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Malechowski 
Jarmark Bożonarodzeniowy

Na Malechowski Jarmark Bożonarodzenio-
wy zapraszamy w tym roku w niedzielę – 10 
grudnia do Serca Wsi w Malechowie. Stoiska 
z ozdobami świątecznymi przygotują szkoły, 
placówki wsparcia dziennego, sołectwa, klu-
by seniora i lokalni rękodzielnicy. Będzie tu 
można usłyszeć dźwięki kolęd, posmakować 
czerwonego barszczu z pierogami, pysznego 
makowca i aromatycznych pierniczków oraz 
oczywiście zakupić piękną choinkę. Osoby za-
interesowane udziałem w jarmarku i przygo-
towaniem stoiska wystawienniczego proszone 
są o kontakt z UG Malechowo: 94 31 40 574, 
promocja@malechowo.pl, pokój 107 - UG 
Malechowo (Malechowo 22A). Zapisy przyj-
mujemy do dnia 4 grudnia br. Do zobaczenia 
w Malechowie już 10 grudnia br. W Malecho-
wie poczujemy magię świąt!

Słoneczko Niemica
Zaprasza

Skarbnica 
Kultury Wiejskiej

Zespół ludowy Słoneczko z Niemicy jest orga-
nizatorem miniprzeglądu zespołów ludowych 
„Skarbnica Kultury Wiejskiej”, który odbędzie 
się już po raz drugi  - w tym roku w Domu 
Wiejskim w Gorzycy. Na tę muzyczną ucztę 
zapraszamy w piątek - 27 października br. o 
godzinie 17:00. Na zaproszenie organizato-
rów zaśpiewają zespoły Ostrowianie i Nasze 
Wspomnienia z Ostrowca oraz inne. Przepro-
wadzony zostanie konkurs na najlepsze dania 
z kiszonej kapusty. Będzie się działo.    
                Zapraszamy do Gorzycy!

Gminne obchody 
Święta Niepodległości

10

  Na wspólne świętowanie Gminnego 
Dnia Niepodległości zapraszamy do 
Szkoły Podstawowej w Malechowie. 
   Uczniowie przygotują montaż 
słowno-muzyczny oraz rys histo-
ryczny tego ważnego w historii na-
szego kraju wydarzenia.

Do zobaczenia w Malechowie - 10 listopada br.

Bawiła się cała 
gmina

O gminnym Święcie Plonów 2017 - czytaj na str. 12 i 13
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Od wydania ostat-
niego numeru 
Kwartalnika Ma-
lechowskiego, w 
którym opisywa-
liśmy dokonane 
inwestycje, sporo się 
wydarzyło. W naszej 
gminie wykonano 
w tym okresie kilka 
kluczowych działań. 
Dotyczyły one przede 
wszystkim poprawy 
bezpieczeństwa i 
jakości przemiesz-
czania się po drogach 
gminnych, zadbano 
też o placówki edu-
kacyjne.
 
Droga w Karwicach

Nową drogą mogą cieszyć 
się mieszkańcy Karwic, 
która została zmodernizo-
wana na przestrzeni kilku 
minionych miesięcy. 
Prace polegały na wykona-
niu ciągu pieszo-jezdnego 
z kostki betonowej odcin-
ka drogi (ok. 600 m) od 
świetlicy wiejskiej, wzdłuż 
bloków aż do kościoła. 
Przy kościele wykonano 
także utwardzone miejsca 
parkingowe, pojawiły się 
nowe zjazdy i przepusty. 
Karwice zyskały na este-
tyce, funkcjonalności i co 
najważniejsze - poprawio-
ne zostało bezpieczeństwo 
pieszych i poruszających 
się pojazdami. 
 

Remont drogi 
w Pięćmiechowie

Modernizacja drogi w tej 
miejscowości dotyczy-
ła odcinka do numeru 13 
w prawo oraz w lewo od 
skrzyżowania do połowy 
drogi, co łącznie stanowi 
ok. 500 m. ze skrzyżowa-
niem. Drogę wyłożono 
płytami jomb, udrożniono 
i przeczyszczono także 
rowy, które nie spełniały 
swojej roli i podczas sierp-
niowych oraz wrześnio-
wych ulew powodowały 
duże problemy.
 

Droga w Laskach
W takiej samej formie 
wykonano nową drogę w 
Laskach, prowadzącą od 
skrzyżowania do hydro-
forni na początku wsi (do 
numeru domu 19). Dzię-
ki temu znacznie popra-
wiono stan nawierzchni i 
komfort przemieszczania 
się po niej. Wszystkie te 
działania miały na celu 
trwałą poprawę infra-
struktury dróg gminnych. 
Warto wspomnieć, że pły-
ty jomb użyte do remontu 
dróg w Pięćmiechowie i 
Laskach zakupiono pod 
koniec 2016 r. z wygospo-
darowanych przez Gminę 
oszczędności. 
 

Zakup lampy 
w Pękaninie

W ostatnim czasie hydro-
fornię w Pękaninie dopo-
sażono w ultrafioletową 
lampę, której celem jest 
uzdatnianie wody po-
przez niemal stuprocen-
tową redukcję biogenów 
w wodzie. Skutecznym 
sposobem pozbycia się 
mikroorganizmów jest 
wykorzystanie promienio-
wania UV. Dezynfekcja 
promieniami UV nie wpły-

wa negatywnie na ludzki 
organizm i nie pozostawia 
ono w wodzie żadnych 
substancji chemicznych. 
Uzdatnianie wody tą tech-
niką polega na poddaniu 
jej działaniu promienio-
waniu ultrafioletowemu 
krótkiego zakresu, które 
pochodzi z lamp bakterio-
bójczych. Szkodliwe za-
rodniki są skutecznie nisz-
czone przy jednoczesnym 
zachowaniu wszystkich 
atrybutów wody. Za jej 
pomocą uzdatnia się wodę 
pitną. Zalety tego systemu 
to bez wątpienia wysoka 
skuteczność i wydajność.
 

Nowe oświetlenie 
sali gimnastycznej 

w Niemicy
Okres wakacji był odpo-
czynkiem dla uczniów, ale 
też doskonałym czasem do 
wykonania prac remonto-
wych i modernizacyjnych. 
W przerwie wakacyjnej 
w ramach zadania „Mo-
dernizacja oświetlenia w 
sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Niemicy” 
wymieniono stare, energo-
chłonne oprawy oświetle-
niowe na energooszczędne 
oprawy ledowe. Dzięki 

temu wzrósł komfort 
użytkowania tego obiektu 
sportowego przez uczniów 
placówki.
 

Prace remontowe 
i konserwatorskie w 

placówkach szkolnych
Wakacje są doskonałym 
okresem do przeprowa-
dzenia remontów i prac 
porządkowych w szkołach. 
W tym czasie dokony-
wane są drobne remonty, 
malowane są sale lekcyjne 
i inne pomieszczenia. W 
SP Malechowo przysto-
sowano sale lekcyjne dla 
uczniów klasy pierwszej, 
kolorowe oblicze zyskały 
kącik na dolnym holu i 
schody.
W Szkole Podstawowej 
im. Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie odświeżono 
sale lekcyjne, uporządko-
wano teren szkoły. W ra-
mach prac remontowych 
stworzono nową klasę w 
pomieszczeniu, w którym 
niegdyś był kantorek. 
Nowe oblicze zyskał także 
pokój nauczycielski.
Wszystko po to, by ucznio-
wie mogli uczyć w jak naj-
lepszych warunkach.
 
Przygotowujemy się 

do nowych 
inwestycji

Remont drogi 
Drzeńsko – Zalesie

W minionym okresie 
rozstrzygnięto przetarg 

dotyczący zadania pn. 
„Przebudowa drogi gmin-
nej nr 165009Z Drzeńsko 
- Zalesie wraz z mostem”. 
Gmina Malechowo pod-
pisała umowę z lokalnym 
wykonawcą - Przedsię-
biorstwem Drogowym 
Drobet - Tadeusz Broś. 
Roboty budowlane powin-
ny zamknąć się w kwocie 
900 tys. zł.
 

Planowana 
przebudowa 

drogi gminnej 
w Ostrowcu

W trakcie procedury prze-
targowej jest zadanie pn. 
„Przebudowa drogi we-
wnętrznej w Ostrowcu” 
(przy sklepie). Przygoto-
wanie dokumentacji pro-
jektowej zakończono w 
sierpniu br. Przebudowa 
tego odcinka drogi będzie 
polegała na wyłożeniu 
nawierzchni polbrukiem 
wraz z wykonaniem kana-
lizacji deszczowej (wraz z 
chłonnymi drenażami).
 

Wnioski złożone
Gmina Malechowo złożyła 
2 wnioski o dofinansowa-
nie inwestycji przy wspar-
ciu środków unijnych. 
Przygotowane zostały 
uzupełnienia do wniosku 
„Poprawa infrastruktury 
rekreacyjnej Gminy Ma-
lechowo poprzez doposa-
żenie terenów sportowych 
w obiekty funkcyjne, w 

Inwestycyjny boom

Oświetlenie w sali gimnastycznej SP w Niemicy

Nowa droga w Karwicach
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W sierpniu gwałtowne 
i intensywne opady 
deszczu przyniosły 
bardzo duże znisz-
czenia mieszkańcom 
naszej gminy. 

Wskutek podtopień 
mieszkania trzech rodzin 
w Przystawach zostały 
zalane, podobny pro-
blem dotknął właściciela 
budynku mieszkalnego 
w Pięćmiechowie. Po-
nadto zalane zostało całe 

obejście wraz z pomiesz-
czeniami gospodarczymi 
jednego z mieszkańców 
Przystaw. Na skutek tego 
zniszczone zostały ma-
szyny i sprzęt gospodar-
czy. Przystawy zamieniły 
się w rwący potok wody 
i nie trzeba przypominać, 
że podobna sytuacja mia-
ła miejsce we wrześniu. 
Z podtopieniami zmagali 
się także mieszkańcy in-
nych miejscowości, m. 
in.: Sulechówka i Nie-

micy.
Zniszczenia po intensyw-
nych opadach są duże, 
pomocy mieszkańcom 
udzielili niezawodni stra-
żacy ochotnicy z jedno-
stek Gminy Malechowo 
przy wsparciu zastępów 
z gminy Sławno i Dar-
łowo. Wypompowywali 
oni wodę przy użyciu 
motopomp, umacniali te-
ren workami z piaskiem, 
aby ograniczyć zniszcze-
nia.

Gmina Malechowo

Uciążliwe podtopienia

Składam gorące podziękowania
Strażakom Ochotnikom

z Gminy Malechowo
za udział w akcji ratowniczej,

która miała miejsce 22 sierpnia br. 
w Przystawach.

Dziękuję za poświęcenie i zaangażowanie 
w usuwaniu skutków podtopień, 

co pozwoliło znacznie ograniczyć zniszczenia.
 Życzę sił i energii do dalszej służby 

na rzecz społeczności lokalnej.

Wójt Gminy Malechowo
 Radosław Nowakowski

miejscowościach: Ma-
lechówko, Żegocino i 
Zielenica”, który złożony 
został do Środkowopo-
morskiej Grupy Działania. 
Należy się spodziewać, że 
do końca roku podpisana 
zostanie umowa o dofi-

nansowanie, a prace ruszą 
wiosną 2018 r.
Ponadto złożono wniosek 
o dofinansowanie do Dar-
łowskiej Lokalnej Gru-
py w dorzeczu Wieprzy, 
Grabowej i Unieści na 
realizację zadania „Budo-

wa świetlicy wiejskiej w 
Kusicach wraz z wyposa-
żeniem”. 
Przewidywana data po-
pisania umowy to koniec 
2017 r., a realizacja - II / 
III kwartał 2018 r. 

Nowe przepusty 
w Przystawach 

Gmina Malechowo wy-
konała nowe przepusty w 
Przystawach, w miejscu 
gdzie wcześniej wieś zo-
stała zalana. 
W ramach ww. prac wy-

cięto drzewa i dokonano 
prac modernizujących 
przepusty, co miało na 
celu udrożnienie i unik-
nięcie zalania na przy-
szłość.

w gminie Malechowo

Utwardzona droga gminna w Pięćmiechowie Nowe przepusty w Przystawach

Gmina Malechowo 
apeluje o pomoc dla poszkodowanych, 

którzy ucierpieli w wyniku podtopień 
spowodowanych intensywnymi opada-
mi deszczu w sierpniu br. 
 Osoby potrzebujące można wspie-
rać darami rzeczowymi. potrzebne są 
m.in.:  dywany, chodniki; meble poko-
jowe - segment, wersalka, kanapa lub 
sofa z funkcją spania. 
 Organizacją pomocy zajmuje się Gmin-
ny Ośrodek pomocy Społecznej w Male-
chowie, tel. kontaktowy: 94 31 40 569.  
Za wszelką pomoc i okazane dobre ser-
ce z góry dziękujemy.
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Gmina Malechowo Niemica

Logo zaprojektowa-
ne przez Tomasza 
Roszczyka zwyciężyło 
w konkursie i będzie 
promowało naszą 
Gminę.

