fe-
stynów i imprez środki finan-
sowe, zakupiono stół do cyb-
mergaja oraz stół bilardowy. 
Mieszkańcy Ostrowca od 
niedawna mają okazję spraw-
dzić w praktyce zakupione 
wyposażenie. 
Mamy nadzieję, że będzie 
on służył zarówno dorosłym 
mieszkańcom, jak i dzie-
ciom.
Sołtys Krzysztof Jarotek 
składa serdeczne podzię-
kowania radnym: Urszuli 

Senger i Jolancie Kieres, 

Nowe sprzęty w Ostrowcu

strażakom z OSP Ostrowiec 
oraz Radzie Sołeckiej za po-
moc w organizacji i obsłudze 

festynów. 
   Dzięki ogromnej pracy wy-
konanej na rzecz Ostrowca, 

mieszkańcy mogą korzystać z 
tych urządzeń. A to nie koniec 
pomysłów…
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Złote gody to wyjątkowe 
chwile nie tylko dla jubilatów, 
ich rodziny, ale także dla 
władz gminy. 

W grudniu br. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Malechowo 
odbyła się niecodzienna uroczy-
stość 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego. Zabrzmiał Marsz 
Meldensona, bowiem 50-ą rocz-
nicę ślubu obchodzili Państwo 
Zofia i Antoni Margielewscy z 
Ostrowca. Wójt Gminy Male-
chowo złożył na ręce Jubilatów 
serdeczne życzenia zdrowia, 
pomyślności i kolejnych lat w 
szczęściu i zrozumieniu.
Uhonorowani oni zostali me-
dalem „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”  - odznaczeniem, 
które nadaje Prezydent RP.  Mał-
żonkowie złożyli sobie podzię-
kowanie za 50 lat przeżytych w 
radości i smutku, w zdrowiu i w 
chorobie. Przyrzekli sobie także 
pielęgnowanie tego pięknego 
związku i nieustającą miłość.

jubileusz 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego Państwa Margielewskich

Ten wzruszający akt, poruszył 
nie tylko Państwa Margielew-
skich oraz ich najbliższą rodzi-
nę. Nie jednej osobie zakręciła 
się łza w oku. Z Jubilatami w 
tych pięknych chwilach były: 
dzieci, wnuki, prawnuki, znajo-
mi oraz ukochany zespół Ostro-
wianie z Ostrowca. Było grom-

kie sto lat, radosne przyśpiewki, 
poetyckie życzenia i ludowe 
melodie.
Spotkanie przy torcie i cieście 
było okazją do wspólnych roz-
mów, wspominania minionych 
lat, dzielenia się z gośćmi aneg-
dotkami... Państwo Margielew-
scy wychowali trójkę dzieci, 

mają sześcioro wnuków oraz 
dwóch prawnuków.
Naszym Jubilatom życzmy nie-
ustającego zdrowia, miłości i 
abyście mogli Państwo święto-
wać kolejne rocznice z uśmie-
chem na ustach, czując wsparcie 
tej drugiej, ukochanej osoby.

Ludwika Michońska, miesz-
kanka Lasek, wywodzi się ze 
Starej Huty (województwo 
lubelskie). Jej rodzice Zofia i 
Wojciech Gancarz prowadzili 
gospodarstwo.
 
Mała Lodzia - jak ją nazywano, 
miała ośmioro rodzeństwa. Po 
niej urodził się Stanisław (1921 
r.), Edward (1923 r.), Aniela 
(1925 r.), Zofia (1927 r.), Kry-
styna (1930 r.), Janina (1933 r.), 
Henryk (1938 r.), zaledwie kilka 

10 grudnia 1919 r. urodziła się 
przesympatyczna i energiczna 
mieszkanka naszej gminy - 
Pani Ludwika Michońska. 

Z okazji jej 97 urodzin, przed-
stawiciele Urzędu Gminy Male-
chowo - wójt Radosław Nowa-
kowski i sekretarz Halina Skaza 

Wspólne świętowanie 97 urodzin 
Pani Ludwiki Michońskiej z Lasek

uczestniczyli w dziękczynnej 
mszy świętej w Sulechówku.
Specjalnie dla Pani Ludwiki w 
kościele zebrali się jej bliscy, 
dzieci, wnuki, prawnuki, ale 
także sąsiedzi, znajomi i wszyst-
kie osoby, które chciały być w 
tej pięknej chwili z Jubilatką. 
Ksiądz Józef Turkiel za-
dbał o piękną oprawę mszy, 
wspominając jak wie-
le przeżyła Pani Ludwika. 
Wójt Gminy Malechowo ży-
czył naszej kochanej Jubilatce 
dobrego zdrowia, pomyślności i 
pogody ducha, obiecując, że co 
roku pojawi się z życzeniami w 
dniu jej urodzin. Po wręczeniu 
upominkowego kosza i kwia-
tów, przyszedł czas na pamiąt-
kowe zdjęcia. 
Pani Ludwiko! Życzymy Pani 
raz jeszcze, aby los był dla Pani 
łaskawy i aby każdy kolejny 
dzień był piękniejszy od minio-
nego!

