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Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w rodzinnej atmosferze, 

cudownych chwil przy choince 
oraz 

pomyślności i samych sukcesów 
w nadchodzącym 
2018 roku 

Radosław Nowakowski
Wójt Gminy 
Malechowo

Jolanta Kieres 
Przewodnicząca 
  Rady Gminy 

życzą 

W tym roku pasjonatów historycznych pojazdów i militariów za-
praszamy  w ostatni weekend stycznia, 

w dniach 26 - 28.01.2018 r. w Malechowie 
jak co roku odbędzie się zimowy zlot pojazdów historycznych woj-
skowych oraz parada po okolicznych miejscowościach.
Organizator Marian Laskowski z Fortu Marian 
zaprasza na przejażdżki wozami wojskowymi, inscenizacje histo-
ryczne, wielkie ognisko i dyskotekę pod gołym niebem oraz na 
tradycyjną kąpiel morsów w niedzielę, 28.01.2018 r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu 
oraz 

Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski 
zapraszają na 

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia 2018 r. w Ostrowcu. 

W tym roku podczas imprezy będzie można skorzystać z usług 
fryzjersko – kosmetycznych. Zaczynamy o 15:00. 

Nie może Państwa zabraknąć w Ostrowcu!

W programie: 
- występy artystyczne dzieci i 
młodzieży,
- występ zespołów ludowych i 
muzycznych z naszej gminy,

- sprzedaż darów, 
- domowe wypieki w kawiarence,
- kiermasz okolicznościowy,
- Światełko do nieba.

Zaproszenie na 
XII Zimowy Zlot Historycznych 

Pojazdów  Wojskowych 
w Malechowie
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Świetlica w Kusicach 
i  wyposażenie terenów 

rekreacyjnych

Z radością informujemy, 
że wójt Radosław No-
wakowski przy kontr-
asygnacie skarbnik Syl-
wii Piechota podpisał w 
Szczecinie dwie umowy. 
Pierwsza z nich dotyczy-
ła projektu pn. „Budo-
wa świetlicy wiejskiej 
w Kusicach wraz z wy-
posażeniem”, w ramach 
Tworzenia, rozwoju oraz 
wyposażenia infrastruktu-
ry turystycznej i rekreacyj-
nej, przeznaczonej na uży-
tek publiczny, historycznie 
lub terytorialnie związanej 
z działalnością rybacką. 
Druga umowa dotyczy 
realizacji operacji pn. 
"Poprawa infrastruktury 
rekreacyjnej Gminy Ma-
lechowo poprzez doposa-
żenie terenów sportowych 
w obiekty funkcyjne, w 
miejscowości Malechów-
ko, Żegocino i Zielenica"
Celem programu, w któ-
rym Gmina Malechowo 
aplikowała poprzez zło-
żenie wniosku do lokalnej 
grupy działania DLGR 
jest propagowanie dobro-
stanu społecznego i dzie-
dzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i ob-
szaru akwakultury, w tym 
dziedzictwa kulturowe-
go, rybołówstwa i akwa-
kultury oraz morskiego 
dziedzictwa kulturowe-
go. Współfinansowanie 
ze środków europejskich 
wyniesie 254 288,55 zł, 

Nowe inwestycje 

całość operacji zamknie 
się kwotą 670 769,05 zł. 
Prace budowlane ruszą 
na wiosnę 2018 r., a ich 
zakończenie zaplanowano 
na grudzień przyszłego 
roku. W wyniku realizacji 
operacji powstanie nowo-
czesna świetlica wiejska 
wraz z punktem przed-
szkolnym w Kusiach.
W związku z drugą umo-
wą Gmina Malechowo 
osiągnie cel w postaci 
poprawy stanu infrastruk-
tury poprzez wyposażenie 
terenów rekreacyjnych 
w trzy obiekty pełniące 
funkcje zaplecza sani-
tarnego i miejsc spotkań 
mieszkańców. Środki fi-
nansowe przyznane na 
realizację tego projektu 
to 219.343 zł, natomiast 
całkowita wartość in-
westycji to 410.000 zł.