W poprzednim wydaniu 
Kwartalnika pojawiła się 
informacja o rozstrzy-
gnięciu konkursu na 
logo Gminy Malechowo. 
Dziś chcemy napisać 
parę słów o samym au-
torze i przybliżyć jego 
opinię na temat znaku 
graficznego, który od-
tąd będzie utożsamiany 
z Gminą Malechowo.
Tomasz Roszczyk to 
dziewiętnastolatek z 
Przystaw, który wziął 
udział w konkursie, bo 
jak sam mówi - chciał 
się sprawdzić i lubi na-
szą gminę, chciał  zro-
bić coś dla naszej małej 
ojczyzny. Nie sądził, że 
wygra i tym bardziej 

cieszy się z takiego ob-
rotu sprawy. Jest wręcz 
dumny z tego, że logo 
gminy jest jego autor-
stwa i że dzięki temu 
zapisał się na kartach hi-
storii. Przypomnijmy, że 
nagrodą w tym konkur-
sie było 1000 zł brutto.
Tomasz w swoim pro-
jekcie nawiązał do kolo-
rów gminy - zielonego i 
żółtego, które dominują 
w naszym herbie. Nie 
chciał się jednak „za-
mykać się” tylko w tych 
kolorach, dlatego też 
dodana została barwa 
niebieska. Zastosowanie 
trzech trójkątnych pół 
nadaje znakowi spój-
ności. Każde z nich po-
siada charakterystyczny 
element. Kolor żółty z 
zarysem promieni sło-
necznych to odniesienie 
do złocistych pól i łanów 
zbóż, zieleń z otoką ko-
rony drzewa to symbol 

otaczającej przyrody i 
występujących w naszej 
gminie lasów. Trójkąt 
niebieski i postać kaja-
karza to nawiązanie do 
potencjału rzeki Grabo-
wej i walorów turystycz-
nych gminy Malechowo. 
Logo w zamyśle miało 
być proste, przejrzyste 
i czytelne. Zdaniem au-
tora - ważne jest, aby 
logo przyciągało uwagę 
i z czasem stało się zna-
kiem rozpoznawczym.
Tomasz to zdolny stu-
dent pierwszego roku 
budownictwa Politech-
niki Wrocławskiej, lubi 
matematykę, jego pa-
sją jest sztuka - uwiel-
bia malować, lubi 
też projektowanie.
Dzięki II miejscu uzy-
skanemu na Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych w Białym-
stoku w 2017 r., Tomek 
wywalczył indeks, dzię-

Mamy Logo Gminy
ki któremu mógł skła-
dać papiery na najlep-
sze uczelnie w Polsce. 
Dostał też zaproszenie 
z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Politech-
niki Wrocławskiej 
do podjęcia studiów 
na wydziałach bu-
downictwa. Wybrał 
Politechnikę Wro-

cławską. Naszemu zdol-
nemu mieszkańcowi 
życzymy powodzenia 

w karierze 
studenckiej.  

Gmina Malechowo

Gmina Malechowo 
realizuje projekt pn. 
„Rozwijamy kom-
petencje kluczowe 
uczniów szkół z Gminy 
Malechowo ”, 
w którym udział 
wezmą uczniowie z: SP 
Lejkowo, SP Malecho-
wo i SP Ostrowiec.

Cele projektu to: 
- podniesienie kompe-
tencji kluczowych, wła-
ściwych postaw i umie-
jętności niezbędnych na 
rynku pracy 229 uczniów 
ze szkół gminy Male-
chowo, poprzez realiza-

cję zajęć dodatkowych 
i specjalistycznych, 
- zniwelowanie defi-
cytów u 21 uczniów 
ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, 
w tym uczniów z nie-
pełnosprawnościami 
poprzez realizację za-
jęć specjalistycznych, 
- podniesienie kompe-
tencji zawodowych 33 
nauczycieli ze szkół 
w gminie Malechowo.
Dofinansowanie projektu 
z UE: 814 392,77 PLN.
Więcej informacji na 
temat projektu udziela: 
- Urząd Gminy w Male-

Rozwijamy 
kompetencje uczniów

chowie, Malechowo 22A 
tel. 94 3140593, 
pokój nr 202, 
- Szkoła Podstawo-
wa im. K. Górskiego 
w Lejkowie, Lejkowo 
11, tel. 94 3155718, 
- Zespół Szkół im. 
Mikołaja Kopernika 
w Ostrowcu, Ostrowiec 
61, tel. 943108414, 
- Szkoła Podstawowa im. 
mjr. Ryszarda Markiewi-
cza, ps. "Mohort" w Ma-
lechowie, Malechowo 
65B, tel. 94 3184212.

W czwartek - 31 sierp-
nia br. podczas XXX 
Sesji Rady Gminy wójt 
Radosław Nowakowski 
przekazał akt powie-
rzenia stanowiska 
dyrektora pani Iwonie 
Nowak-Gancarz. 

Na jej ręce wręczono 
symboliczny bukiet 
kwiatów. Były gratula-
cje, życzenia powodze-
nia, dobrych wyników i 
nowych pomysłów w ob-

liczu zmian w oświacie.  
Przypomnijmy, że Iwo-
na Nowak-Gancarz peł-
ni funkcję dyrektora w 
szkole w Niemicy od 
20 lat. W kwietniu br. 
na skutek przeprowa-
dzonego konkursu na 
stanowisko dyrektora 
SP Niemica, komisja 
konkursowa obdarzy-
ła ją ponownie zaufa-
niem i powierzyła rolę 
kierowania placówką.

Nowy dyrektor
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Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Malechowie 
przy wsparciu Gminy 
Malechowo zakupił 
nową karetkę. 

W sierpniu br., przed po-
siedzeniem XXX Sesji, 

Radni i Wójt Radosław 
mieli okazję podziwiać 
ambulans. Nowoczesna 
karetka będzie stacjono-
wała w Lejkowie. ZOZ 
Malechowo zaciągnął 
kredyt na ten zakup, Gmi-
na Malechowo partycy-

puje w kosztach w formie 
dotacji (50 tys. zł). Wójt 
Radosław Nowakowski 
wraz z radnymi obejrze-
li wnętrze nowoczesnej 
karetki i jej wyposażenie. 
Całkowity koszt zakupu 
to  338 146,92 zł.   

Gmina Malechowo

Nowa karetka ZOZ-u

Od lipca br. trwają 
prace nad opracowa-
niem Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji 
Gminy Malechowo na 
lata 2017-2023. 

Na podstawie przepro-
wadzonej analizy da-
nych wyznaczono strefę 
zdegradowaną, która 
skupia miejscowości: 
Ostrowiec, Sulechowo, 
Przystawy, Kusice, Ma-
lechowo. 
Stefę tę wyznaczono na 
podstawie danych zebra-
nych z Urzędu Gminy 
Malechowo, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie, 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sławnie oraz 
Komendy Powiatowej 
Policji w Sławnie. 
Kluczowymi wskaź-
nikami, które zostały 

zbadane były: ubóstwo, 
niepełnosprawność, al-
koholizm, bezrobocie, 
przestępczość. 
Istotnym elementem tych 
działań było spotkanie 
zespołu ds. rewitalizacji, 
który dokonał dogłębnej 
oceny dotyczącej proble-
mów, zagrożeń, ale także 
potencjałów i pomysłów 
na poprawę sytuacji w 
obszarze zdegradowa-
nym.
Kolejnym etapem były 
konsultacje z mieszkań-
cami, podczas których 
omówiono występujące 
w pięciu wyżej wymie-
nionych miejscowo-
ściach problemy oraz 
pomysły na ożywienie 
społeczne i kulturalne. 
Przeprowadzono także 
spacery badawcze wraz 
z przygotowaniem doku-
mentacji fotograficznej.

Mieszkańcy naszej gmi-
ny mieli okazję wziąć 
udział w konsultacjach 
społecznych poprzez 
wypełnienie fiszek pro-
jektowych z pomysłami 
na realizację projektów 
miękkich (warsztaty, 
szkolenia, kursy i wszel-
kie działania wpływające 
na poprawę jakości życia 
w sferze edukacji, kultu-
ry, sportu, możliwości 
podjęcia pracy a także 
integracji społeczności) 
oraz projektów twardych 
(inwestycje).

Dzięki partycypacji 
mieszkańców powstała 
lista projektów z pomy-
słami na rewitalizację 
ww. stref. 
Powyższe działania 
zmierzają do uchwale-
nia Lokalnego Program 
Rewitalizacji na lata 
2017-2023, co może 
nastąpić po wnikliwej 
analizie przez  Instytucję 
Zarządzającą Regional-
nym Programem Ope-
racyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego 
2014-2020 (Zarząd Wo-

jewództwa Zachodnio-
pomorskiego).
Warto przypomnieć, 
że Gmina Malechowo 
otrzymała dofinanso-
wanie na opracowanie 
programu rewitalizacji 
w II edycji konkursu do-
tacji dla gmin, uzysku-
jąc środki w wysokości 
37 500 zł.  
Pozwoli to na zapłacenie 
wynagrodzenia firmie 
zarządzającej, biegłemu 
rewidentowi oraz na 
promocję działań pro-
jektowych.

Zumba
Od kilku lat w naszej gminie panuje moda na zum-
bę. Po wakacyjnej przerwie wracamy do formy. Za-
praszamy na zajęcia zumby połączone z treningiem 
interwałowym do świetlic wiejskich.
- Karwice: wtorek, czwartek - godzina 18:30,
- Gorzyca: środa - godzina 18:00,
- Niemica: piątek - 18:30,
- Pękanino: poniedziałek - 18:30.

Co to jest zumba? Jest to rodzaj tańca łączącego w 
sobie elementy latynoamerykańskie oraz elementy 
fitness i aerobiku. Zumba to dobra zabawa, taniec i 
spalanie kalorii, które nie jest nudne.

Spacer badawczy z mieszkańcami Ostrowca Spotkanie zespołu ds. rewitalizacji

Gmina Malechowo

Powstaje Lokalny Program Rewitalizacji
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Piękną rocznicę 
50-lecia zawarcia 
związku małżeń-
skiego obchodzili 
w roku bieżącym 
Państwo Łucja 
i Czesław Bielas 
z Karwic oraz 
Państwo Cecylia 
i Marian Krok z 
Podgórek. 

Z tej okazji w Urzę-
dzie Gminy Male-
chowo odbyło się 
uroczyste spotkanie 
z dostojnymi Jubila-
tami i ich rodzinami.
Uroczystego aktu 
dekoracji medali 
nadanych przez Pre-
zydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej do-

konał Wójt Gminy 
Malechowo - Rado-
sław Nowakowski. 
Jubilatom wręczo-
no odznaczenia 
oraz kwiaty i ko-
sze 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 cześć 
uroczystości za-

kończyła się wspól-
nym zdjęciem.  
Państwo Łucja i 
Czesław Bielas 
mają 1 córkę i 2 
wnuków, Państwo 
Cecylia i Marian 
Krok z Podgórek 
wychowali 2 dzieci, 
doczekali się 5 wnu-
ków i 5 prawnuków.  

Dostojnym Jubila-
tom życzymy zdro-
wia, nieustającej 
miłości, wzajem-
nego zrozumienia 
i kolejnych, pięk-
nych jubileuszy.

Złote Gody w malechowskim urzędzie

Rodzina Państwa BielasRodzina Państwa Krok

W piątek - 14 lipca 
br. swoje urodziny 
w gronie najbliż-
szych świętowała 
mieszkanka naszej 
gminy - Pani Ma-
ria Surdy. 

Było to doskonałą 
okazją do złożenia 
serdecznych życzeń, 
przekazania bukietu 
róż oraz symbo-
licznego kosza peł-
nego upominków. 
P r z e d s t a w i c i e -
le Urzędu Gminy 
Malechowo złożyli 
w imieniu Wójta 
Radosława Nowa-
kowskiego szczere 
życzenia dobrego 
zdrowia, spoko-
ju, pogody du-
cha i łask bożych.
Pani Maria była 

Serdeczne życzenia 
dla 95-letniej Marii Surdy

Gmina Malechowo

Ostrowiec

wyraźnie wzruszo-
na i z serdecznością 
podziękowała za 
pamięć. Spotkanie 
w gronie rodziny 
upłynęło w bardzo 
miłej atmosferze. 
Anegdotek i żar-
tów nie było końca. 

Były też wspomnie-
nia trudnych chwil 
przeżytych w obo-
zach pracy oraz hi-
storia osiedlenia się 
Państwa Surdy na 
ziemiach zachod-
nich. Pani Maria to 
przykład silnej ko-

biety - człowieka „z 
tamtych czasów”, 
ulepionego z innej 
gliny. Bardzo dzię-
kujemy za spotka-
nie i składamy raz 
jeszcze najserdecz-
niejsze życzenia!

W dniu 4 września 
br. wójt Rado-
sław Nowakowski 
złożył wizytę Panu 
Józefowi Lichota 
z Przystaw, który 
obchodził dzień 
wcześniej 95-te 
urodziny. 