  Historia Pani Ludwiki  
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  Historia Pani Ludwiki  Michońskiej z Lasek
miesięcy żyła ich malutka sio-
strzyczka.
Życie w takiej wielodzietnej ro-
dzinie nie było łatwe. Pani Lu-
dwika skończyła cztery klasy 
szkoły podstawowej, pierwszą 
klasę w Senderkach, pozostałe w 
Starej Hucie. Swoje dzieciństwo 
wspomina jak trudne czasy, pełne 
obowiązków. To ona musiała cią-
gle pomagać w opiece nad młod-
szym rodzeństwem. W domu 
wciąż brakowało pieniędzy, dla-
tego Ludwika pracowała w lesie, 
sadząc drzewka, w lecie zbierała 
jagody, jesienią - grzyby. Poma-
gała, aby uzbierać pieniądze na 
podatki, na cukier.
28 sierpnia 1939 r. Ludwika 
Gancarz wychodzi za Jana Sitar-
czyka w Nowinach, za kilka dni 
wybuchnie II wojna światowa. 
Młodzi poznali się na weselu u 
kuzyna Ludwiki, który żenił się z 
kuzynką Jana; spotykali się ponad 
rok. 9 sierpnia 1940 r. przychodzi 
na świat ich pierwsza córka Zo-
fia, 12 lutego 1943 r. rodzi się ich 
druga córka Krystyna.
Bohaterka naszego artykułu jest 
tak zaradna, że prowadzi z mę-
żem sklep spożywczy, sprzedaje 
cukier, mydło, zapałki, proszek. 
Nie daje to jednak dużych pienię-
dzy, przecież trwa wycieńczająca 
wojna.
Mąż Jan walczy w partyzantce, 
każdy dzień jest niepewnością. 
W lipcu 1943 r. ukochany Pani 
Ludwiki nie wraca do domu. Za-
niepokojona kobieta pyta ludzi, 
gdzie mogli walczyć partyzanci. 
Udaje się do lasu w poszukiwa-
niu męża. Znajduje go po dwóch 
dniach zabitego, razem z 19-
latkiem Michałem Suskim. Nie 
udało się ustalić, skąd ten młody 
chłopak się tam wziął. Cały świat 
Ludwiki Sitarczyk się wali, zosta-
je sama z dwójką małych dzieci. 
Męża pochowała dopiero 7 lipca 
1943 r., kiedy Niemicy odjechali 
z tamtego terenu.
9 lipca 1943 r. Niemicy wysie-
dlili całą wieś Nowiny. Zostali 
tam tylko młynarze, kamieniarze, 
kolejarze i ci, którzy pracowali w 
kamieniołomach. Pani Ludwika 
także dostała informację o wysie-
dleniu do Zwierzyńca. Po zbiórce 
przy remizie wyczytano jej na-
zwisko, wsiadła na wóz z dwoj-

giem dzieci i innymi ludźmi, do-
tarła do stacji kolejowej Susiec.
Wtedy w jej głowie zrodziła się 
myśl, żeby uciekać. Bała się, że 
dzieci zostaną jej odebrane, a ona 
(wówczas 24-letnia kobieta), zo-
stanie wysłana na roboty. Po do-
tarciu na miejsce, zaryzykowała, 
zsiadła z wozu i spokojnym kro-
kiem, trzymając sześciomiesięcz-
ne maleństwo przy piersi, a star-
szą, trzyletnią córkę za rączkę, 
udała się w kierunku sklepu. Jak 
sama mówi - Niemicy tego nie 
bronili.  Następnie, po wyjściu ze 
sklepu, oddaliła się do wsi. Pro-
siła ludzi o pomoc, ale każdy się 
bał udzielić im schronienia.
Szła z córkami przez las, było 
bardzo gorąco, minęły Susiec, 
Majdan... Były bardzo zmęczone. 
Między Grabowicą a Majdanem 
odpoczywały w życie z grochem. 
Szły długo, ponad pół dnia... Pani 
Ludwika doskonale pamięta, jak 
młodszą córkę położyła w cie-
niu, kryjąc ją przed piekącym 
słońcem i jak karmiła starsze 
dziecko grochem. W czasie tej 
trudnej ucieczki, spotkała córkę 
znajomego gajowego - Zofię i w 
ten sposób znalazła schronienie 
u Komanów. Kobieta z dziećmi 
została nakarmiona mlekiem, do-
stała chleba z masłem, maślanki. 
Córki usnęły, Ludwika spędziła 
tam dwie godziny.
Wobec swojego trudnego poło-
żenia, zdecydowała się na po-
wrót do domu rodziców. A tam 
06.02.1943 r. zginął jej brat Sta-
nisław. 2 lipca tego roku podczas 
akcji Niemcy zabrali jej brata 
Edwarda do Majdanka, a ojca 
do Mielca koło Krakowa, gdzie 
plantował ziemię pod lotnisko.
Sytuacja kobiet - Ludwiki z dwo-
ma córkami i jej matki Zofii z 
czwórką dzieci (Anielą, Krysty-
ną, Janiną oraz 4-letnim Heń-
kiem) była bardzo zła. Na szczę-
ście mogły one liczyć na pomoc 
sąsiadów. Lodzia nieustannie 
chodziła na zarobek.
Jeździła także do Majdanku, aby 
zwolnić brata z obozu, załatwiała 
liczne zaświadczenia i papiery. 
Pojechała do Lublina z matką 
Michała Lolka, która starała się 
o uwolnienie swojego syna. Prze-
nocowały u znajomego Józefa 
Wróbla na ulicy Bychawskiej 
(numer 18), który miał znajomo-
ści wśród więzionych Polaków. 