Remont drogi 
na odcinku 

Malechowo - Paproty

Po wielu perypetiach i 
problemach remont drogi 
w końcu ruszył. Jej stan w 
ostatnich miesiącach unie-
możliwiał normalne poru-
szanie się pojazdów. Choć 
i obecnie jest to znacznie 
utrudnione, to mimo to cie-
szy fakt, że coś się ruszyło.
W ramach zadania przy-
gotowano nawierzchnię, 
poszerzono drogę i wyko-

Od wydania 
ostatniego numeru 
Kwartalnika Ma-
lechowskiego, 
w naszej gminie 
wykonano nowe 
działania. Dotyczyły 
one przede wszyst-
kim poprawy bezpie-
czeństwa i jakości 
przemieszczania się 
po drogach gmin-
nych. Nie zapomnia-
no też o placówkach 
edukacyjnych...

nano warstwę wyrównaw-
czą z prawej strony w kie-
runku Paprot. Docelowo 
tak samo przygotowany 
zostanie drugi pas ruchu, 
a szerokość drogi będzie 
wynosiła 5,5 m. Długość 
przebudowywanego od-
cinka wynosi 3,761 km.
W ramach przedsięwzię-
cia „Przebudowa drogi nr 
3718Z na odcinku Male-
chowo - Paproty” zbudo-
wana zostanie kanalizacja 
deszczowa wraz z chod-
nikiem w Malechowie, a 
także dwoma zatoczkami 
w Paprotach. Zakończenie 
inwestycji uzależnione bę-
dzie od warunków pogo-
dowych i planowane jest 
na drugą połowę 2018 r.
W związku z pracami 
drogowymi na odcinku 
Malechowo - Paproty 
wystąpią obecnie znacz-
ne utrudnienia w ruchu.

Remontujemy drogę 
Drzeńsko - Zalesie

Trwają intensywne prace 
polegające na moderni-
zacji drogi na odcinku 
Drzeńsko - Zalesie. Ze 
względu na duże obciąże-
nie ruchem samochodów 
transportujących drzewo z 
lasu, w inwestycji partycy-
pują Lasy Państwowe Sp. 
z o.o. - Nadleśnictwo Pola-
nów. Wkład Gminy Male-
chowo wynosi 414 000,00 

zł, natomiast Lasów Pań-
stwowych - 500 00,00 zł. 
Gminna droga publiczna 
wyłożona zostanie pły-
tami jomb na odcinku 
1600 m. do asfaltówki, 
powstaną mijanki, wyre-
montowany zostanie rów-
nież most. Zwieńczeniem 
inwestycji będzie jej od-
powiednie oznakowanie.

Droga gminna 
w Ostrowcu 

Gmina Malechowo reali-
zuje zadanie pn. „Przebu-
dowa drogi wewnętrznej 
w Ostrowcu” (przy skle-
pie). Modernizacja tego 
odcinka drogi polegała 
na wyłożeniu nawierzch-
ni polbrukiem wraz z 
wykonaniem kanalizacji 
deszczowej (z chłonny-
mi drenażami). Dzięki 
temu poprawi się komfort 
i bezpieczeństwo poru-
szania się mieszkańców.

Nowa świetlica 
dla OSP Malechowo

Gmina Malechowo wy-
kupiła od prywatnego 
właściciela pomieszcze-
nie, które będzie służyć 
malechowskim straża-
kom jako nowa świetlica, 
ale także w razie potrzeb 
mieszkańcom Malecho-
wa. Pomieszczenie, któ-
re dotychczas używane 
było jako świetlica, po 
remoncie będzie pełniło 
rolę szatni, gdzie skła-
dowane będą mundury i 
odzież ochronna. Poprawi 
to z pewnością komfort i 
bezpieczeństwo straża-
ków. Gmina Malechowo 

finansuje zakup materia-
łów, natomiast remontu 
pomieszczenia podjęli się 
druhowie z OSP Male-
chowo. Z budżetu Gmi-
ny zakupione zostaną 
m.in.: nowe okna, drzwi, 
płytki podłogowe, farby.
Intensywne prace trwają, 
rozpoczęto je od wyburze-
nia ścianek działowych - 
dzięki czemu powstało po-
mieszczenie o powierzchni 
niemal 30 m2. Rozpro-
wadzono nową instalację 
elektryczną oraz insta-
lację centralnego ogrze-
wania, wylano posadzki, 
wyrównano    ściany.
Malechowscy strażacy 
mają ambitne plany, aby 
zakończyć prace do końca 
roku. Trzymamy kciuki 
a relację z zakończenia 
remontu na pewno przed-
stawimy w następnym 
numerze Kwartalnika.