W imieniu władz 
s a m o r z ą d o w y c h 
złożył on dostoj-
nemu Jubilatowi 
serdeczne życzenia 
zdrowia, pomyślno-
ści i spokoju w oto-
czeniu najbliższych. 
Spotkanie było oka-
zją do wręczenia 
pamiątkowego listu 
gratulacyjnego i ko-

sza upominkowego 
oraz miłych rozmów 
z Panem Józefem, 
jego żoną i rodziną. 
Pan Józef wycho-
wał piątkę dzieci 
(1 córkę i 4 sy-
nów), doczekał 
się 18 wnuków i 
17 prawnuków. 
Na ziemie zachodnie 
przyjechał w 1949 
r., prowadził z żoną 
gospodarstwo rol-
ne i pracował jako 
dozorca w sądzie.
Panu Józefowi jesz-
cze raz życzymy 
wszystkiego, co 
najlepsze!

95-te 
urodziny 
Pana Józefa 
Lichoty 

Przystawy
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14 lipca 1922 roku 
w Swierdłowsku 
nad Morzem Czar-
nym urodziła się 
Pani Maria Surdy, z 
domu Czumak. Jej 
rodzice - Lucyna 
i Grzegorz zajmo-
wali się prowadze-
niem gospodarstwa 
rolnego. Pani Maria 
wychowała się z ro-
dzeństwem: 2 sio-
strami i 2 braćmi. 
Bohaterka naszego 
artykułu skończyła 
trzy klasy szko-
ły podstawowej, 
gdzie oczywiście 
uczyła się w języku 
rosyjskim. Jej dzie-
ciństwo nie było 
beztroskim czasem, 
pomagała rodzicom 
w gospodarstwie. 
Ze smutkiem wspo-
mina czas, gdy ro-
dzina Czumaków 
musiała oddawać 
artykuły rolnicze 
władzom państwa. 
Pamięta tragiczny 
1933 rok, kiedy to 
doświadczyła tzw. 
„Wielkiego Głodu”. 
Władza Stalina i 
„polityka pięcio-
latki”, która miała 
zainicjować zbudo-
wanie potęgi Armii 
Czerwonej naj-
bardziej uderzyła 
w zwykłych ludzi. 
Służyć temu miała 
kolektywizacja rol-
nictwa.   
 Naturalnie Pani 
Maria ma też 
miłe wspomnie-
nia z dzieciństwa, 
z sentymentem 
wraca do spotkań 
z koleżankami, 
beztroskich zabaw 
i śpiewu, gdyż Pani 
Maria  śpiewa pięk-
nie.   
Rok 1942 odci-
snął piętno na ży-

ciu bohaterki tego 
artykułu, bowiem 
wtedy otrzymała 
„powiastkę” o wy-
wozie na roboty. 
Pani Maria znala-
zła się w wagonie 
bydlęcym z około 
czterdziestoma oso-
bami. Nie jest w 
stanie określić jak 
wiele dni jechali, 
ludzie byli przera-
żeni i nie wiedzieli 
co z nimi będzie. 
Transport najpierw 
zatrzymał się we 
Lwowie. Jak mówi 
Pani Maria: „Tam 
żołnierze radzieccy 
będący w niewoli 
niemieckiej, zago-
nili nas do łaźni, ro-
zebrali tak jak Pan 
Bóg stworzył i po-
sypując cuchnącym 
środkiem, dezynfe-
kowali”. Docelowo 
młoda kobieta tra-
fiła na ziemie nie-
mieckie do Brunsz-
wik - Watenstedt, 
gdzie pracowała 
w fabryce (obsłu-
ga tokarki). Przez 
pierwsze cztery dni 
uczyła się pracy 
na tej maszynie w 
obecności majstra, 
po tym czasie sama 
musiała obsługiwać 
tokarkę. Nie było 
łatwe opanowa-
nie sztuki, której 
normalnie uczono 
podczas kilkumie-
sięcznych kursów. 
Ironią losu było to, 
że ta młoda kobie-
ta wytwarzała ele-
menty do pocisków, 
co było dla niej 
podwójną tragedią. 
"Osoba będąca w 
obozie uczestniczy 
w tworzeniu broni 
od której będą ginąć 
niewinni ludzie" - 
wzdycha. Pani Ma-

ria relacjonuje, że na 
początku zniszczyła 
sporo materiału, 
ale na szczęście nie 
miała w związku 
z tym nieprzyjem-
ności. Pracowała 
12 godzin dziennie 
przez 3 tygodnie.  
Pewnego dnia gru-
pa ośmiu młodych 
dziewcząt, w tym 
Maria Czumak - po 
namowie starszej, 
doświadczonej ko-
biety, zdobyła no-
życe. Kobiety po-
przecinały druty 
i uciekły do lasu. 
Przeszły pola, sze-
rokie rowy, trafiły 
do lasu, wydawało 
im się, że przeby-
ły bardzo odległą 
trasę. Młode ko-
biety były wyczer-
pane, okazało się, 
że przez trzy dni 
zrobiły kółko. W 
pamięci Pani Marii 
utkwiła jej scena, 
gdy chodząc po le-
sie, spotkały wzrok 
pewnej kobiety, 
która spacerowała 
tam z dzieckiem w 
wózku. Pośpiesz-
nie wróciła ona do 
wsi i zameldowała 
Gestapo, co zoba-
czyła. Po dwóch 
k w a d r a n s a c h , 
dziewczęta ujrzały 
w oddali zbliżające 
się cztery moto-
ry i dotrzymujące 
im kroku dwa psy.  
Zaprowadzono je 
do gospodarza, tam 
uciekinierki dowie-
działy się, że zo-
staną rozstrzelane 
w lesie. Po chwili 
przewieziono je do 
lasu, gdzie znaj-
dował się mały 
domek. „Przy wej-
ściu oberwałyśmy 
gumą po głowie” 

– mówi Maria Sur-
dy. „Spałyśmy tam 
jedną noc, po czym 
następnego ranka 
zawieziono nas do 
biura, zrobili nam 
sprawę i osądzili 
karę aresztu 1 mie-
siąca i 3 dni. W ten 
sposób młoda Ro-
sjanka znalazła się 
w obozie karnym 
nr 21. Był to (nosił 
różne oznaczenia w 
różnych czasach) 
Obóz Specjalny nr 
21, od maja 1941 r. 
przemianowany na 
Obóz Wychowaw-
czy nr 21, nazywa-
ny również Obo-
zem Specjalnym 
XXI Watenstedt, 
Obozem Karnym 
nr 21, Obozem 
Specjalnym Ge-
stapo Brunszwik. 
Wspomnienie po-
bytu w obozie to 
pobudka o 4 rano, 
wyjście na dwór i 
apel trwający do 
6:00 / 6:30, bez 
względu na pogo-
dę, to także pogar-
da dla więźniów, to 
tragedia milionów 
niewinnych ludzi. 
Praca tu polegała 
na zbieraniu ziem-
niaków, liści z bu-
raków. Po odbyciu 
kary, Pani Maria 
została przewiezio-
na do fabryki Wers 
Korona, gdzie przez 
dwa lata sprzątała 
tam biura. Praca w 
takim charakterze 
była o niebo lepsza.  
Rok 1944 r. przy-
niósł przewiezienie 
do obozu pracy w 
Hainingen, gdzie 
nasza bohaterka 
poznała swojego 
przyszłego męża - 
Polaka Jana Surdy. 
18 października 

Historia Marii Surdy
1945 r. to data ślu-
bu Państwa Marii i 
Jana Surdy (ślubu 
udzielał Niemiec w 
obecności tłuma-
cza). 6 lipca 1946 
r. urodziła im się 
pierwsza córka Zo-
fia, gdy maleństwo 
miało osiem miesię-
cy młode małżeń-
stwo przyjechało 
do Polski na ziemie 
odzyskane, później 
urodziło się jesz-
cze 7 dzieci (jedno 
dziecko zmarło po 
kilku tygodniach). 
Pani Maria jest 
dumna z dzieci: 
sześciu córek i syna 
(który już nie żyje). 
W naszym kraju 
Surdowie pracowali 
w pegeerach, miesz-
kali w: Poborowie, 
Rudzie, Barcinie, 
Obłęży, Przytocku. 
Do naszej gminy - 
do Ostrowca trafili 
w 1966 r. Całe ich 
życie było związane 
z PGR-em, czasy 
były różne, trzeba 
było ciężko pra-
cować, ale też był 
czas na spotkania z 
sąsiadami i wspól-
ne biesiadowanie. 
Pobyt w Polsce 
Pani Maria określi-
ła jako stabilniej-
szy, spokojniejszy.  

Ukochany mąż Pani 
Marii zmarł w 1991 
r. W latach 90. od-
wiedziła ona swoje 
rodzinne strony, 
po tylu latach spo-
tkała się z bliski-
mi, była to pełna 
wzruszeń podróż 
s e n t y m e n t a l n a .  
Nasza Jubilatka to 
pogodna osoba o 
dobrej kondycji fi-
zycznej i mentalnej. 
Na szczególną uwa-
gę zasługuje jej ele-
gancki wygląd. Pani 
Maria to kobieta 
z klasą. Uwielbia 
czytać książki, śle-
dzi informacje w 
Kwartalniku Ma-
lechowskim i ceni 
sobie niezależność 
- z powodzeniem 
obsługuje telefon 
komórkowy. Jej 
najbliżsi cenią w 
niej zdyscypli-
nowanie i umiło-
wanie porządku. 
Dostojna Jubilat-
ka doczekała się 
17 wnuków, 25 
prawnuków i 1 
praprawnuka. Jej 
bliscy są jej dumą.  
Pani Mario! Raz 
jeszcze życzymy 
kolejnych lat prze-
żytych w zdrowiu 
i otoczeniu rodzi-
ny, pogody ducha 
i samych słonecz-
nych dni. Pomyśl-
ności i 100 lat!

Ostrowiec
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Piękny jubileusz 95-
tych urodzin obcho-
dziła 13 września br. 
mieszkanka Malecho-
wa - Pani Genowefa 
Dul. 

Zgodnie ze zwycza-
jem, wójt Radosław 
Nowakowski odwie-
dził dostojną Jubilatkę, 
składając serdeczne 
życzenia dobrego zdro-
wia, pomyślności oraz 
długich lat w otocze-
niu rodziny. W imieniu 
własnym oraz władz 
samorządowych wrę-
czył Pani Genowefie list 
gratulacyjny, symbolicz-
ny bukiet róż oraz kosz 
upominków. Spotkanie z 
przemiłą i uśmiechniętą 
mieszkanką Malecho-
wa i jej bliskimi minęło 
w wesołej atmosferze. 

95-te urodziny Pani Genowefy Dul

Było pełne aneg-
dotek i wspomnień 
minionych lat.
Pani Genowefa zaskaku-
je doskonałą formą, ener-
gią i wesołym usposo-
bieniem. Jak sama mówi 

stara się być niezależna, 
z radością chodzi do ko-
ścioła i cieszy się każ-
dym przeżytym dniem. 
Nasza dostojna Jubilat-
ka wychowała 3 dzieci, 
doczekała się 5 wnu-

ków oraz 7 prawnuków. 
Jej piękny wygląd i 
świetna forma mogą 
wprowadzić niejedną 
osobę w błąd, co do 
określenia jej wieku. 
Pani Gienia wygląda 

po prostu kwitnąco.
Jeszcze raz życzy-
my Pani zdrowia, po-
myślności i wszyst-
kiego co najlepsze!

Malechowo

W niecodziennym 
wydarzeniu muzycznym 
uczestniczył zespół cy-
gański „Nasze Wspo-
mnienia”, który działa 
przy Klubie Seniora w 
Ostrowcu. 

5 sierpnia br. w połczyń-
skim Parku Zdrojowym 
odbyła się Biesiada Cy-
gańsko - Słowiańska z 
Bogdanem Trojankiem i 
innymi gwiazdami. Impre-
za podzielona była na dwie 
części: konkursową i kon-
certową. Dzięki zaprosze-
niu samego Bogdana Tro-
janka na scenie mógł swój 
występ zaprezentować w 
dwóch utworach nasz ze-

spół Nasze Wspomnienia.
„To było bardzo duże 
przeżycie. Nie ukrywam, 
że trema nam towarzy-
szyła, ale z każdą minutą 
było coraz lepiej. Jesteśmy 
zadowoleni z tego, że byli-
śmy częścią tego pięknego 
wydarzenia” - powiedziała 
liderka zespołu Grażyna 
Fronc.W Połczynie Zdroju 
można było usłyszeć Bog-
dana Trojanka, Don Vasyla 
oraz zespół Trubadurzy.
Młody zespół z Ostrowca 
zaprezentował się pięknie, 
cygańskie stroje zachwyci-
ły publiczność. Z pewno-
ścią było to doskonałą pro-
mocją Ostrowca i gminy 
Malechowo. Dziękujemy!

Niemica

Wycieczka Koła 
Gospodyń Wiejskich

Na początku wrze-
śnia Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich 
w Niemicy wraz 
z osobami towarzyszą-
cymi zorganizowały 
wycieczkę do Sea 
Parku w Sarbsku oraz 
w Łebie. 