Tam załatwili tłumacza, udali się 
do sekretariatu, przez telefon wy-
wołano dowódcę. Po kilkunastu 
minutach wszedł do biura. Pani 
Ludwika poinstruowana przez 
znajomego uklękła i pocałowała 
go w rękę. Ze łzami w oczach 
mówi, że słowa „Ja, ja, gut, gut...” 
będzie pamiętać do końca życia... 
Dowódca otworzył dużą jak stół 
księgę ze spisem nazwisk i kilka 
minut sprawdzał dwa nazwiska. 
„Michał Lolek - nie żyje...”. Jego 
matka niemal postradała zmy-
sły. Pani Ludwika nadal zanie-
pokojona, wodziła wzrokiem za 
Niemcem szukającym nazwiska 
Gancarz. „Edward Gancarz jest 
chory. Proszę przyjechać 2 listo-
pada z ubraniami”- usłyszała.
2 listopada 1943 r. Pani Ludwi-
ka przygotowała ubrania i poje-
chała do brata. Tego dnia rano 
usłyszały niekończące się strza-
ły - Niemcy rozstrzelali wtedy 
11 tysięcy Żydów na Majdanku. 
Kobieta schroniła się w kościele, 
gdzie wszyscy ludzie modlili się 
wobec tej niewyobrażalnej trage-
dii, jedni płakali, inni krzyczeli, 
jeszcze inni stali w bezruchu, 
cały wieczór, całą noc...
Ze względu na te wydarzenia, 
Ludwika nie mogła wrócić po 
brata. Długo jeszcze słała paczki 
dla brata przez Polski Czerwony 
Krzyż. Pewnego jednak razu, 
otrzymała list z prośbą o zaprze-
stanie przesyłania paczek... Nie 
było już do kogo ich słać... Stra-
ciła brata.
Los bardzo doświadczył boha-
terkę naszego artykułu, straci-
ła szybko męża, nie udało jej 
się uratować jej brata, jej życie 
podczas wojny to ciągła walka z 
przeciwnościami, z biedą, ze stra-
chem... Choć Pani Ludwika jest 
osobą filigranową, skromną -  to 
o wielkim sercu i o wielkiej sile.
Udało jej się podnieść, miała dla 
kogo żyć. „Ojca udało mi się ura-
tować” - rozpromienia się. „Prze-
żył obóz w Mielcu, w listopadzie 
1943 r. wrócił do nas i żył scho-
rowany przez ponad 20 lat”. To 
było jej wielkie zwycięstwo.
Rok 1945 to koniec wojny i wy-
zwolenie. Pani Ludwika ciężko 
pracuje, aby wiązać koniec z koń-
cem i opiekuje się dwoma córka-
mi. Jej dwuletnie starania o rentę, 
kończą się powodzeniem. Kobie-
ta po dwóch latach otrzymuje po-

moc w tej właśnie formie.
W 1948 r. Ludwika decyduje się 
na wyjazd do Mostów Małych na 
ziemie ukraińskie, gdzie zajęła 
małą gospodarkę. Wcześniej bar-
dzo zaprzyjaźniła się ze swoim 
kolegą, sąsiadem, który z dnia na 
dzień stawał się bliższy jej sercu. 
W 1945 r. na świat przychodzi 
ich pierwsza córka Teresa, za dwa 
lata Irena,  w 1949 r. syn Jan, za 
dwa lata córka Emilia. 15 stycz-
nia 1951 r. Ludwika wychodzi za 
mąż za Szczepana Michońskiego. 
Żyją z gospodarki, wychowują 
dzieci, ich życie zaczyna wracać 
do normalnego trybu...
W kolejnych latach na świat 
przychodzą synowie: Józef, Ste-
fan i Zdzisław.
Państwo Michońscy do Lasek 
przyjechali w 1954 r. do pracy 
do PGR-u., gdzie małżeństwo 
przez długie lata pracowało. Ich 
dzieci nauczone były pracy, po-
magały rodzicom w codziennych 
pracach.
Rok 1994 to czas, w którym w 
wyniku choroby umiera mąż 
Szczepan. Wspomnienia ich 
wspólnego życia nie umrą jednak 
nigdy. Pani Ludwika pielęgnuje 
w pamięci wszystkie, wspólnie 
przeżyte chwile...
Aż trudno uwierzyć, że ta ener-
giczna, malutka Pani jest nie-
zależna i mimo chorób, wciąż 
sprawna. Wszystko robi wokół 
siebie, przygotowuje sobie posił-
ki, pisze listy, opowiada rozczu-
lające anegdoty dotyczące trud-
nych czasów wojny.
Pani Ludwika jest babcią 22 
wnuków i prababcią 32 prawnu-
ków. Co więcej, ma już 5 prapra-
wnuków.
Tak doświadczona mieszkanka 
naszej gminy, o tak doskonałej 
pamięci, operująca doskonale 
dokładnymi datami i faktami, to 
niesamowity skarb.
Mamy plany, aby odwiedzić na-
szą ukochaną, pogodną Panią 
Ludwikę i dokładniej spisać jej 
wspomnienia... Będzie z tego 
bez wątpienia ciekawy materiał 
dla potomnych. Coraz mniej już 
mamy mieszkańców pamiętają-
cych jakże trudne losy II wojny 
światowej...
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Pierwszy raz zdarzyło się, aby 
tego samego dnia, odwiedzić 
w tej samej miejscowości ro-
dzeństwo - bliźniaków, które 
obchodziło 90-te urodziny. 

8 grudnia br. w Przystawach z 
pewnością nie raz zabrzmiało 
gromkie „Sto lat”, była też msza 
w miejscowym kościele w inten-
cji Jubilatów. To piękne święto 
było okazją do odwiedzenia, w 
Przystawach, Pani Stanisławy 
Grabowskiej i jej brata... Stani-
sława Grabowskiego
Wójt Gminy Malechowo - Ra-
dosław Nowakowski życzył 
Rodzeństwu Jubilatów, długich 
lat życia w zdrowiu, pomyśl-
ności i uśmiechu każdego dnia. 
Wręczył też skromny upominek 

w postaci kosza upominkowe-
go, pamiątkowego dyplomu 
oraz bukietu róż.
Spotkanie z Panem Stanisła-
wem i jego żoną Anną było wy-
jątkowe. To miłe małżeństwo z 
przejęciem opowiadało historię 
swojego poznania i małżeń-
stwa. Jubilat ze wzruszeniem 
przedstawił trudne chwile z 
dzieciństwa, kiedy to jego ro-
dzina zmuszona była uciekać z 
domu rodzinnego wskutek ata-
ku banderowców.
Niezwykle skromny Pan Sta-
nisław przedstawił spisane 
wspomnienia z dzieciństwa i 
trudnych wydarzeń roku 1943. 
Rozmowa przy torcie i kawie 
była wyjątkowa. Okazało się, 
że ten dziewięćdziesięciolatek 