Reforma oświaty 
w SP Malechowo

Szkoła Podstawowa w 
Malechowie to jedna z 
niewielu placówek w re-
gionie przekształconych z 
dotychczasowego Gimna-
zjum. Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej przeka-
zało z rezerwy subwencji 
oświatowej środki finan-
sowe, których głównym 
celem było dostosowa-
nie budynku do potrzeb 
młodszych uczniów. Choć 
oczywiście nie pozwoliły 
one na pełne dostosowanie 
obiektu do nowej funkcji, 
to z pewnością środki te 
stanowiły duży zastrzyk.
Dzięki wsparciu MEN 
- 105 000 zł oraz środ-
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kom gminy - 20 000 zł 
stworzono komfortową 
świetlicę dla dzieci z 
młodszych oddziałów. 
Zakupiono meble oraz 

pomoce dydaktyczne w 
salach lekcyjnych klasy I 
i IV. Uczniowie tych klas 
pracują teraz w doskona-
łych warunkach, a wypo-

sażenie świetlicy sprzyja 
przyjemnemu spędzaniu 
czasu przed zajęciami 
i po nich. 
Ostatnim punktem wy-

datkowania uzyskanych 
środków jest remont ła-
zienek znajdujących się 
na pierwszym piętrze. 
Trwają prace, które za-

kończą się na początku 
stycznia, a ich efektem 
będą schludne toalety dla 
chłopców i dziewcząt. 

Grudzień i zbliżający 
się koniec roku to 
nie tylko przygoto-
wania do świąt. Dla 
malechowskiego 
samorządu jest 
to również czas 
podsumowania roku 
oraz zamykania 
rocznego budżetu 
Gminy. W zasadzie 
możemy powiedzieć, 
że budżet mamy 
rozliczony... Dzię-
ki racjonalnemu 
gospodarowaniu 
udało się jeszcze w 
ostatnim miesiącu 
dokonać zakupów 
inwestycyjnych, 
które będą służyły 
naszym mieszkań-
com.

Zakup lamp 
hybrydowych

Między innymi, na ko-
niec roku zakupionych 
zostało 7 lamp hybry-
dowych, które oświetlą 
strategiczne punkty, o 
których wcześniej sy-
gnalizowali mieszkańcy. 
Dwie lampy posado-
wiono w Malechowie 
(przy udziale środków 
sołeckich), jedna poja-
wi się w Podgórkach, w 

Ostrowcu i w Sulechów-
ku na cmentarzu komu-
nalnym, w Sulechowie 
przy drodze do starej 
szkoły oraz w Darsko-
wie na boisku. Łączny 
koszt to ponad 55 tys. zł.

Będą nowe 
place zabaw

Łącznie 160 tys. zł 
przeznaczono na zakup 
nowoczesnych placów 
zabaw, a dodatkowo trzy 
place zabaw doposażone 
zostaną w zamki. Cał-
kowita wymiana placów 
nastąpi przy świetlicach 
w Kosierzewie, Przysta-
wach i Laskach, w zamki 
doposażone zostaną pla-
ce w Malechowie, Nie-
micy i Gorzycy. Dzięki 
temu w 2018 r. dzieci 
będą mogły korzystać 
z nowoczesnych miejsc 
rekreacji. Place te zo-
staną zamontowane na 
wiosnę przyszłego roku, 
gdy tylko pozwolą na to 
warunki atmosferycz-
ne. Zgodnie z planem, 
sukcesywne wymienia-
my stare, wysłużone 
place stawiając w ich 
miejsce nowoczesne i 
znacznie trwalsze. Dzię-
ki nowym elementom 

Dobrze wykorzystane oszczędności

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka 
ogłasza 

nabór wniosków o dofinansowanie operacji 
w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorial-

nej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 
Termin składania wniosków: od 18.12.2017 r. do 16.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy 
Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 do 16.00.

zabawowym, spędzanie 
tam czasu będzie bez 
wątpienia przyjemno-
ścią zarówno dla dzieci, 
jak i dla ich opiekunów. 