Wycieczkowicze odwie-
dzili fokarium, gdzie po-

dziwiano pokazy i zdol-
ności fok tresowanych 
przez młodych i zdol-
nych treserów. Zwiedza-
no muzeum rybackie, 
dużo wrażeń dostarczyła 
przejażdżka kolejką po 
Łebie czy też rejs po Je-
ziorze Łebsko.
Uczestnicy wycieczki 
byli  również w Mu-
zeum Wyrzutni Rakiet 

Wojskowych w Sło-
wińskim Parku Narodo-
wym, gdzie można zo-
baczyć repliki rakiet, jak 
również szczątki znale-
zionych na wydmach w 
Rąbce i Łebie autentycz-
nych rakiet. Był oczy-
wiście czas na  relaks i 
spacer po pięknej nad-
bałtyckiej plaży. 

Ostrowiec

„Nasze Wspomnienia” 
podbijają Połczyn Zdrój
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Wiele dzieje się 
w malechowskich klu-
bach seniora, gdzie od 
maja trwają działania 
w ramach  projektu 
„Malechowskie Cen-
tra Aktywności Osób 
Starszych”  dofinaso-
wanego ze środków 
Rządowego programu 
na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-
2020 oraz z budżetu 
gminy Malechowo. 

Ponad 150 seniorów z 
sześciu klubów seniora 
bierze bardzo aktyw-
ny udział w realizacji 
zadania. Regularnie 
co tydzień duża grupa 
uczestników gimnasty-
kuje się i chodzi z kij-
kami. Raz w miesiącu 
odbywają się spotkania 
z dietetykiem, prawni-
kiem i warsztaty z psy-
chologiem. Nasi  Senio-
rzy bardzo intensywnie 
się rozwijają, poznają 
nowe dziedziny życia i 
poszerzają swoje hory-
zonty. 
Wszyscy uczestnicy 
projektu mieli okazję 
wziąć udział w kursie 

Malechowo

Centra Aktywności Osób Starszych intensywnie działają

udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycz-
nej, który cieszył się 
dużą popularnością.  W 
ramach realizowane-
go zadania ponad 100 
osób zachwycało się 
wspaniałym występem 
zespołu Mazowsze w 
amfiteatrze w Koszali-
nie, zwiedziło Poznań 
i okolice oraz zamek w 
Malborku i najbardziej 
znane miejscowości 
Mazur.  
W wyniku realizacji 
projektu powstał także 
zespół wokalny  śpie-
wający utwory o cha-
rakterze cygańskim, 
który trenuje regularnie 
i ma już za sobą pierw-
sze występy na profe-
sjonalnych scenach. 

Przed seniorami jeszcze 
sporo interesujących 
zajęć w najbliższym 
czasie zaplanowa-
no wyjazd na koncert 
Jacka Wójcickiego z 
Filharmonią Kosza-
lińską. Planowane są 
także kolejne zajęcia 
poszerzające wiedzę 
uczestników projektu 
między innymi kursy 
komputerowe, na któ-
re można już zgłaszać 
się do liderów projektu 
oraz wykłady na temat 
chorób związanych z 
wiekiem przeznaczone 
dla seniorów, ale także 
dla rodzin, które bory-
kają się z problemem 
chorób otępiennych.  
Na początku grudnia 
odbędą się świąteczne 
warsztaty rękodzieła, w 
planie są także wyjazdy 
do kina. Jak widać - 
malechowscy seniorzy 
nie zwalniają tempa. 

Seniorzy w Poznaniu

Koncert zespołu Mazowsze

Spotkania z historią w Malborku

Malechowscy seniorzy na Mazurach
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Program „Społecznik” 
realizowany w naszej 
gminie przez 7 grup 
nieformalnych poka-
zuje potencjał naszych 
mieszkańców i ich 
zaangażowanie w to, co 
się dzieje w poszczegól-
nych miejscowościach. 

Przypomnijmy, że przed 
wakacjami 7 projektów 
napisanych przez sto-
warzyszenia lub grupy 
nieformalne z terenu 
naszej gminy w ramach 
programu „Społecznik” 
- Zachodniopomorski 
System wspierania ini-
cjatyw oddolnych” reali-
zowanego przez Kosza-
lińską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. na 
mocy umowy podpisa-
nej z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego 
otrzymało dofinansowa-
nie w wysokości 3 tys. 
zł.
W wyniku działań grupy 
mieszkańców Gorzy-
cy i realizacji projektu 
„Zielono i kolorowo w 
Gorzycy” zagospodaro-
wano teren przy domu 
wiejskim.
Grupa z Lasek „Razem 
raźniej” podjęła się re-
alizacji działań integra-
cyjnych, które polegały 
na  stworzeniu miejsca 
na ognisko i organizacji 
wyjazdów dzieci i mło-
dzieży na basen.
„Integracja mieszkań-

ców sołectwa Pękanino 
poprzez sport” zakładała 
włączenie mieszkańców 
w prace polegające na za-
gospodarowaniu terenu 
przy świetlicy wiejskiej 
i posadowieniu dwóch 
tablic z koszem do gry 
w koszykówkę. Działa-
nia zakończył piknik ro-
dzinny i minirozgrywki 
w koszykówkę.
Aktywni mieszkańcy z 
Borkowa z sołtys Re-
natą Bilińską na czele 
zrealizowali projekt pn. 
„Doposażenie placu za-
baw szansą na wzrost 
atrakcyjności Borkowa 
i wzmocnienie aktywno-
ści mieszkańców”. Dzię-
ki temu dzieci z Borko-
wa mogą korzystać z 
dwóch, nowych elemen-
tów zabawowych na 
placu zabaw. W ramach 
projektu odbył się piknik 
rodzinny z konkursami 
oraz pogadanka na temat 
zdrowego trybu życia 

z zaprzyjaźnionym na-
uczycielem wychowania 
fizycznego z SP Lejko-
wo. Mieszkańcy zorga-
nizowali rajd rowerowy, 
który cieszył się dużym 
powodzeniem.
„Stowarzyszenie Szkoła 
OK” przy Szkole Pod-
stawowej w Niemicy 
realizuje „Razem lepiej” 
zakładający integrację 
dzieci z lokalnym środo-
wiskiem i grupą senio-
rów, a także różnorodne 
zajęcia i warsztaty, w 
tym nagranie płyty.
Przedszkole w Male-
chowie jest realizatorem 
projektu „Rusz śmiało 
swoje ciało”. Do końca 
listopada br. odbędą się 
tu pogadanki, warsztaty 
i spotkania ze specjali-
stami  z zakresu zdrowia 
i sportu, dla przedszko-
laków organizowane 
są dla dzieci codzienne 
zabawy ruchowe i gim-
nastyczne. Zaplanowano 

także bieg przedszkola-
ków pod hasłem „Bieg 
po zdrowie”, Spacer 
Leśną Ścieżką - nordic 
walking z rodzicami, 
grę terenową z poko-
nywaniem naturalnych 
przeszkód Szukamy 
ukrytego skarbu. Zajęcia 
z elementami dydakty-
ki cyrku poprowadzą 
uczniowie Gimnazjum 
w Malechowie, a podsu-
mowaniem projektu bę-
dzie Sportowy Talent – 
będący potwierdzeniem 
tego, że w każdym z nas 
tkwi potencjał i że każdy 
potrafi zrobić coś, czym 
może się pochwalić.
Projekt „Pałace, dwory 
i ruiny” realizuje grupa 
nauczycieli Szkoły Pod-

stawowej w Malecho-
wie. Polega on na sfo-
tografowaniu pałaców i 
dworów w gminie Ma-
lechowo oraz okolicy. 
Zwieńczeniem działań 
będzie stworzenie fo-
toksiążki oraz wystawy 
tematycznej.
Warto podkreślić to, że 
merytorycznego wspar-
cia grupom nieformal-
nym przy pisaniu pro-
jektów i ich rozliczaniu 
udzieliły stowarzyszenia 
działające na terenie na-
szej gminy: Stowarzy-
szenie Dla Ziemi Ma-
lechowskiej, Fundacja 
Odnowa Wsi oraz Sto-
warzyszenie KS Arkadia 
Malechowo.

Piknik podsumuwujący projekt w Pękaninie

Międzypokoleniowe zajęcia muzyczne w SP Niemica

Teren przy Domu Wiejskim w Gorzycy

Przedszkole w Malechowie

„Społecznik” w gminie Malechowo



Złóż wniosek o Kartę 
Dużej Rodziny
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Sulechówko

Dożynki parafialne 

W połowie września, po 
dożynkach gminnych 
w Parafii pw. Andrzeja 
Boboli 
w Sulechówku odbyła 
się uroczystość dożynek 
parafialnych. 

Święto plonów rozpoczęto 
od poświęcenia wieńców 
dożynkowych i koszów z 
płodami ziemi oraz kwia-
tów. Następnie proboszcz 
Józef Turkiel wprowadził 

procesję z darami ziemi 
do kościoła, gdzie konce-
lebrował uroczystą mszę 
świętą.
Po mszy wszyscy zgroma-
dzeni przeszli na plac przed 
kościołem, gdzie odbył się 
festyn parafialny. Można tu 
było zjeść smaczny obiad a 
na deser skosztować domo-
wych wypieków. Wszyscy 
spędzili niedzielne popołu-
dnie w bardzo miłej atmos-
ferze.

Karta Dużej Rodzi-
ny  należy się każdemu 
członkowi rodziny, w 
której wychowuje się 
co najmniej troje dzieci. 
Co należy zrobić, aby 
założyć? Wystarczy tyl-
ko założyć wniosek w 
Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej.

Posiadanie karty umoż-
liwia korzystanie z 
szerokiej gamy zniżek, 
udzielanych przez przed-
siębiorstwa publiczne, 
ale i prywatnych usłu-
godawców. Posiadacze 
kart korzystają m.in. z: 
rabatów na przejazdy 
komunikacją publiczną i 

kolejową, bilety wstępu 
do kin, muzeów, teatrów, 
parków narodowych. 
Zakres usług jest bardzo 
szeroki, od porad praw-
nych, poprzez medyczne, 
aż do stolarskich. Na li-
ście jest też wiele mniej-
szych stacjonarnych 
sklepów - warto spraw-
dzić, czy instytucje po-
łożone w naszej okolicy 
nie są partnerem progra-
mu Karta Dużej Rodzi-
ny. Instytucje oferujące 
zniżki są oznakowane 
logiem Karty Dużej Ro-
dziny lub informacją, że 
honorują Kartę. Do pro-
gramu przystępuje coraz 
więcej przedsiębiorców i 
dużych firm. Zaprasza-
my więc do składania 
wniosków i korzystania 
z rabatów

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte oso-
by i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby 
ubiegające się o żywność powinny przedstawić skierowanie 
wystawione przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej wraz 
z oświadczeniem o dochodach. Beneficjenci winni spełniać kry-
teria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, u których 
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. 

W ramach współpracy w zakresie dystrybucji Bank Żywności 
zobowiązuje się przekazać następujące artykuły spożywcze:
Groszek z marchewką,
Fasola biała,
Koncentrat pomidorowy,
Buraczki wiórki,
Powidła śliwkowe,
Makaron jajeczny,
Makaron kukurydziany,
Ryż biały,
Kasza gryczana,
Herbatniki maślane,
Mleko UHT,

Ser podpuszkowy, 
Gulasz wieprzowy z warzywami,
Szynka drobiowa,
Szynka wieprzowa mielona,
Pasztet wieprzowy,
Filet z makreli w oleju,
Cukier biały,
Olej rzepakowy.

Poza podstawowymi zadaniami, które zobowiązany jest realizo-
wać Bank Żywności zaplanowane są również realizowane dzia-
łania towarzyszące, które mają na celu:
a) Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej 
w funkcjonowaniu społeczności lokalnych w tym zajęcia akty-
wizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, 
zmierzającej do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych 
kategorii osób w trudnej sytuacji.
b) Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób korzy-
stających z pomocy żywnościowej, w tym pomoc w utrzymaniu 
higieny osobistej, wsparcie psychologiczne /terapeutyczne osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zaplanowane są także warsztaty kulinarne z niemarnowania je-
dzenia i wartości odżywczych.

Nowe zasady wydawania żywności
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Malechowie informuje, iż w dniu 31.08.2017r. 

została podpisana umowa pomiędzy ośrodkiem pomocy a bankiem żywności w Nowych bielicach. umowa zawarta została 
na okres  od 1 września 2017 r. do dnia 10 czerwca 2018 r.  
   celem ww. umowy jest realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących 
w ramach programu Operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków unii Europejskiej 
podprogram 2017. 
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9 września br. odbyły 
się Dożynki Gminne 
2017 w Malechowie. 
Tradycją już jest, 
że obchody tego 
święta rozpoczynają 
się intencyjną mszą 
polową. 