z Przystaw ma wiele pasji, lubi 
czytać, pasjonuje go historia. 
Co więcej Pan Stanisław malu-
je - dom Państwa Grabowskich 
pełen jest pięknych skarbów. 
Obrazy odtwarzane z pamięci 
- ukochana wieś Jankowce na 
Wołyniu, płonąca kapliczka, 
stary kościół w Przystawach, 
ukochany pies Ares, grzybobra-
nie czy też Dobry Pasterz - to 
tylko kilka z nich.
Wójt Radosław Nowakowski 
odwiedził także przesympatycz-
ną siostrę - bliźniaczkę Stanisła-
wa czyli Panią Stanisławę Gra-
bowską. Mieszkanka Przystaw 
od kilkudziesięciu lat jest zwią-
zana z naszą gminą, wychowała 
się na Wołyniu. Pani Stasia była 
onieśmielona, wzruszona i na-

prawdę szczęśliwa. Uśmiech 
wręcz nie znikał z jej ust. W 
tym miłym spotkaniu uczestni-
czyła także córka  Magdalena 
i jej mąż Marek. Odśpiewano 
„Sto lat” i był symboliczny to-
ast przy lampce szampana.
Długim rozmowom nie było 
końca... Pani Stasia opowie-
działa jak znalazła się na Pomo-
rzu po wojnie i jak sama stwier-
dziła, jej życie minęło jak jeden 
dzień.
Rodzeństwu: Stanisławie i Sta-
nisławowi Grabowskim jeszcze 
raz składamy serdeczne życze-
nia dobrego zdrowia, spokoju, 
pomyślności i długich lat życia 
w otoczeniu najbliższych. I do 
zobaczenia na 95 urodzinach!

Stanisława i Stanisław Grabowscy 
- bliźnięta z Przystaw skończyły 90 lat

Stanisław Grabowski, starszy 
z bliźniąt urodzin się 8 grudnia 
1926 r. w Jankowcach na Woły-
niu. Rodzice Józef i Anna pro-
wadzili gospodarstwo, uprawiali 
ziemię i zajmowali się hodowlą 
zwierząt. To w rodzinnym domu, 
za sprawą obowiązków domo-
wych, młodzieniec zaraził się 
pracą na roli. Całe swoje życie 
zajmował się „gospodarką”.
Pan Stanisław miał starszego 
brata Jana, który został roz-
strzelany w 1941 r. prze pluton 
egzekucyjny Wehrmachtu oraz 
starszą siostrę Marię, która dziś 
ma 96 lat. Siostra bliźniaczka – 
Stanisława kilka dni temu skoń-
czyła dziewięćdziesiąt lat.  
Bohater naszej opowieści - jak 

sam mówi - nie miał młodości, 
dużo przeżył, dlatego też pra-
gnie, aby młodzież w dzisiej-
szych czasach nie musiała do-
świadczać trudnych chwil, nie 
musiała stawiać czoła wojnie.
Rok, w którym wybuchła II woj-
na światowa to czas, w którym 
wszystko uległo zmianie. Odtąd 
młodemu Stanisławowi towarzy-
szy nieustanny lęk i niepokój. 
Ukochana ojczyzna musi się 
bronić i walczyć o wolność. Sy-
tuacja podczas okupacji sowiec-
kiej na Kresach Wschodnich nie 
była skrajnie zła – szkoły były 
otwarte, dokształcano kadrę 
nauczycielską, uczono języ-
ka rosyjskiego i ukraińskiego. 
Szkoła oddalona była o 5 km, 
najtrudniejsze były miesiące je-
sienne i zimowe, kiedy to dotar-
cie na lekcje oznaczało brnięcie 
w błocie i trudną przeprawę. Za 
okupacji niemieckiej, zamknięto 
szkoły. Walka o polskość była 
coraz trudniejsza.
Rok  1943 r. okaże się tragicz-
nym, bo czy może być coś 
straszniejszego niż wiadomość
o śmierci ukochanego brata. 
Okazuje się, że tak. 

Historia Pani Stanisławy Grabowskiej 
z Przystaw

Historia Pana Stanisława Grabowskie-
go z Przystaw

Naszym zwyczajem jest opisywanie historii osób, którym dane jest dożyć pięknego wieku 90, 95 i 100 lat. 
Nieczęsto zdarza się jednak opisywać losy bliźniaków - rodzeństwa, które  świętuje dziewięćdziesiąte urodziny! 

W Przystawach od kilkudziesięciu lat mieszkają Stanisława i Stanisław Grabowscy, których dzieli zaledwie kilka domów.

Urodzona 8 grudnia 1926 r. w 
Jankowcach (gmina Bereszcze, 
powiat Luboml), młodsza sio-
stra - bliźniaczka Stanisława 
Grabowskiego, od kilkudzie-
sięciu lat mieszkanka Przystaw. 
Mała Stasia wychowywała się z 
trójką rodzeństwa  i rodzicami 
- Anną i Józefem, prowadzący-
mi gospodarstwo rolne. Swoje 
dzieciństwo wspomina jako 
czas beztroski i zabaw na wsi.
 
Mimo licznych obowiązków w 
gospodarstwie, zawsze był czas 
na spotkania z kolegami i sąsia-
dami. Pani Stanisława ukończy-
ła cztery klasy podstawowej, w 
szkole uczyła się języka rosyj-
skiego i ukraińskiego.  Później-

sze zawirowania polityczne i 
tragiczna historia nie pozwoliły 
na kontynuowanie edukacji.
Młodzieńczą radość zburzył 
pewien wrześniowy poranek. 
Wybuch II wojny światowej 
to trudne wspomnienia. „Tyle 
jest do opowiedzenia…, brak 
mi słów” - kwituje pani Stani-
sława. Pamięta, że 6 września 
1939 r. w jej wsi był odpust, na-
gle nadlatywać zaczęły samolo-
ty, szum… strach i lęk. Odtąd 
każdy dzień to niepewność i 
walka o przetrwanie.
I tu rok 1943 stanowi tragiczną 
datę w życiu tej młodziutkiej 
dziewczyny. Atak Ukraińców 
rozpoczął się tam, gdzie miesz-
kało najwięcej ludzi w sąsied-
niej miejscowości Zamostecze. 
Mała kolonia Jankowce, gdzie 
mieszkali Grabowscy i gdzie 
było zaledwie kilka domów, te 
okoliczności najpewniej spo-
wodowały, że bohaterka nasze-
go artykułu przeżyła. Brutalne 
mordy mieszkańców sąsiedniej 
wsi ze strony ukraińskich ban-
derowców i złowieszczy pożar, 
zmuszają ją do ucieczki z rodzi-
cami. 