Modernizacja systemu 
uzdatniania wody 

w Niemicy i Malechowie

Ostatnimi czasy na tere-
nie naszego powiatu, ale 
nie tylko, głośno było 
na temat skażenia wody 
bakterią z grupy coli. 
Chcąc zminimalizować 
możliwość powstania 
podobnego problemu w 
naszej gminie, postano-
wiliśmy sukcesywnie i w 
miarę możliwości budże-
towych modernizować 
istniejące w gminie sys-
temy uzdatniania wody. 

W ramach tego zadania, 
w celu zmniejszenia ry-
zyka skażenia bakterią 
coli, zostaną zakupione 
lampy UV. Doposaże-
nie w lampę tego typu 
ma na celu uzdatnianie 
wody poprzez niemal 
stuprocentową redukcję 
biogenów w wodzie. 
Dezynfekcja promie-
niami UV nie wpływa 
negatywne na ludzi i nie 
pozostawia w wodzie 
żadnych substancji che-
micznych. Zaletą tej me-
tody uzdatniania wody 
jest jej skuteczność oraz 
wydajność. Na moderni-
zację systemu uzdatnia-
nia wody - wodociąg w 
Malechowie przewidzia-
no 50 tys. zł, natomiast 
modernizacja hydroforni 

w Niemicy będzie kosz-
towała 60 tys. Warto 
przypomnieć, że po-
dobne lampy zostały 
wcześniej zamontowane 
zostały w hydroforniach 
w Laskach i Pękaninie.

Nowe bramy 
wjazdowe przy cmen-
tarzach komunalnych

Władze gminy postano-
wiły też zadbać o nasze 
cmentarze komunalne. 
W Sulechówku utwar-
dzone zostanie wejście 
i wjazd przy bramie na 
cmentarz oraz postawio-
na lampa hybrydowa, 
natomiast w Ostrowcu 
wymieniona zostanie 
brama wjazdowa wraz z 
ogrodzeniem od frontu.

w gminie Malechowo
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Za nami druga edycja 
wyjątkowego jarmar-
ku bożonarodzenio-
wego, który odbył 
się na placu przy UG 
Malechowo. 

Jak zwykle nie zawiedli 
nas wystawcy, miesz-
kańcy gminy odwiedza-
jący imprezę oraz pogo-
da. Było wprost idealnie. 
Urokliwe kolędy za-
prezentowały zespoły 
ludowe: Nasze Wspo-
mnienia, Ostrowianie i 
Słoneczko. Do wspólne-
go kolędowania zaprosi-
ły Minutki z Ostrowca 
oraz Orkiestra z Male-
chowa. Oczywiście nie 
zawiódł nas Święty Mi-
kołaj, który częstował 
dzieci słodkościami i 
pozował do zdjęć. Tyl-
ko tu można było na-
być wyszukane ozdoby 
świąteczne, żywe cho-

Malechowo 

Udany Jarmark Bożonarodzeniowy

- SP Lejkowo,
- SP Malechowo,
- SP Niemica,
- Rada Rodziców 
przy SP Niemica,
- ZS Ostrowiec,
- Przedszkole 
w Malechowie,
- Placówki Wsparcia
 Dziennego,

- Sołectwo Gorzyca,
- Klub Seniora 
w Malechowie,
- Klub Seniora 
w Ostrowcu,
- Ostrowianie,
- Nasze Wspomnienia 
oraz prywatni wystawcy 
i rękodzielnicy.