Wcześniej, na pły-
tę boiska uroczyście 
wszedł kolorowy koro-
wód dożynkowy, który 
poprowadził zespół lu-
dowy „Ostrowianie”, 
a za nim przedstawi-
ciele sołectw z wień-
cami dożynkowymi, 
starostowie dożynek, 
przedstawiciele urzę-
du gminy, radni, sołty-
si i zaproszeni goście.  

Uroczyste przekazanie 
chleba dożynkowego 
nastąpiło z rąk male-
chowskich gospoda-
rzy - państwa Mileny 
i Marcina Gałków na 
ręce wójta Radosła-
wa Nowakowskiego i 
Przewodniczącej Rady 
Gminy - Jolanty Kieres.  
Piękny zwyczaj dzie-
lenia chleba umilił 
dożynkowy występ 
zespołu ludowego Sło-
neczko z Niemicy. 
Po oficjalnym otwar-
ciu imprezy rozpo-
częto część artystycz-
no - rozrywkową.  
Były minikoncerty 
zespołu „Nasze Wspo-
mnienia” działającego 

Dożynki Gminne 2017 w Malechowie

przy Klubie Seniora 
Ostrowiec, „Ostro-
wianie” z Ostrowca, 
zespołu wokalno - gi-
tarowego „Minutki”, 
Orkiestry z Malechowa 
oraz porywający dech 
w piersiach pokaz bre-
ak dance w wykonaniu 
Bartka, Olka i Maksa. 
O dobrą zabawę i ta-
neczną formę zadbała 
też grupa taneczna z 
pokazem zumby. 
W Malechowie było 
naprawdę gorąco! 
Nigdzie indziej nie 
było piękniejszych sto-
isk i smaczniejszych 
dań, a to za sprawą so-
łectw, klubów seniora, 
koła gospodyń wiej-

skich rywalizujących 
w Konkursie na Naj-
piękniejsze Stoisko 
Dożynkowe 2017.  
Komisja Konkursowa 
nie miała łatwego za-
dania podczas oceny 
wieńców. 
Po długich obradach 
zdecydowano, że I 
miejsce i czek o war-
tości 500 zł powę-
drował do Sołectwa 
Ostrowiec, II miejsce 
wywalczyło Sołec-
two Malechówko z 
czekiem o wartości 
300 zł, natomiast III 
miejsce i czek o war-
tości 200 zł przypadło 
sołectwu Gorzyca. Po-
zostali uczestnicy kon-
kursu zostali nagro-

dzeni symbolicznymi 
dyplomami i czekami 
o wartości 100 zł. Do-
datkowo trzy pierwsze 
miejsca nagrodzono 
miniwieżami - nagro-
dami ufundowanymi 
przez Darłowską Gru-
pę Rybacką w dorze-
czu Wieprzy, Grabo-
wej i Unieści. 
Wójt Radosław Nowa-
kowski wyraził słowa 
uznania dla wykonaw-
ców tych pięknych 
wieńców - przedsta-
wicieli Bartolina, Go-
rzycy, Karwic, Male-
chowa, Malechówka, 
Ostrowca, Sulechów-
ka, którzy kultywują 
piękną, wiejską tra-
dycję wykonywania 
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Dożynki Gminne 2017 w Malechowie
wieńców w podzięce 
za otrzymane zbiory. 
Ocena kolorowych i 
bardzo oryginalnych 
stoisk dożynkowych 
nie była łatwiejsza. 
Komisja oceniała wa-
lory estetyczne wy-
konania zagród, zło-
żoność konstrukcji, 
elementy dekoracyjne 
oraz walory smakowe 
serwowanych dań i 
produktów. 
I miejsce przyznano 
bezkonkurencyjnemu 
Sołectwu Gorzyca, 
których przedstawicie-
le zaprezentowali się w 
oryginalnych strojach. 
Wysokie, II miejsce 
przypadło Placówkom 
Wsparcia Dzienne-
go, najniższe miejsce 
na podium natomiast 
wywalczyło Koło Go-
spodyń Wiejskich w 
Niemicy. Wójt Gminy 
Malechowo nagrodził 
uczestników nagro-
dami pieniężnymi. 
Specjalnie dla dzieci 

przygotowano bez-
płatne atrakcje: dmu-
chaną zjeżdżalnię, 
plac zabaw oraz basen 
z łódeczkami. Nie lada 
gratką była zagroda z 
owcami, która przeży-
wała istne oblężenie. 
Ponadto dla maluchów 
oferowano przejażdż-
ki kucami i gokarta-
mi oraz malowanie 
twarzy. Organizatorzy 
przygotowali także 
zabawne konkursy 
dla dorosłych z atrak-
cyjnymi nagrodami. 
Punktualnie o 19:00 
rozpoczął się koncert 
zespołu „Long & Ju-
nior”. Gwiazdy disco 
polo przyciągnęły do 
Malechowa tłumy. 
Przy tanecznych ryt-
mach „Tańcz, tańcz, 
tańcz” czy też „Bo ja 
tańczyć chcę” bawili 
się wszyscy. 
Były bisy, a potem 
wspólne zdjęcia i roz-
dawanie autografów.  
Na koniec rozlosowa-

PGE Energia Odnawialna S.A. ; Wind Invest Sp. z o.o. - Żyj z energią; 
Immoterm Sp. z o.o., Ostrowiec ; Grzegorz Materka - Nowy Żytnik ; 
Winergy Sp. z o.o., Warszawa ; Agro-Wap - Angelika Staniszewska, 
Marszewo ; Gospodarstwo Rybackie Kazimierz Kazimierski - Ziele-
nica; Grudzeń Las Sp. z o.o. - Sławno k. Opoczna ; Daria Podpirko-
Zdyr, Święcianowo ; Rol-Wap Żaneta Ordon, Zaleskie ; Gospodar-
stwo Rolne Bohdan Pawlak, Karwice ; Janusz Skołysz, Hodowla Ryb 
Łososiowych, Kusiczki ; WC Serwis Sp. z o.o. - Koszalin ; Gospo-
darstwo Rolne Karwice - Zbigniew Golik, Karwice ; Fol-Pak - Jerzy 
Kęsik, Przystawy ; Magdalena i Grzegorz Pindur, Zielenica ; Gryfmet 
- Katarzyna Lekan-Koch, Sławno ; Caldrew - Ewelina Boros-Smo-
lińska, Sławno ; Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie ; Sklep 
Spożywczo - Chemiczny Mart Mati - Malechowo ; Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ; Usługi Transportowe Maro-Tur 
Mirosław Wąsowski - Bożenice ; BGŻ BNP Paribas, Oddział w Sław-
nie ; Bałtyk Gaz Sp. z o.o. - Rumia ; ZETO Sp. z o.o. - Koszalin ; 
Przedsiębiorstwo drogowe Drobet, Tadeusz Broś - Sławno ; Buglo 
Sp. z o.o., Koszalin ; Tomsol Sp. z o.o., Koszalin ; Bank Spółdzielczy 
w Sławnie, Oddział w Malechowie, ; Mir-Klim - Mirosław Owięcki, 
Malechówko ; ZPUH Bernacki - Edward Bernacki Koszalin ; Goz-

dal Kazimierz - Pomiłowo ; Irena Podpirko, Święcianowo ; Krespo 
Zakład Ogólnobudowlany - Dawid Krótki, Pękanino ; Agromor Sp. 
J.- Sławno ; Restauracja Pod Dębem - Anna Siudek, Malechowo ; 
Gospodarstwo Drobiarskie Jerzy Biliński - Niemica ; Kazimierz 
Szewczuk - Wiejski Dom Handlowy, Malechowo ; PHU Magda, Zbi-
gniew Kaczmarek - Sławno ; Markomp Sp. z o.o. - Koszalin ; AOS Sp. 
z o.o. Sp. Komand. - Koszalin ; Hydrogeobudowa Sp. z o.o. Tadeusz 
Stukan - Sławno ; Romuald Cichosz, Karczma Malchow ; Ulenberg 
Sp. z o.o. - Malechówko ; Puma Krystyna Grabowska - Sławno; 
Kwiaciarnia Orchidea Mariola Drozd, Malechowo ; Salon Fryzjerski 
Emma - Małgorzata ; Obiała, Malechowo ; Optim - Miastko ; Agen-
cja Reklamowa ; Spoko - Sławno ; Piekarnia Bułeczka - Ostrowiec ; 
GS Sławno Sp. z o.o. ; Fachman - Sławno
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę: Mieszkańców Male-
chowa za przygotowanie pięknych dekoracji i ozdobienie posesji, 
Pana Wojciecha Babireckiego, Pana Jana Ideca i Rady Parafialnej, 
Pana Piotra Chylareckiego, grona pedagogicznego i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Malechowie, wszystkich osób, które zaangażowały 
się w organizację Dożynek Gminnych 2017. Dziękujemy i do zoba-
czenia za rok!

Podziękowania dla sponsorów i darczyńców Dożynek Gminnych 2017
Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, darczyńcom i przyjaciołom 
Gminy Malechowo za okazane wsparcie finansowe, rzeczowe i wszelkie inne formy pomocy w związku z organizacją Dożynek Gminnych 
2017, które odbyły się w Malechowie. Gdyby nie duża rzesza osób, firm i instytucji nasza impreza z pewnością nie miałaby takiego wy-
miaru. Dziękujemy!!! Serdeczne podziękowania kierujemy do tych, na których zawsze możemy liczyć. Lista osób i firm jest długa:

zespół „Duet” z Ko-
szalina. A my już dziś 
zapraszamy na Do-

żynki Gminne 2018 z 
zespołem disco polo w 
roli głównej.

no nagrody główne 
w loterii fantowej, a 
zamknięcia imprezy 
dokonał wójt Rado-
sław Nowakowski, 
dziękując wszystkim 
za wspaniałą zabawę, 
sponsorom i przyja-
ciołom Gminy Ma-
lechowo za wkład w 
organizację imprezy, 
a także mieszkańcom 
Malechowa za piękne 
ozdobienie wsi.
Zabawę do białego 
rana pod gołym nie-
bem poprowadził 

Gwiazda wieczoru - Zespół Long&Junior

Wójt Radosław Nowakowski z Przewodniczącą Jolantą Kieres i Starostami 
Dożynek Mileną i Marcinem Gałka
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Niemica

Festyn na rzecz kościoła

W sierpniu odbył się 
festyn na rzecz kościoła 
w Niemicy, 
w organizację którego 
zaangażowali się miesz-
kańcy Niemicy, Kusic i 
Bartolina. 

Przygotowano tradycyjne 
dania kuchni polskiej: bi-
gos, flaczki, pierogi, kar-

kówkę i domowe ciasta, 
była też smaczna ryba. Du-
żym powodzeniem cieszy-
ła się loteria fantowa, a dla 
dzieci było przygotowane 
stoisko z malowaniem twa-
rzy i zabawkami.
Kluczowym punktem 
programu były występy 
zaproszonych zespołów 
ludowych i gospodarzy z 

Niemicy - zespołu „Sło-
neczko”.
Deszczowa pogoda nie 
wystraszyła uczestników 
festynu, który trwał do bia-
łego rana. Organizatorzy 
składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w 
organizację imprezy oraz 
sponsorom i darczyńcom.

Malechowo

Cyrk Pomponi

W wakacje do Male-
chowa zawitał ze swo-
im show cyrk Pomponi. 

Na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Malechowie 
zjawili się rodzice, dziad-
kowie z dziećmi i całe ro-
dziny. Podziwiano popisy 
akrobatyczne na linie, na 
drążku, sztuczki z pudel-

kami, był też oczywiście 
klaun, który zaprosił do 
zabawy najodważniej-
sze dzieci. Nie mogło 
zabraknąć prawdziwego 
węża, cyrkowych ga-
dżetów, waty cukrowej i 
popcornu. Dzieciaki były 
zachwycone cyrkowymi 
sztuczkami.

Ostrowiec

III Piknik Rodzinny nad Jeziorem
W sobotę - 22 lipca br. 
odbył się III Piknik nad 
Jeziorem w Ostrowcu. 
Pogoda 
i frekwencja dopisały. 

W Ostrowcu pojawili 
się mieszkańcy gminy, 
powiatu i turyści. Jak co 
roku organizatorzy przy-
gotowali moc atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. Można 
było podziwiać jezioro, 
relaksując się „jazdą” 
rowerkiem wodnym. Im-
prezę uświetnił występ 
Minutek - zespołu mło-
dzieżowego z ZS Ostro-
wiec prowadzonego przez 
pana Jarosława Górnego.
Do dyspozycji dzieci była 

zjeżdżalnia i wata cukro-
wa. Można było smacz-
nie zjeść i pobawić się 
przy muzyce na żywo.
Sołtys Ostrowca - 
Krzysztof Jarotek składa 

serdeczne podziękowania 
dla:
- Pana Jarosława Górne-
go - prowadzącego zespół 
Minutki,
- Pani Ewy Konfederak 

za udostępnienie prądu,
- Pana Ryszarda Bobisa 
za udostępnienie sprzętu 
wodnego, 
- Pana Łukasza Skowroń-
skiego za podarowanie 

smakowitego pstrąga.
Dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w organizację pikniku i 
jego uczestnikom. Do zo-
baczenia za rok!