dokończenie na str 21 dokończenie na str 21
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Uciekają, zostawiają cały swój 
dobytek. Polami udaje im się 
dotrzeć do Jagodzina, gdzie 
znajdowała się stacja kolejowa. 
Według jej relacji, Niemcy byli 
obojętni na los Polaków, którym 
udało się przeżyć. Mówili oni: 
„Brońcie się sami”, a w efekcie 
okradali zaatakowane wcześniej 
przez banderowców gospodar-
stwa, zabierając inwentarz.
Wobec tych zdarzeń, Stanisława 
trafia z rodzicami do Lubomla. 
Odtąd rozpoczyna się ich tułacz-
ka. W Lubomlu spędzili dwie 
noce w żydowskim mieszkaniu, 
po czym wrócili do Rymacz, 
gdzie w biedzie i trudnych wa-
runkach udało im się przeżyć 
szczęśliwie wojnę.
Pani Stanisława wychodzi za 
mąż w 1949 r. w Puszkach 
(gmina Dorohusk) za Karola 
Grabowskiego. Jej nazwisko 
panieńskie nigdy się nie zmie-
nia. Męża poznała w Puszkach, 
był jej kolegą, razem chodzili do 
szkoły, razem dorastali, spotyka-
li się na zabawach.
Na ziemi lubelskiej rodzą się 

dwie córki Państwa Grabow-
skich: Teresa (1949) i Anna 
(1951). Po przyjeździe do Przy-
staw prowadzą gospodarstwo 
rolne. Nie są to czasy łatwe. Bez 
pieniędzy, bez środków do ży-
cia. Na ziemiach odzyskanych 
- w Przystawach przychodzi 
na świat, nieżyjąca już Jadwi-
ga (1955). Po pięciu latach, w 
roku 1961 r. urodziła się czwarta 
córka Państwa Grabowskich – 
Magdalena.
Mąż pani Stanisławy umiera 
szybko. Kobieta pozostaje z 
czterema córkami na gospodar-
ce. „Czasy były bardzo trudne, 
ale nigdy nie narzekałam” – 
mówi nasza Jubilatka.
Pani Stasia to bardzo pogodna 
i uśmiechnięta kobieta. Choć 
zmaga się z chorobami, nie na-
rzeka. Sama przygotowuje sobie 
posiłki, jest na tyle sprawna, że 
przynosi sobie jeszcze drwa do 
westfalki. Jej skromność urzeka.
Naszej Jubilatce przekazujemy 
serdeczne życzenia zdrowia i 
spokoju oraz podziękowania za 
niezwykle ciekawą rozmowę.

Natalia Kaczmarska

dokończenie ze str 20 
30 sierpnia 1943 r. dokonano 
rzezi w miejscowości Jankow-
ce, Ukraińcy brutalnie zabili 76 
osób. Rodzina Państwa Gra-
bowskich ocalała jedynie dlate-
go, że mieszkała na kolonii – w 
odległości kilku kilometrów od 
miejsca, które zaatakowały od-
działy UPA.  Spokój tego cie-
płego dnia zakłócił Panu Stani-
sławowi i jego rodzinie dźwięk 
strzałów z broni palnej, a w ślad 
za tym – pojawiające się kłęby 
czarnego dymu. Zaatakowano 
pobliskie Zamostecze. Rodzina 
Grabowskich zmuszona została 
do ucieczki. Wiedzieli bowiem, 
że od śmierci dzieli ich kilka-
naście minut. Tyle czasu zająć 
mogło banderowcom dotarcie 
do tej kolonii. Tylko dzięki 
temu wszyscy członkowie ro-
dziny przeżyli. Uciekli bowiem 
polami, zostawiając swój dom, 
cały dobytek, tak jak stali, nie 
zdążywszy zabrać nic.
Siedemnastoletni Stanisław 
dostaje się do wsi o nazwie Ry-
macze (położonej na granicy 
z Dorohuskiem), gdzie znaj-
dowała się stacja kolejkowa i 
gdzie na moście stacjonowali 
Niemicy, co dawało dozę „bez-
pieczeństwa”. Ukraińcy nie za-
ryzykowaliby tu konfrontacji. 
Niestety, dwa tygodnie później 
nie będzie już śladu po wsi Jan-
kowce. Miejscowość ta zniknie 
bezpowrotnie z mapy Polski, 
UPA powróciło tam. Ukraińcy 
spalili nawet ocalałą wcześniej 
kapliczkę - symbol polskości. 
Napady największej ukraiń-
skiej formacji partyzanckiej 
UPA - jak wiemy - rozpoczęły 
się już w 1942 r., w którym to 
od granicy wschodniej mordo-
wano Czechów, Żydów, Pola-
ków by dotrzeć na Wołyń.
Siedemnastoletni Stanisław w 
obliczu tej niewyobrażalnej 
tragedii zostaje z kolegami ze 
wsi w Rymaczach. Wspomina, 
że Niemicy służyli prześlado-
wanym Polakom pomocą, po-
magali zdobyć pokarm, zabez-
pieczali mleko. Rodzice Pana 
Stanisłwa mieli okazję skorzy-
stać z tej szlachetnej pomocy 
kilkakrotnie. Nie kontrolowali 
oni ludności uciekającej na dru-