Dziękujemy wszystkim 
wystawcom za zaanga-
żowanie i uczestnictwo w 
imprezie oraz zespołom 
za uświetnienie imprezy. 
Serdeczne podziękowa-
nia ślemy do mieszkań-
ców naszej gminy, którzy 
przyjechali w minioną 
niedzielę do Malechowa.

inki, aromatyczne pier-
niczki, smaczne pierogi 
i ogrzać się korzennym 
grzańcem.

Przed nami naj-
piękniejszy okres w 
roku - zbliża się Boże 
Narodzenie. 

Wśród natłoku obo-
wiązków, zakupów, 
porządkowania i zdo-
bienia domów, warto 
zwolnić trochę tempa 
w tej przedświątecznej 

gorączce i znaleźć czas 
na wspólne przeżywa-
nie cudu narodzin... 
Piękne i wzruszające 
spotkania jasełkowe jak 
co roku przygotowują 

szkoły z terenu naszej 
gminy, na rodzinne ko-
lędowanie zapraszają 
przedszkolaki oraz wy-
chowankowie placówek 
wsparcia dziennego... 

Gmina Malechowo 

Jasełka

Występ dzieci z SP Lejkowo

Muzycy z SP Niemica

Piękne i oryginalne stoiska wystawiennicze przygotowali:

Aniołek z PWD Niemica



Gmina Malechowo

Ogólnopolski Dzień Seniora
Już po raz drugi 
malechowscy Se-
niorzy mieli okazję 
uczczenia swojego 
święta w sposób 
bardzo uroczysty. 

Wójt gminy Male-
chowo Radosław 
Nowakowski za-
prosił wszystkich 
seniorów z terenu 
gminy do teatru. 
W ubiegłym roku 

był to Bałtycki Teatr 
Dramatyczny i wzru-
szający spektakl z 
piosenkami Agniesz-
ki Osieckiej, a w tym 
roku Teatr Variete 
Muza i energetycz-
ne przedstawienia z 
najbardziej znanymi 
przebojami lat 70-
tych.  
Na zaproszenie wójta 
odpowiedziało ponad 
200 Seniorów, któ-

rzy mieli możliwość 
dotarcia do teatru 
zorganizowanym, 
bezpłatnym transpor-
tem.   
Wszyscy bawili 
się doskonale przy 
dźwiękach znanych 
utworów, we wspa-
niałym towarzystwie, 
przy filiżance kawy, 
słodkim poczęstunku 
i symbolicznym kie-
liszku wina. 

Dobiega końca projekt 
dla seniorów realizowa-
ny w ramach Rządowe-
go Programu na Rzecz 
Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 
2014-2020, dofinanso-
wany przez Minister-
stwo Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej oraz 
Wójta Gminy Male-
chowo. 

Przez siedem miesięcy 
ponad 150 seniorów z 
gminy Malechowo bardzo 
aktywnie uczestniczyło w 
zajęciach projektowych. 
 Wynikiem realizacji 
zadania jest powstanie 
sześciu Malechowskich 
Centrów Aktywności 
Osób Starszych w naj-
większych miejscowo-
ściach gminy.  
W każdym centrum 
powstało koło samo-
pomocy skupiające se-
niorów - wolontariuszy  
działających dla dobra 
swoich społeczności. 
W sześciu miejsco-
wościach odbywały 
się cykliczne zajęcia.
Seniorzy zwiększyli swo-
je umiejętności w wielu 
dziedzinach. Brali udział 
w comiesięcznych warsz-
tatach z psychologiem, 
prawnikiem i dietety-
kiem, a do tego co tydzień 
uprawiali gimnastykę 
i chodzenie z kijkami. 
 Dodatkowo ponad 100 

Gmina Malechowo

Zakończył się projekt dla seniorów
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osób nauczyło się udzie-
lania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w czasie 
intensywnego, pięciogo-
dzinnego kursu.   
Około 40 osób kształci-
ło swoje umiejętności w 
dziedzinie obsługi kom-
putera. Uczestnicy warsz-
tatów komputerowych 
poznawali tajniki obsługi 
Internetu, poczty elektro-
nicznej, zakładania profili 
społecznościowych.   
Najbardziej utalentowani 
wzięli udział w warszta-
tach plastycznych i mieli 
okazję do pracy z gliną  w 
czasie warsztatów  cera-
micznych  oraz poznawa-
nia różnych technik ma-
larskich, między innymi 
próbowali malowania na 
szkle oraz własnoręczne-
go tworzenia ozdób bożo-
narodzeniowych.  