Podsumowanie wydarzeń letnich
wakacje to czas odpoczynku i relaksu dla dzieci oraz młodzieży. Dorośli również planują urlopy, by zregenerować siły po długim okresie ciężkiej pracy. Okres letni to też czas pełen festynów, pikników i imprez, kiedy to sołectwa mają „ręce pełne roboty”. 

Imprezy organizowane przez naszych mieszkańców są na wysokim poziomie, stanowią doskonałą alternatywę dobrej zabawy i wspólnej integracji. wakacje 2017 niczym nie różniły się od poprzednich. Dużo się działo w gminie Malechowo. 
Organizowano festyny, pikniki rodzinne, ogniska, wycieczki, rajdy rowerowe i inne spotkania integracyjne. powspominajmy.
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Już po raz trzeci seniorzy 
z naszej gminy mogli in-
tegrować się podczas let-
nich spotkań seniorów. 

Tym razem w Pękaninie 
spotkało się ponad 200 se-
niorów z całej gminy, któ-
rzy docierali do Pękanina 
autokarami i własnymi sa-
mochodami. W piątek - 21 
lipca br. obyła się impreza 
w stylu barbecue.
Tegoroczne wydanie pik-
niku odbyło się w urokli-
wym miejscu przy OSP 
Pękanino i świetlicy wiej-
skiej. Seniorów serdecz-
nie powitał Wójt Gminy 

Malechowo - Radosław 
Nowakowski, życząc do-
brego zdrowia, udanej za-
bawy i jak najwięcej oka-
zji do takich spotkań.
Kierownik GOPSu - Zdzi-
sława Kubiak zaprosiła 
na występy zespołów i 
do wspólnego śpiewania. 
Przed seniorami zapre-
zentował się zespół dzia-
łający przy Klubie Senio-
ra w Ostrowcu - Nasze 
Wspomnienia z wiązanką 
melodii cygańskich. Były 
też ludowe przyśpiewki 
w wykonaniu Słoneczka z 
Niemicy oraz Ostrowian z 
Ostrowca.

Impreza bardzo się udała, 
dla każdego przygoto-
wano grillowe przekąski, 
była też kawa i domowe 
wypieki. Seniorzy uczest-
niczyli w muzykowaniu i 
korzystając z przygotowa-
nych przez organizatorów 
śpiewników, wspólnie nu-
cili muzyczne szlagiery. 
Były też tańce.
Serdecznie dziękujemy 
za udział w imprezie i już 
zapraszamy do zabawy za 
rok!
Podziękowania dla 
wszystkich osób zaanga-
żowanych w organizację 
imprezy.

Pękanino

Letnie Spotkania Seniorów 

W lipcu br. w Przy-
stawach odbyły się 
uroczyste Obchody 
70-lecia Osadnictwa Wsi 
Przystawy. 

Uroczystość rozpoczę-
to Mszą Świętą w nowo 
wybudowanym Kościele. 
Symbolicznym wydarze-
niem było zamknięcie kap-
suły czasu, radna Karolina 
Kołodziej przygotowała 
na zdjęciach: 12 najstar-
szych osadników, aktualny 
wygląd wsi oraz władze 
sołectwa. 
Ciekawym akcentem był 
też dokument podający ak-
tualny stan mieszkańców 
oraz napisane przez p. Ho-
łuba wspominki z dawnych 
lat.
W tym dniu poświęcono 
i odsłonięto pamiątkową 
tablicę na kamieniu, który 
mieści się koło kościoła. 
Następnie wszyscy udali 
się na boisko wiejskie, na 
którym sołtys Teresa Petruk 
oraz  radna Karolina Koło-
dziej uroczyście powitały 
gości, wręczając najstar-
szym osadnikom statuetki 
ufundowane przez Wójta 
Gminy Malechowo - Ra-
dosława Nowakowskiego, 
dyplomy oraz kwiaty.
Przy akompaniamen-
cie zespołu muzycznego 
"ROMANS" i smacznych 
przekąskach bawiono się 
do późnych godzin wie-
czornych. Nie było końca 
wspomnień z dawnych lat.

Przystawy

70-lecie Osadnictwa 

Z okazji obchodów 70-lecia 
osadnictwa Przystaw spo-
łeczność lokalna otrzymała 
przepiękny obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej od 
Wójta Gminy Malechowo 
- Radosława Nowakow-
skiego. Nasza Świątynia w 
Przystawach nabiera bla-
sku.Z całego serca bardzo 
dziękujemy!!!
Mieszkańcy Przystaw

Prezent na 70-lecie Osadnictwa

Za okazałą pomoc przy 
organizacji 70-lecia 

Osadnictwa Wsi 
dziękujemy:

Firmie Dega, Firmie Ferma 
Drobiu Bartosz Adamkie-
wicz, Restauracji „La Vita” 
Sylwester Danuta Wojtyra, 
Michałowi Masiukiewicz, 
Eugeniuszowi Kuc, Urzę-
dowi Gminy Malechowo, 
Kwiaciarni Ewa, Wiesławie 
i Piotrowi Masłowskim, 
Jolancie Dąbkowskiej, Da-
nucie Maryniak, Łukaszo-
wi Pawliczuk, Adamowi 
Chruszcz, Kazimierzowi 
Szewczuk, Teresie Petruk, 
Karolinie Kołodziej, Janowi 
Grabowskiemu, Sołectwu 
Gorzyca oraz wszystkim 
mieszkańcom Przystaw.

Serdeczne podziękowa-
nia dla wszystkich, któ-
rzy zaangażowali się w 
organizację Obchodów.
Dziękujemy!!!

Podsumowanie wydarzeń letnich
wakacje to czas odpoczynku i relaksu dla dzieci oraz młodzieży. Dorośli również planują urlopy, by zregenerować siły po długim okresie ciężkiej pracy. Okres letni to też czas pełen festynów, pikników i imprez, kiedy to sołectwa mają „ręce pełne roboty”. 

Imprezy organizowane przez naszych mieszkańców są na wysokim poziomie, stanowią doskonałą alternatywę dobrej zabawy i wspólnej integracji. wakacje 2017 niczym nie różniły się od poprzednich. Dużo się działo w gminie Malechowo. 
Organizowano festyny, pikniki rodzinne, ogniska, wycieczki, rajdy rowerowe i inne spotkania integracyjne. powspominajmy.
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Gmina Malechowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 
W tym roku 
szkolnym pierwszy 
dzwonek zabrzmiał 
4 września. 

Do szkół wrócili wy-
poczęci uczniowie z 
nowymi nadziejami, 
ambitnymi planami 
osiągnięcia dobrych 
wyników w nauce i 
sporcie. 
Nauczyciele serdecz-
nie powitali swoich 
podopiecznych i 
rozpoczęli wspólną 
przygodę zdobywa-
nia wiedzy i wyko-
rzystania jej w prak-
tyce.
Cztery funkcjonują-
ce w naszej gminie 
placówki muszą sta-
wić czoło zmianom 
w oświacie, ale ich 
kadra zgodnie za-
pewnia, że szkoły 
są do tego świet-
nie przygotowane. 
Mimo dużych zmian, 
placówki oferują bo-
gaty wachlarz zajęć 
dodatkowych i do-
bry poziom kształ-
cenia. Wobec nowej 
rzeczywistości, od 
4 września br. w 
gminie Malechowo 
funkcjonują 4 szko-
ły podstawowe: w 
Lejkowie, Niemicy, 
Ostrowcu oraz w 

Malechowie (tu z 
klasami gimnazjal-
nymi funkcjonujący-
mi do roku 2019). 
W Przedszkolu w 
Malechowie w tym 
roku uruchomiono 
cztery oddziały: trzy-
latków, czterolatków, 
pięciolatków i sze-
ściolatków - łączna 
liczba malechow-
skich przedszkola-
ków w roku szkol-
nym 2017/2018 to 
76.
W Szkole Podsta-
wowej im. Kazi-
mierza Górskiego 
naukę rozpoczęło 93 
uczniów (dodatkowo 
13 osób w zerówce), 
w Szkole Podstawo-
wej im. Noblistów 
Polskich w Niemicy 
uczy się 160 uczniów 

Uroczyste rozpo-
częcie roku szkol-
nego 2017/2018 w 
Szkole Podstawo-
wej w Malechowie 
miało wyjątkowy 
charakter. 

Zanim zaproszeni 
goście, pracownicy 
szkoły i uczniowie 
odśpiewali hymn, 
dyrektor Piotr Chy-
larecki w kilku sło-
wach opowiedział 

o wydarzeniach 
z ostatnich 18 lat 
f u n k c j o n o w a n i a 
Gimnazjum w Ma-
lechowie, które zo-
stało przekształcone 
w szkołę podstawo-
wą.
Zgromadzeni na 
uroczystym ape-
lu mogli obejrzeć 
prezentację mul-
timedialną przed-
stawiającą historię 
malechowskiego 

gimnazjum. Ucznio-
wie wyprowadzili 
poczet sztandarowy 
i wynieśli tablicę 
Gimnazjum im. mjr. 
Ryszarda Markiewi-
cza ps. „Mohort” w 
Malechowie - osta-
nie symbole wyga-
szanej placówki, po 
czym Wójt Gminy 
Malechowo - Ra-
dosław Nowakow-
ski, odsłonił tablicę 
Szkoły Podstawo-

wej w Malechowie, 
rozpoczynając tym 
symbolicznym ge-
stem nowy szkolny 
rozdział.
Rok szkolny 
2017/2018 w Szkole 
Podstawowej w Ma-
lechowie przywitali, 
oprócz klas gimna-
zjalnych, uczniowie 
klasy I i IV, którzy 
rozpoczęli naukę w 
zreformowanej pla-
cówce.

Malechowo

Szkoła przywitała uczniów

oraz 9 dzieci w ze-
rówce. 
W murach Szkoły 
Podstawowej im. 
mjr Ryszarda Mar-
kiewicza w Male-
chowie przygodę z 
edukacją rozpoczęło 

22 uczniów pod-
stawówki oraz 134 
gimnazjalistów. 
W Zespole Szkół im. 
Mikołaja Koperni-
ka w Ostrowcu uczy 
się 124 uczniów oraz 
46 przedszkolaków.

Wszystkim naszym 
młodszym i starszym 
żakom - przedszko-
lakom, uczniom 
podstawówek i gim-
nazjalistom życzy-
my energii i zapału 
do nauki, nowych i 

ciekawych doświad-
czeń oraz przyjem-
ności z poznawania 
świata i obcowania z 
ludźmi. 
Życzymy, aby szkoła 
była dla Was nieza-
pomnianą przygodą.

Przedszkole w Malechowie SP Malechowo

SP Lejkowo

 SP Malechowo
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2 września 2017 r. 
Szkoła Podstawo-
wa im. Kazimierza 
Górskiego 
w Lejkowe wzięła 
czynny udział 
w akcji społecznej 
organizowanej 
przez Prezydenta 
Polski „Narodowe 
Czytanie”. 

W tym roku czytano 
„Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. Na 
zaproszenie organi-
zatorów odpowie-
działo wielu gości. 
W miłej atmosfe-
rze, w otoczeniu 
jesiennych symboli 
czytano wybrane 
fragmenty lektury.  
Organizatorzy bar-

dzo dziękują za 
przybycie nauczy-
cielkom ze Szkoły 
Podstawowej i Gim-
nazjum z Malecho-
wa, bibliotekarzom 
Gminy Malechowo, 
dzieciom i rodzicom 
oraz dawnym pra-
cownikom lejkow-
skiej podstawówki.

Lejkowo

Narodowe czytanie
Gmina Malechowo

Sprzątanie świata
Nie ma nic 
ważniejszego niż 
otaczający nasz 
świat, najbliższe 
otoczenie, w któ-
rym przebywamy. 

Nasze posesje, na-
sze miejscowości, 
szkoły w których 
się uczymy, świe-
tlice wiejskie, w 
których spędzamy 
czas i organizujemy 
spotkania sołeckie - 
wszystko to jest na-
szą małą ojczyzną, 
o którą warto dbać 
i pokazywać dobre 
wzorce.
Nasze najmłodsze 
pokolenia przy po-
mocy szkół i pla-
cówek wsparcia 
dziennego co roku 
angażują się w akcje 
ekologiczne zwią-
zane ze sprzątaniem 

świata. Sprzątają 
dzieci, przedszko-
laki, uczniowie 
podstawówek i 
gimnazjaliści. Spo-
tykają się miesz-
kańcy sołectw, po-
rządkują najbliższą 
okolicę, a potem 
integrują się przy 
ognisku, zajadając 
się kiełbaskami. 
Tak też było w tym 

roku. Połączenie 
przyjemnego z po-
żytecznym - nie ma 
lepszej kombinacji. 
W szkołach w ra-
mach akcji sprzą-
tanie świata odbyły 
się ekologiczne 
pogadanki, spotka-
nia edukacyjne do-
tyczące segregacji 
śmieci i dbania o 
naszą planetę. 