gą stronę Bugu.
Rodzice Stanisława i jego sio-
stry wyjechali do Lubomla - 
miasteczka powiatowego, po 
czym wrócili do Chełma. Ro-
dzina Grabowskich rozdzieliła 
się.
Zmuszony do rychłego wydo-
roślenia, Stanisław wstępuje 
do Armii Krajowej, aby bronić 
ojczyzny. Walczy z Niemca-
mi i szczęśliwie, mimo wielu 
trudnych sytuacji, udaje się mu 
przeżyć wojnę. Z łezką w oku 
nasz Jubilat wspomina, że jego 
dowódcą w AK był doskonale 
znany w gminie Malechowo 
major Ryszard Markiewicz ps. 
„Mohort”, wieloletni kierownik 
Szkoły Podstawowej w Ma-
lechowie, Patron Gimnazjum 
w Malechowie - jego szczery 
przyjaciel.
W lipcu 1944 r. rozwiązano 
AK, gdzie po przekroczeniu 
Bugu, Pan Stanisław znajduje 
pracę we młynie, jako pomoc-
nik mechanika. W miejscowo-
ści Okopy pracuje i mieszka 
do 1946 roku, po czym osiedla 
się w miejscowości Rudolfin. 
W 1948 r. rodzina Grabow-
skich pociągiem przyjeżdża 
do Wiekowa i osiedla się w 
Przystawach. Pod numerem 
18 zamieszkują Anna, Józef i 
Stanisław Grabowscy, którzy  
prowadzą ośmiohektarowe go-
spodarstwo rolne.
Bohater naszego artykułu wo-
bec jakże trudnych przeżyć i 
niezwykle bliskiego związku z 
Bogiem, doświadczył powoła-
nia. Był taki moment, że chciał 
poświęcić swoje życie kapłań-
stwu. Wystosował nawet list 
do Seminarium Duchownego 
w Krakowie, opisując swoją 
historię i podkreślając, że nie 
posiada środków pieniężnych 
na podjęcie nauki. Nie spotkał 
się jednak ze zrozumieniem.
Pan Stanisław długo czekał na 
wybrankę swojego serca. Po-
znał ją na majówce w Jeżycach. 
Był to czas, kiedy młodzi ludzie 
spotykali się ze sobą, bawili się 
na potańcówkach. Pani Ania - 
żona Stanisława wspomina, że 
poznali się w zabawnych oko-
licznościach. Otóż do Jeżyc na 
motorze przyjechał przystojny 

mężczyzna, wszyscy myśleli, że 
był to ksiądz, który używał wła-
śnie tego środka transportu. A 
był to Stanisław Grabowski. Po 
roku od pierwszego spotkania, 
Anna i Stanisław pobierają się. 
4 maja 2017 r. będą obchodzić 
60-ą rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego.
To urokliwe małżeństwo do-
chowało się pięciorga dzieci. W 
1958 roku urodził się syn Ro-
man, w 1959 r. - córka Jolanta, 
w 1960 r. - syn Antoni, w 1961 
r. - syn Józef, a w 1976 r. córka 
Ewa. Pan Stanisław ma 13 wnu-
cząt i 3 prawnucząt (Oliwię, Ja-
kuba i Fabiana).
Praca na roli od zawsze była pa-
sją Stanisława - była ciężką pra-
cą, którą jednak kochał. Lubił 
pracować przy koniach, z senty-
mentem wspomina uprawę roli 
końmi. Do dziś wspomina pięk-
ną klacz, która wydała na świat 
czarnego źrebaka Czarka, który 
zwabiony cukrem, wchodził do 
domu. Życie po wojnie było 
trudne, obowiązkowe dostawy, 
normy do wyrobienia. Później 

żyło się lepiej…
Dziś - patrząc na Pana Stanisła-
wa - można powiedzieć, że jest 
on prawdziwą skarbnicą wiedzy. 
Mimo tragicznych doświadczeń, 
pozostał człowiekiem od które-
go bije ciepło. Ten sympatyczny 
pan o pogodnym usposobieniu, 
mówi, że marzy o jednym - by 
dzisiejsza młodzież nigdy nie 
musiała doświadczać wojny, 
bólu i strachu… Pragnie, aby 
młodzi ludzie znali tę jakże trud-
ną historię i potrafili wyciągnąć 
z niej odpowiednie wnioski.
Jaki jest Pan Stanisław? To bar-
dzo miły i niesamowicie skrom-
ny pan. Nigdy nie sądził, że 
dane mu będzie dożyć głębokiej 
starości, ale cieszy się z każdego 
dnia przeżytego z żoną, będącą 
jego oparciem. Złota rączka - jak 
mówi pani Anna. „To on przy-
gotowuje śniadania, czyta, lubi 
długie rozmowy”. Jego pasją 
jest malarstwo. Maluje bowiem 
piękne obrazy, nierzadko przed-
stawiające te trudne przeżycia 
opisane powyżej.                                    
                            Natalia Kaczmarska
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Chcielibyśmy podzielić się 
z Państwem budującymi 
informacjami, że są wśród 
nas ludzie, którzy chcą 
pomagać innym... 

Los pogorzelców z Malecho-
wa, których dotknął pożar nie 
jest obojętny ludziom dobrej 
woli. Docierały do nich róż-
ne formy pomocy. Na apel o 
pomoc wójta Radosława No-
wakowskiego odpowiedziało 
sołectwo Dobiesław z gminy 
Darłowo z sołtys Krystyną 
Krassowską na czele.
 Zorganizowano w tej wsi 
zbiórkę materiałów dla ro-
dziny z naszej gminy, którą 
dotknął pożar. Mimo, że jak 

wiemy w gminie Darłowo 
zbiory były tak samo słabe 
jak w naszej, znaleźli się lu-
dzie, którzy chcieli pomóc. 
Dziękujemy im za to z całego 
serca.
Bardzo budująca jest posta-
wa innych osób, które nie są 
obojętne na ludzkie tragedie. 
Mieszkańcy naszej gminy 
także wsparli pogorzelców, 
przywożąc do Malechowa 
słomę, zboże, ziemniaki czy 
też paszę. Na apel odpowie-
działo Radio Koszalin, które 
wraz z wójtem Gminy Male-
chowo odwiedziło poszkodo-
wanych rolników. Stacja na-
głośniła apel wójta i zapewne 
dzięki temu udało się dotrzeć 