Uzdolnieni muzycznie 
mieli okazję trenować 
pod okiem profesjonalne-
go instruktora, a efektem 
tych prób jest powstanie 
zespołu śpiewaczego, 
który został wyposażony 
w estradowe stroje i na-
głośnienie.  
Ważnym elementem re-

alizowanego zadania były 
wykłady i warsztaty na 
temat chorób otępiennych 
związanych z wiekiem, 
przeznaczone dla osób 
starszych, ale również dla 
rodzin borykających się z 
problemem choroby otę-
piennej w rodzinie.  
Uczestnicy projektu na-

uczyli się wielu rzeczy, 
ale mieli też okazję do 
rozrywki i wypoczynku: 
wyjechali na dwie wy-
cieczki krajoznawcze do 
Poznania i na Mazury 
oraz na koncert Mazow-
sza oraz Jacka Wójcic-
kiego i kilka razy do kina. 
Przeprowadzenie zada-
nia na tak dużym obsza-
rze i dla tak wielu osób 
nie byłoby możliwe 
bez udziału wolontariu-
szy - liderów każdego z 
MCAOS oraz osób im po-
magających.  
Wszystkim wolonta-
riuszom składamy ser-
deczne podziękowania. 
Realizacja projektu moż-
liwa była dzięki dofinan-
sowaniu z Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej oraz pomocy 
Wójta Gminy Malecho-
wo, który udostępnił lokal 
na biuro projektu i zapew-
nił finanse na wkład wła-
sny do projektu.  
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Rocznica ślubu to 
święto wzruszające, 
zwłaszcza gdy są to 
Złote Gody. 

W październiku w sali 
konferencyjnej Urzę-
du Gminy Malecho-

wo odbyła się piękna 
uroczystość z okazji 
jubileuszu 50-lecia za-
warcia związku mał-
żeńskiego Państwa 
Danuty i Stanisława 
Filipiak z Bartolina 
oraz Zofii i Jerzego 

Strojczyk z Lasek.  
Wójt Radosław No-
wakowski wręczył Ju-
bilatom odznaczenia 
nadane przez Prezy-
denta RP. Dostojnym 
Jubilatom życzył do-
brego zdrowia, miło-

ści, wzajemnego zro-
zumienia i dalszych 
szczęśliwych lat w 
otoczeniu najbliż-
szych. Były gratula-
cje, kwiaty, pamiątko-
we statuetki, życzenia 
oraz tradycyjna lamp-

ka szampana. Po 
części oficjalnej Do-
stojni Jubilaci oraz 
ich goście - dzieci, 
wnuki oraz prawnu-
ki zostali zaproszeni 
na pysznego torta. 
Państwo Filipiak 

wychowali 3 dzie-
ci, doczekali się 6 
wnuków i 3 pra-
wnuków, Państwo 
Strojczyk podobnie 
- 3 dzieci, 7 wnuków 
oraz 4 prawnuków.

Gmina Malechowo

Obchodzili Złote Gody

Danuta i Stanisław Filipiak z Bartolina Zofia i Jerzy Strojczyk z Lasek

Sulechowo

Odznaczyli Pana Kazimierza

29 listopada br. 
przedstawiciele 
Związku Komba-
tantów RP i Byłych 
Więźniów Politycz-
nych RP wraz z 
wójtem Gminy Ma-
lechowo - Radosła-
wem Nowakowskim, 
złożyli wizytę zasłu-
żonemu mieszkań-
cowi naszej gminy - 
panu Kazimierzowi 
Królikowskiemu z 
Sulechowa.
 