SZkOlNE SpRawy

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ:
Czy Dożynki Gminne powinny odbywać się 
cyklicznie w stolicy gminy - Malechowie?
Za nami najważniejsza impreza roku, którą - zdaniem miesz-
kańców - możemy uznać za udaną. Dobra lokalizacja na trasie 
krajowej szóstki i centrum naszej gminy - tak można określić 
Malechowo w kontekście dożynek. 
Teren gminny obok SP Malechowo z całą jego infrastrukturą po-
zwolił na sprawną organizację gminnego święta plonów. Dało 
się słyszeć wiele głosów, że dożynki gminne powinny być orga-
nizowane w Malechowie cyklicznie. Jakie jest Państwa zdanie? 
Podzielcie się Waszymi opiniami: promocja@malechowo.pl. 
W najbliższym czasie planujemy uruchomienie ankiety dotyczą-
cej tematu cyklicznej organizacji dożynek gminnych w Malecho-
wie, o czym będziemy informować na stronie www.malechowo.
pl oraz na profilu facebookowym Gminy Malechowo.

Dzieci z ZS Ostrowiec

Pierwszaki z SP Malechowo

Wychowankowie PWD Gorzyca

Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji kin-

der Mlecznej kanapki "przerwa na wspólne czytanie".
Czytanie rozwija język dziecka, jego wyobraźnię, uczy empatii, 
pozytywnych zachowań itp. Wspólne czytanie pogłębia bliską re-
lację rodzica z dzieckiem, pozwala na spędzenie każdej wolnej 
chwili razem, na budowanie bliskości. Dziecko, czytając z rodzi-
cami czuje się bezpieczne i kochane. Kinder Mleczna Kanapka 
wspiera ideę wspólnego czytania dorosłych i dzieci. Biblioteki z 
największą liczbą głosów zostaną obdarowane zestawami książek 
i wygodnymi pufami.

 Do dzieła – głosuj do 31 października 2017 r. 
pod adresem: wspolneczytanie.pl 

na naszą Gminną bibliotekę publiczną w Malechowie wraz               
z Filiami w: lejkowie, Niemicy, Ostrowcu i pękaninie!

Oprócz bibliotek Kinder Mleczna Kanapka obdaruje też rodzi-
ców z dziećmi! Aż 40 000 książek z kolekcji Kinder Mlecz-
nej Kanapki trafi do Was, abyście mogli je wspólnie czytać. 
Dzięki Państwa wsparciu mamy szansę na pozyskanie do biblio-
teki zestawu książek i wygodnych puf!        Dziękujemy!!!
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Tym razem z 
cyklu „Absolwent 
na szóstkę” - 
przedstawiamy 
Kornela Pietrza-
ka, który ma w 
planach zrobienie 
doktoratu. 

Bardzo zdolny 
absolwent Gimna-
zjum im. mjr. Ry-
szarda Markiewi-
cza ps. „Mohort” 
w Malechowie. 
Mieszkaniec Kar-
wic, pasjonat nauk 
ścisłych, w szcze-
gólności chemii. 
Kolejny ze zdol-
nych mieszkańców 
gminy Malecho-
wo.  
 
Irena Stalko: 
Ukończyłeś Gim-
nazjum w Male-
chowie i co dalej?
Kornel Pietrzak: 
Dostałem się w 
Koszalinie do Bro-
niewskiego jak i 
do Dubois - wybór 
padł na to pierw-
sze. Wybrałem 
profil matema-
tyczno-informa-
tyczny, jednak dy-
rektor Kamieniarz 
przekonał mnie 
do wyboru klasy 

olimpijsko-inter-
dyscypl inarnej . 
Okazało się to 
strzałem w dzie-
siątkę - miałem na-
wet 10 godzin che-
mii tygodniowo z 
planami uczestnic-
twa w konkursach 
i w olimpiadach 
c h e m i c z n y c h . 
Wszystko to dzię-
ki zdobyciu tytułu 
finalisty konkursu 
chemicznego w 
gimnazjum, do-
brej znajomości 
matematyki i fi-
zyki oraz dzięki 
nauczycielom z 
gimnazjum i szko-
ły podstawowej w 
Malechowie.
I.S.: Jak się odna-
lazłeś w II LO?
K.P.: Jeżeli chodzi 
o wiedzę z gim-
nazjum to czułem 
się bardzo dobrze 
p r z y g o t o w a n y, 
szczególny kon-
trast widziałem 
w geografii :). 
Większe miasto, 
inne otoczenie 
wymagały przy-
stosowania, jednak 
każde wyjście ze 
strefy komfortu to 
rozwój. Dojazdy 
uczą dyscypliny i 

Gmina Malechowo

Kariera naukowa absolwenta malechowskiego Gimnazjum
w efekcie zawsze 
byłem na czas i 
miałem lepszą fre-
kwencje niż miej-
scowi.
I.S.: Jak poszła Ci 
matura?
K.P.: Zdawałem 
o b o w i ą z k o w ą 
podstawową ma-
tematykę, polski 
i angielski. Do-
datkowo wybra-
łem rozszerzoną 
chemię. Matura 
w porównaniu z 
olimpiadą che-
miczną była łatwa, 
jednak pisałem 
ją bez większego 
stresu, ponieważ 
wcześniej wygra-
łem Indeks na Wy-
dział Chemiczny 
Politechniki Gdań-
skiej, a decyzję co 
do wyboru kierun-
ku podjąłem wcze-
śniej - Technologia 
Chemiczna. Nie 
brałem udziału w 
żadnej innej rekru-
tacji.
I.S.: Skąd ten wy-
bór?
K.P.: Takie decy-
zje jest trudno po-
dejmować na tym 
etapie życie, ale 
intuicyjne czułem, 
że chcę studiować 
przedmiot inży-
nierski - dlatego 
politechnika, a że 
lubiłem chemię, to 
Technologia Che-
miczna.
I.S.: I jak go oce-
niasz?
K.P.: Były to bar-
dzo interdyscy-
plinarne studia, 
zawierały chemię, 
elementy elektro-
techniki, automa-
tyki, projektowania 
inżynierskiego, za-
rządzana. W trak-
cie można było w 

Życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej ży-
czymy wszystkim osobom związanym z malechowską 
oświatą zdrowia, pomyślności i energii w wykonywa-
niu tak ważnej misji, jaką jest nauczanie i wychowy-
wanie. Nauczycielom, pedagogom, obsłudze szkół, 
administracji dziękujemy za trud waszej pracy i gra-
tulujemy osiąganych sukcesów. Mamy nadzieję, że 
wykonywana przez państwa praca przynosi wam sa-
tysfakcję, a to kim dzięki wam stają się wasi ucznio-
wie i ich osiągnięcia są dla was najlepszą nagrodą.

pewnym zakresie 
wybierać bardziej 
interesujące za-
gadnienia. Po tego 
typu studiach moż-
na znaleźć zatrud-
nienie w firmach o 
różnym profilu jak 
i rozwijać karierę 
naukową. Studia 
po pięciu latach w 
2015 r jako mgr 
inż. ukończyłem 
z wyróżnieniem. 
Był to niesamowi-
ty czas w trakcie 
którego nawiąza-
ły się przyjaźnie, 
kontakty zawodo-
we. Jednak sukces 
oparty był na cięż-
kiej pracy i wbrew 
pozorom na kon-
taktach z ludźmi.
I.S.: Współpraco-
waliście na egza-
minach?
K.P.: Raczej nie, 
bardziej przed. 
Rzeczywiście było 
kilka naprawdę 
trudnych egzami-
nów i oprócz samej 
nauki trzeba było 
opracować mate-
riały, a to się robiło 
z koleżankami i 
kolegami dzieląc 
na części. Pro-
jekty, laboratoria 
(na których moje 
studia były opar-
te) odbywały się 

w 2-5 osobowych 
grupach, gdzie na 
wynik pracował 
cały zespół. Jedni 
drugim pomaga-
li i człowiek sam 
by tych studiów 
nie skończył, a 
na pewno byłoby 
dużo trudniej.
I.S.: Słyszałam, że 
byłeś w Ameryce?
K.P.: Tak, pod 
koniec studiów 
wyleciałem na 3 
miesiące w ramach 
programu wy-
miany kulturowej 
CampAmerica do 
USA. Pracowałem 
jako pomoc ku-
chenna w obozie 
letnim dla dzieci 
i młodzieży ży-
dowskiej. Świetna 
przygoda, ciężka 
praca, poznałem 
kawałek kultury 
żydowskiej i ame-
rykańskiej, pod-
szlifowałem język. 
Polecam – tak na-
prawdę potrzebne 
są tylko chęci.
I.S.: I co po stu-
diach?
K.P.: Pierwszą 
pracę znalazłem w 
Katowicach, jako 
chemik. Jednak 
po 3 miesiącach 
przeniosłem się do 
Malborka i przez 

rok pracowałem 
jako laborant 
przy Transmisyj-
nym Mikroskopie 
Elektronowym. W 
międzyczasie roz-
począłem studia 
doktoranckie na 
Politechnice Ko-
szalińskiej z dzie-
dziny Eksploatacja 
i Budowa Maszyn. 
Jako zespół ba-
dawczy (Zespół 
Badawczo-Dydak-
tyczny Bioinży-
nierii i Elektroche-
mii Powierzchni) 
współpracujemy z 
ośrodkami badaw-
czymi z Niemiec, 
Austrii, Norwegii, 
Francji, Czech. 
Działamy dość dy-
namicznie na euro-
pejskim poziomie.
I.S.: Jakie masz 
plany?
K.P.: Jutro lecę 
do Portugalii na 2 
miesiące na tam-
tejszą uczelnię 
prowadzić badania 
naukowe, w ciągu 
2-3 lat skończyć 
doktorat i myślę, 
że to będzie czas 
na założenie ro-
dziny.

Karwice, 13 maja 2017
Wywiad przeprowadziła 

Irena Stalko – 
nauczyciel z Gimnazjum 

w Malechowie
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Niestety lato i 
wakacje już za 
nami.

 Choć pogoda tego 
lata pozostawiała 
wiele do życzenia, 
nie było czasu na 
nudę. Dzieciaki 
miały zagwaran-
towane ciekawe i 
kreatywne zajęcia 
za sprawą funkcjo-
nujących w naszej 
gminie placówek 
wsparcia dzien-
nego. Jak co roku 
PWD zapropo-
nowały dzieciom 
atrakcyjne wakacje, 
które rozpoczęły się 
piknikiem rodzin-
nym dla ponad 200 
osób. 
Letni wypoczynek 

dzieci każda pla-
cówka organizowa-
ła indywidualnie, 
zależnie od po-
trzeb dzieci do niej 
uczęszczających. 
Były zajęcia spor-
towe, kreatywne i 
artystyczne, plenery 
malarskie, wyciecz-
ki rowerowe, rajdy 
piesze, nocowanie 
w świetlicach, se-
anse filmowe, wie-
czorne podchody 
i ogniska, warsztaty 
kulinarne, ekspery-
menty i doświad-
czenia chemicz-
no-fizyczne oraz 
oczywiście wyjaz-
dy na wycieczki. 
W tym roku odbyły 
się integracyjne wy-
cieczki do Szcze-

Podsumowanie wakacji 2018

cina, do JumpIN 
Parku Trampolin w 
Bolesławicach i do 
nowego centrum 
rozrywki Pomera-
nia dla wszystkich 
chętnych dzieci. 
Wakacyjne wyjazdy 
zorganizowano dla 
całych rodzin po to, 
by dzieci z rodzica-
mi i rodzeństwem 

mogły wspólnie 
wypoczywać i inte-
grować się. 
Poszczególne pla-
cówki organizowa-
ły też wyjazdy do 
Słupska, do parku 
wodnego, do Jed-
nostki Straży Gra-
nicznej w Darłowie, 
do Wioski Hobbi-
tów w Sierakowie 

oraz wycieczki 
do sąsiednich pla-
cówek. Świetlica 
w Laskach brała 
udział w realizacji 
programu Społecz-
nik, dzięki czemu 
dzieci mogły dwa 
razy w ciągu wa-
kacji wyjechać na 
basen w Koszalinie 
i wziąć udział w 

pikniku integracyj-
nym. 
Jakie były tegorocz-
ne wakacje? 
 Pełne wrażeń, peł-
ne przygód, pełne 
dobrej zabawy i 
kreatywnych zajęć. 
 Pozostały nam do-
bre wspomnienia i 
oczekiwanie na wa-
kacje w 2018 roku.