Pomogli pogorzelcom
do sąsiednich gmin. Apel pojawił 
się także na stronie internetowej 
Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej.
„Dziękuję serdecznie wszystkim 
za pomoc, która jest nieoceniona. 
Dostarczane produkty pozwolą 
na wykarmienie zwierząt w trud-
nym okresie, jakim jest jesień 
i zbliżająca się zima. Dziękuję 
sołtys Dobiesławia i rolnikom z 
tej wsi oraz wszystkim osobom, 
które ofiarowały swoją pomoc, a 
chcą pozostać anonimowe. Jest 
ich niemało” - powiedział gospo-
darz naszej gminy.
Serdeczne podziękowania skła-
damy panu Pawłowi Mazurowi, 
który zaoferował swoją pomoc w 
przewiezieniu uzbieranych  pro-
duktów do Malechowa.
W dzień Wszystkich Świętych 
przedstawicielki Caritas przy pa-
rafii Matki Boskiej Gromnicznej 
w Malechowie zorganizowały 
kwestę. Ludzie dobrej woli prze-
kazywali pieniądze dla rodziny z 
Malechowa, którą w październiku 
br. dotknął pożar budynków go-
spodarczych. Dzięki tej szlachet-
nej akcji udało się zebrać kwotę 
1.696,63 zł, która została przeka-
zana poszkodowanej rodzinie.
Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich osób, które wsparły tę 
szlachetną inicjatywę.

Sukces Rafała 
Zagajewskiego

Aplikacja od Bałtyku 
po Kaszuby

OD BAŁTYKU PO KASZUBY to baza ponad 100 tras tury-
stycznych na terenie województwa pomorskiego i zachod-
niopomorskiego. Aplikacja umożliwia przeglądanie tras 
turystycznych na jednej mapie. Kolor tras w aplikacji od-
powiada kolorowi w terenie. Do każdej trasy dołączono cie-
kawe obiekty. Dodatkowo aplikacja za pomocą wbudowanej 
nawigacji poprowadzi nas po trasie lub wskaże dojazd do 
początku trasy lub poszczególnych obiektów. Aplikacja do 
pobrania z adresu: odbaltykupokaszuby.treespot.pl 

Rafał znalazł się w gronie wyróżnio-
nych młodych sportowców, których 
opieką objęła Fundacja Natalii Partyki. 
Dziesięciomiesięczne stypendium, któ-
re otrzymał z pewnością pomoże mu w 
rozwoju kariery sportowej.
Wręczenie stypendiów odbyło się 28 
listopada br. podczas oficjalnej gali w 
Centrum Olimpijskim. Honorowy Pa-
tronat nad galą objął Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Warto dodać także, że nasz zdolny 
mieszkaniec w styczniu 2017 r. otrzy-
ma również jednorazowe stypendium 
ze środków Gminy Malechowo, które 
na wniosek radnych Gminy przyznał 
Wójt.
Mamy nadzieję, że powoli to Rafałowi 
realizować jego sportowe marzenia. 
Trzymamy kciuki!

  Podziękowanie
    
Z wielkim smutkiem przekazujemy infor-
mację o śmierci wieloletniego proboszcza 
Parafii Sulechówko - ks. Józefa Piszczana, 
który zmarł w wieku 83 lat 15 listopada 
2016 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się na cmentarzu w Lęborku w dniu 19 li-
stopada br.    
   W imieniu całej rodziny składamy ser-
deczne Bóg zapłać wszystkim, którzy byli z 
nami w najtrudniejszych chwilach. 
    Dziękujemy za okazane współczucie, zło-
żone wieńce, wiązanki i kwiaty oraz za tak 
liczny udział w ostatniej drodze naszego 
drogiego wujka  

śp. 
ks. józefa Piszczan

  Pragniemy wyrazić ogromną 
wdzięczność oraz prosić 
         o modlitwę.

Bratanica i bratanek

Szkoła Podstawowa im. Kazi-
mierza Górskiego w Lejkowie 
może pochwalić się zupełnie 
nową, atrakcyjną stroną 
internetową z przyciągającą 
uwagę szatą graficzną. 

Jej adres to http://www.splej-
kowo.pl/. Zapraszamy do jej 
odwiedzenia. 
Wszystkie ważne informacje z 
życia szkoły, aktualności, plany 
lekcji znajdziecie Państwo wła-
śnie tam.
http://www.splejkowo.pl/

Nowa strona 
internetowa 
SP w Lejkowie
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Klub Sportowy Strong Zielenica 
z zadowoleniem użytkuje boisko 
wiejskie w Zielenicy, które całko-
wicie zmieniło swoje oblicze. 

W październiku br. odbył się tu 
pierwszy trening. Murawa jest za-
dbana, gęsta, gra się idealnie.  Z 
pewnością w sezonie wiosennym, 
boisko będzie tu odpowiednio eks-
ploatowane ku uciecze piłkarzy i 
kibiców.
Modernizacja była długotrwałym 
procesem, w który zaangażowane 
były duże środki pieniężne i zasoby 
osobowe.
Prace zrealizowano dzięki inicjaty-
wie zarządu klubu, zaangażowaniu 
mieszkańców Zielenicy oraz soł-
tysa, odpowiada za nie Stowarzy-
szenie Klubu Sportowego Strong 
Zielenica. 
Wielomiesięczna praca wolontariu-
szy opłaciła się, całość zadania za-
mknęła się w kwocie ok. 69 tys. zł. 
Gmina przekazała ziemię o war-
tości 9 tys. zł., podmioty współ-
pracujące z klubem użyczyły swój 
sprzęt. 
Posiano nasiona trawy najwyższej 

jakości, dzięki czemu jest ona tak 
bujna.
Członkowie klubu nie próżnują. 
Są plany stworzenia zaplecza spor-
towego przy boisku w Zielenicy. 
Wszystkie działania są możliwe 
dzięki wsparciu sponsorów oraz 
darczyńców, za co społeczność 
skupiona wokół KS Strong Zieleni-
ca, serdecznie dziękuje.