KręgleNocowanie w Przystawach

Wycieczka dzieci ze Święcianowa

Sulechowo Wycieczka rowerowa

Wycieczka do Dygowa

Wycieczka do Darłowa
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Samorząd gminny 
w ostatnim czasie 
podejmuje szereg 
działań zmierza-
jących do polep-
szenia warunków 
pracy strażaków - 

ochotników, a tym 
samym poprawę 
b e z p i e c z e ń s t w a 
mieszkańców Gmi-
ny Malechowo. 
Remizy w Karwi-
cach i Ostrowcu 

zyskały nowy i es-
tetyczny wygląd, 
który z pewnością 
cieszy zarówno jej 
użytkowników, jak 
i mieszkańców. 
Ponadto jednostki 

OSP z naszej gminy 
otrzymały wsparcie 
w łącznej wysoko-
ści 30.283,50 zł na 
doposażenie w spe-
cjalistyczny sprzęt 
ratowniczo-gaśni-

czy. Na tę kwotę 
składają się środki 
z dotacji MSWiA 
dla OSP (14.138,00 
zł), Komendanta 
Głównego PSP w 
ramach Krajowego 

Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego 
(9.085,00 zł) oraz 
wkładu własnego 
zabezpieczonego 
w budżecie gminy 
(7.060,50 zł).

Inwestujemy w OSP

Gmina Malecho-
wo kryje  w sobie 
ciekawe zakątki, 
nierzadko zapo-
mniane, dotknięte 
zębem czasu. 

Takie też miej-
sce można odwie-
dzić w Gorzycy. 
Znajduje się tam 
dawny cmentarz 
ewangelicki  na 
wzniesieniu w le-
sie, oddalony na 
północny zachód od 
wsi. Prowadzi do 
niego szeroka ale-
ja, jego ogrodzenie 
stanowi szpaler bu-
ków i dębów oraz 
częściowo świer-
ków. Cmentarz jest 

podzielony na dwie 
części. Wschodnią 
- w kształcie pro-
stokąta założono 
w drugiej połowie 
XIX wieku, nato-
miast zachodnią - 
owalną założono w 
latach 20. / 30. XX 
wieku.
W części wschod-
niej znajduje się 
również pomnik ku 
czci poległych w I 
wojnie światowej, 
który wykonano z 
kamienia w formie 
słupa.
W miejscu, gdzie 
wzniesiony jest 
cmentarz niegdyś 
znajdowała się wo-
zownia. Cmentarz 

w Gorzycy jest 
odwiedzany przez 
przodków pocho-
wanych tu osób, w 
szczególności są 
to Niemicy. Dba-
ją oni o to miej-
sce, podobnie jak 
miejscowa ludność 
czy też uczniowie 
pobliskiej szkoły. 
Częstym widokiem 
są tu spacerujące 
osoby, które od-
wiedzają miejsce 
pochówku kryjące 
w sobie mnóstwo 
tajemnic.
Jeśli dysponujecie 
Państwo pamiąt-
kowymi zdjęciami 
przedstawiającymi 
ciekawe miejsca 

Cmentarz w Gorzycy
w naszej gminie: 
starych cmentarzy, 
parków, pałaców, 
wsi z czasów powo-
jennych lub chcieli-
byście podzielić się 

z nami ciekawymi 
informacjami na te-
mat historii naszych 
ziem, prosimy o 
kontakt: pokój 107 
UG Malechowo, 

Malechowo 22A, 
promocja@male-
chowo.pl, 
tel. 94 31 40 574.

Zajęcia odbywają się 
w godzinach 

popołudniowych 
2 razy w tygodniu.

ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

W MALECHOWIE
zaprasza na odpłatne zajęcia:

- Gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 
i młodzieży,
koszt 100 zł za miesiąc - 8 zajęć,

- „Zdrowy Kręgosłup” dla dorosłych, 
koszt 80 zł za miesiąc - 9 zajęć.

tel: 94 318 42 09

wszelkie informacje można uzy-
skać w gabinecie rehabilitacyj-
nym w Malechowie lub pod nr:



Kącik poetycki
jeśli tworzycie państwo wiersze, waszą pasją 
jest poezja i do tego chcecie podzielić się z 
czytelnikami waszymi utworami na łamach 
kwartalnika Malechowskiego, zachęcamy do 
przesyłania materiałów na adres mailowy: 
promocja@malechowo.pl lub o kontakt tele-
foniczny (94 31 40 574) lub osobisty w uG 
Malechowo - pokój 107. 
Dziś wiersz dawnej mieszkanki naszej gminy – 
Pani Elżbiety Kamińskiej. 

ON, ONA I OSTROWIEC
On - Ciągle słyszę tylko: Ostrowiec, Ostrowiec.
Proszę więc Elu, ty mi powiedz,
jak nazwa twej rodzinnej wsi powstała
i jakie znaczenie niegdyś miała.

Ona - Jest to nazwa miejscowa, topograficzna.

On - Oto mądrala, rzecz oczywista.

Ona - Ależ mój drogi, każdy to wie,
że topografia to ukształtowanie terenu jest.

On - A to ciekawe, więc dalej mów.

Ona - Zapewneś słyszał wyraz ostrów.

On - To stare słowo, dziś zapomnienia okryte 
mgłą.
Oznacza wyspę okoloną krzewami i trawą.

Ona - Na Jeziorze Ostrowieckim taka wyspa 
niegdyś była, 
(po obniżeniu się poziomu wód z lądem się 
połączyła)
na niej gród średniowieczny - jak dobrze wiesz - 
datowany na VIII - X wiek, archeolodzy go 
odkryli, 
fragmenty broni i naczyń glinianych z ziemi 
wydobyli.

On - To mi wiadomo, że gród Ostrokołem był 
otoczony,
do grodziska prowadził most zwodzony.
Fosa wypełniona wodą zabezpieczenie stanowiła.
Z rzemiosła, łowiectwa i zbieractwa ludność żyła.

Ona - To był istny wykład historyczny, ale wróć-
my do polonistyki.
Do nazwy ostrów dodano sufiks - ec
i stąd piękna nazwa Ostrowiec.

On - Sufiks - ec, cóż więcej rzec,
tak to jest żonę polonistkę mieć.
Ale Ostrowiec także lubiłem,
bo większość życia tam spędziłem,
z nią, moją żoną, rodowitą Ostrowianką.

Elżbieta Kamińska
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Lipiec to miesiąc, 
w którym odbyła się 
największa impreza 
sportowa w gminie Ma-
lechowo – ENUDRO. 

W tym roku miała ona 
jeszcze większy wymiar, 
bowiem zorganizowano 
tu Mistrzostwa Europy, 
Mistrzostwa Polski i Pu-
char Polski ENDURO. 
Park techniczny zloka-
lizowany był na boisku 

w Żegocinie, natomiast 
próby specjalne odby-
wały się na piaskowni w 
Święcianowie. 
Imprezę otworzył Wójt 
Gminy Malechowo - 
Radosław Nowakow-
ski, dyrektor zawodów 
- Waldemar Iracki oraz 
Rajmund Brzeziński z 
klubu motocrossowego 
MX Koszalin.
Wójt naszej gminy ob-
jął patronat nad impre-

zą, życzył zawodnikom 
bezpiecznych przejaz-
dów i udanego pobytu 
w gminie Malechowo, 
przypadł mu też za-
szczyt honorowego asy-
stowania przy starcie 
zawodników.
Przez dwa dni można 
było podziwiać popisy 
motocyklistów i qu-
adowców. 
Kibice sportów motocy-
klowych byli zachwy-

ceni przygotowanymi 
trasami i umiejętnościa-
mi zawodników, którzy 
reprezentowali najwyż-
szy, światowy poziom.   
Do tego słoneczna po-
goda, piękne widoki i 
festyn z zabawą do bia-
łego rana...
Enduro na stale wpi-
sało się w kalendarz 
imprez w gminie Male-
chowo, na podkreślenie 
zasługuje fakt bardzo 

owocnej współpracy z 
organizatorami: Klubem 
Motocrossowym MX 
Koszalin  oraz Polskim 
Związkiem Motoro-
wym. 
Składamy podzięko-
wania dla prywatnego 
przedsiębiorcy z gminy 
Malechowo - pani Darii 
Podpirko-Zdyr za udo-
stępnienie terenu, gdzie 
zlokalizowano dwie pró-
by techniczne.

Gmina Malechowo

Mistrzostwa Europy ENDURO 
w sportach motocyklowych

We wrześniu tego 
roku odbyła się druga 
edycja  Gminnego 
Rajdu Rowerowego, 
który zorganizowany 
został w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia 
Sportu i miał na celu 
propagowanie aktyw-
nego spędzania czasu 
wolnego. 

Organizatorem przedsię-
wzięcia była Szkoła Pod-
stawowa im. Kazimierza 
Górskiego w Lejkowie 
wraz z Radą Rodziców 
oraz Komendą Powiato-
wą Policji w Sławnie.
W rajdzie uczestniczyli 
uczniowie z lejkowskiej 

Gmina Malechowo

II Rajd Rowerowy

placówki oraz Szkoły 
Podstawowej im. No-
blistów Polskich z Nie-

micy wraz z rodzicami i 
nauczycielami. Łącznie 
w akcji udział wzięło 

ponad 50 osób. Przed 
wyjazdem asp. szt. Piotr 
Trojnar i sierż. Konrad 

Grodzki przeprowadzi-
li pogadankę nt. zasad 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Następnie 
cykliści w asyście przed-
stawicieli KPP w Sław-
nie udali się do Zielenicy 
i stamtąd ruszyli do Sie-
rakowa Sławieńskiego, 
gdzie odbył się konkurs 
wiedzy nt. znajomości 
zasad ruchu drogowego 
oraz kolarstwa, który 
przeprowadził koordy-
nator wyjazdu - Kamil 
Wiśniewski. Zakoń-
czeniem wyjazdu było 
integracyjne ognisko i 
pieczenie kiełbasek.
Wszystkim zaangażowa-
nym w organizację rajdu 
bardzo dziękujemy.
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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 2 października 2017 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Z radością informujemy, że Klub Sportowy Strong Zielenica jako jedyny przedstawiciel 
Gminy Malechowo zagrał trzecią rundę Pucharu Polski. Po wygranej 3 - 0 z zespołem Sława 
Sławno, Strong Zielenica wygrał 27 września br. z piątoligowym Saturnem Mielno na bo-
isku w Zielenicy 1:0. Dzięki wygranej zespół dalej walczy w rozgrywkach Pucharu Polski. 

Gmina Malechowo

Strong dumą Gminy

W dniach 25-
26.08.2017 r., odbyły 
się zawody Koła PZW 
Niemica - III Maraton 
wędkarski. 

Imprezę zorganizowa-
no po raz kolejny na 
jeziorze J-08 w Ostrow-
cu, gdzie zaplecze oraz 
wspaniałe warunki do 
organizacji zawodów 
przygotował Ryszard 
Bobis, a od strony tech-
nicznej przygotowaniem 
zajął się V-ce Prezes 
Romuald Bobis. Od go-
dziny 20.00, po wcze-
śniejszym rozlosowaniu 
stanowisk i szczegóło-
wej odprawie, odczyta-
niu regulaminu, gdzie 
sędziowie zwrócili uwa-
gę na wymiary ochronne 
ryb oraz wymiar do-
puszczony na zawodach 

Ostrowiec

Maraton wędkarski na jeziorze

a także o przestrzeganiu 
zasad bezpieczeństwa, 
zaczęła się 24-godzinna 
rywalizacja.
Dopuszczone metody 
wędkowania to – grun-
towa  w nocy i gruntowo 

- spławikowa w dniu na-
stępnym. W doborowym 
towarzystwie większość 
zawodników zakończyła 
zmagania z bardzo ład-
nymi wynikami. I tak:
- na pierwszym miejscu 

Tuż za podium uplaso-
wał się Mariusz Hutman 
- 2,99 kg złowionych 
ryb, który złowił naj-
większą rybę na zawo-
dach - leszcz 37 cm. Pią-
te miejsce zajął Maciej 
Maszoński z wynikiem 
- 1,90 kg złowionych. 
To i tak to bardzo dobre 
wyniki, bo warunki po-
godowe nie „wróżyły” 
dobrych połowów.
Serdeczne gratulacje dla 
zwycięzców, jak i pozo-
stałym zawodnikom.

Szczególne podziękowa-
nia dla:
- Krzysztofa Struzika - 
skarbnika koła za ufun-
dowanie nagród,
- Pawła Zająca za prze-
pyszne wyroby wędli-
niarskie z dziczyzny i 
gulasz z dziczyzny.

Mirosław Gancarz

(tak jak w roku ubie-
głym)  uplasował się Ro-
muald Bobis - 7,45 kg 
złowionych ryb,
- na miejscu drugim 
Krzysztof Stelmak - 
4,23 kg złowionych ryb,
- na trzecim miejscu Pa-
weł Zając - 3,60 kg ryb.

Uwaga!

Wspólnie ułóżmy 
Kalendarz imprez 2018
   koniec roku zbliża się wielkimi krokami, 
a wraz z nim już planujemy wydarzenia kul-
turalne, sportowe i imprezy, które odbędą 
się w naszej gminie w 2018.   
   Zwracamy się z prośbą do sołectw, szkół, 
placówek wsparcia dziennego, stowarzy-
szeń, klubów seniora o partycypowanie 
w tym procesie i zgłaszanie waszych po-
mysłów dotyczących imprez i uroczystości 
w nadchodzącym rok.   
Kontakt: tel. 94 31 40 574, 
          promocja@malechowo.pl, 
uG Malechowo - pokój 107 (Malechowo 22a). 