Treningi na boisku 
w Zielenicy

W Ostrowcu odbywają się 
zajęcia taekwondo dla dzieci 
i dorosłych.

Taekwondo? 
Dlaczego nie!

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, problemowych, elektroniki, budowalnych i rozbiórkowych 

z terenu gminy Malechowo - 2017 r.
Gorzyca, Przystawy, Pięćmiechowo, Grabowo, uniedrożyn, Pęka-
nino, Kawno, Kusice, Krzekoszewo, Niemica, bartolino, Malecho-
wo, Malechówko, Karwice, Karwiczki, Karw, Sęczkowo

Paproty, Paprotki, Sulechowo, Sulechówko, borkowo, Lejkowo, 
Lejkówko, Kukułczyn, Laski, Kosierzewo, Ostrowiec, Nowy żytnik, 
białęcino, białęciniec, Podgórki, żegocino, Święcianowo, Wito-
sław, darskowo, drzeńsko, zalesie, Włodzisław, zielenica.

�������

�����	��� ����������

�������

����������

���

��������������

����������������

 ����������

�!��������

��	��"����

������������

	���������

���� ���� ���� ���� ����

������� �� �� � � �

���� � � � � �

������ � � � �� �

 ������� �� ! �� � �

��" �� �# �� � ��

$������� ����� �% �� � �

�������

�����	��� ����������

�������

����������

���

��������������

����������������

 ����������

�!��������

��	��"������

����������

	���������

���� ���� ���� ���� ����

������� �� �� � � �

���� �� � � � �

������ �� � � �� �

 ������� !� " �� � �

��# �� �$ �� � ��

%������� ���!� �& !� � �

Prowadzi je doświadczony in-
struktor Robert Kopeć. Dużo 
dobrej energii i udana współpra-
ca z trenerem to krótka charakte-
rystyka zajęć. W Ostrowcu spo-
tykamy się w każdy czwartek: 
dzieci o godzinie 18:00, dorośli 
o godzinie 19:00.
Planujemy także ponowienie 
naboru na zajęcia taekwondo 
dla dzieci i tae-robik dla doro-
słych w Malechowie. Osoby 
chętne uczestniczeniem w zaję-
ciach w gimnazjum w Malecho-
wie z Malechowa i sąsiednich 
miejscowości: Malechówka, 
Gorzycy, Przystaw, Niemicy, 
Kusic, Pękanina prosimy o kon-
takt pod numerem 94 31 40 574 
lub bezpośrednio z instrukto-
rem, kom. 606 479 810.

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca, 
wspólnie z Komendą Hufca ZHP im. WOP w Sławnie zorganizowała kolejną 
edycję Rajdu Niepodległości. Jego głównym założeniem  było przybliżenie 
zuchom i harcerzom historii odbudowy niepodległego państwa polskiego.

XIV Rajd Niepodległości

Kusice, 
Malechowo
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Urząd Gminy Malechowo 
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Numer zamknięto 16 grudnia 2016 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Dziewczęta ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kazimierza Górskiego w 
Lejkowie uczestniczyły w mistrzo-
stwach regionalnych w unihokeju, 
które odbyły się w hali sportowej 
w Grzmiącej. 
Podopieczne Kamila Wiśniewskiego 
i Danuty Rosiak bez straty bramki 
awansowały po raz kolejny do finału 
wojewódzkiego w tej dyscyplinie.
Dziewczęta kolejno pokonały SP 
Iwin 1:0, następnie zremisowały bez-
bramkowo z SP 1 Sianów oraz poko-
nały 6:0 SP Lekowo.
SP Lejkowo po raz piąty z rzędu 
rywalizować będzie w najlepszej 
ósemce województwa, dotychczaso-
wy bilans w czterech startach to dwa 
srebrne medale, złoty medal oraz IV 
miejsce.
Skład drużyny: Kornelia Kowal-
kowska, Anna Sobolewska, Agata 
Sobolewska, Julia Wiśniewska, 
Otylia Łuczak, Klaudia Krzyża-
niak, Dagmara Skibińska. 
Gratulujemy!!!

Awans SP Lejkowo do finału wojewódzkiego

Malechowianie dość pewnie 
wygrali swoją grupę, w któ-
rej pokonali Kozielice 4:1, 

Trzebiatów 2:1 i 
zremisowali z go-
spodarzem turnieju 
1:1. 
W półfinale zawod-
nicy z Malechowa 
pokonali ubie-
głorocznego mi-
strza Gimnazjum 
Grzmiąca 2:1, z 
którymi tydzień 
wcześniej przegrali 
w zawodach regio-
nalnych aż 4:1. 
Jak widać pod-
opieczni Mariusza 
Małysza byli moc-
no zmotywowani i 
głodni sukcesu, bo 
w wielkim finale 
pokonali Tuczno 
4:3, chociaż 40 
sekund do końca 

przegrywali 3:2 - 
mówi, trener zwy-
cięskiej drużyny.
Malechowo wy-
stąpiło w składzie: 
Piotrowski Ma-
teusz, Sękowski 
Kacper, Orze-
chowski Andrzej, 
Ferdek Norbert, 
Krasowski Ga-
briel, Kozioł Mi-
łosz, Kędziora 
Jakub, Maziec 
Jakub, Petruk 
Klaudiusz, Gra-
bowski Sebastian, 
Pełka Jakub, Fili-
pek Kacper. 
Serdecznie gratu-
lujemy!

Unihokej

Gimnazjum Malechowo Mistrzem Województwa

Wielkim sukcesem dla Gimnazjum Malechowo zakończył 
się Finał Wojewódzki Gimnazjady w Unihokeja chłopców, 
który odbył się 14 grudnia br. w Tucznie