Celem było oficjal-
ne wręczenie Koło-

brzeskiego Krzyża 
Kombatanckiego za 
walki w obronie na-
szej ojczyzny. Ser-
deczne słowa uzna-
nia złożył Kazimierz 
Kuligowski - Prezes 
Oddziału ZKRPi-
BWP w Darłowie. 
Symboliczny bukiet 
róż i serdeczne życze-
nia dobrego zdrowia 
oraz pomyślności 
przekazał wójt Rado-
sław Nowakowski. 
Spotkanie było miłą 
okazją do powspomi-
nania trudnych walk 

II wojny światowej i 
obrony naszego kra-
ju. Pan Kazimierz 
wspominał ciężkie 
chwile, z łezką w oku 
podkreślił jak młodzi 
ludzie ginęli za nasz 
kraj. Pochodzący z 
Zamojszczyzny Ka-
zimierz Królikowski 
jest zdobywcą Wału 
Pomorskiego, brał 
udział w walkach o 
Kołobrzeg. To zasłu-
żony człowiek, który 
dużo przeżył o wiel-
kim sercu i o niesa-
mowitej skromności. 

Od lewej:  Włodzimierz Balcerzak - Sekretarz ZKRPiBWP, wójt Radosław Nowakowski, od-
znaczony Kazimierz Królikowski, Kazimierz Kuligowski - Prezes Oddziału ZKRPiBWP w Dar-
łowie.

W czwartek, 14 
grudnia 1927 roku 
w Rokitnej urodzi-
ła się Katarzyna 
Sawka. 

Od 70 lat ta Pani jest 
mieszanką gminy 
Malechowo. Pani 
Kasia obchodziła 
piękny jubileusz 
90-tych urodzin. Z 
tej okazji, wizytę 
Dostojnej Jubilatce 
złożył wójt Rado-
sław Nowakowski, 

składając życzenia 
zdrowia, pomyślno-
ści, spokoju i kolej-
nych lat w otoczeniu 
najbliższych. Gospo-
darz naszej gminy 
wręczył Pani Kasi 
list gratulacyjny, 
bukiet kwiatów oraz 
kosz upominkowy.
Odśpiewano grom-
kie "Sto lat", był też 
pyszny tort. Nasza 
Jubilatka nie kryła 
łez wzruszenia i pod-
kreśliła, że cieszy się 

z tego spotkania. W 
jubileuszu uczest-
niczyły córki Pani 
Kasi, zięć, wnuki 
i prawnuki, a ona 
sama wspominała 
minione lata i trud-
ne dzieciństwo. Jej 
przeżycia mogłyby 
być scenariuszem fil-
mu, przeżyła chwile 
grozy. Historię Pani 
Kasi możecie poznać 
na stronie obok...

Gmina Malechowo

90 lat Pani Katarzyny 
Filipowskiej
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Pani Katarzyna 
Filipowska, która 
jest bohaterką tego 
artykułu wywodzi 
się z dużej rodzi-
ny, urodziła się 14 
grudnia 1927 r. w 
miejscowości Ro-
kitna, parafia Mosty 
Wielkie, ówcze-
sne województwo 
lwowskie. 
 Jest najmłodszą 
z dziesięciorga 
dzieci pozostającą 
przy życiu, miała 
6 sióstr i 3 braci.
Ojciec Michał był 
szanowanym ku-
charzem u hrabie-
go, mama Aniela 
zajmowała się wy-
chowaniem dzieci i 
wspólnie z mężem 
prowadziła małe 
gospodarstwo rolne.

Pani Katarzyna, 
z domu Sawka z 
sentymentem wspo-
mina swoje dzie-
ciństwo, zabawy z 
rodzeństwem i są-
siadami, choć miała 
też sporo obowiąz-
ków i sumiennie 
je wykonywała. 
Niezwykle ważnym 
stwierdzeniem wy-
dają się jej słowa, że 
we wsi pełnej Ukra-
ińców i Polaków 
żyło się im dobrze, 
ludzie szanowali się 
i żyli w poprawnych 
stosunkach. Tak 
właśnie wspomina 
swoje dzieciństwo. 
Nic nie zapowiadało 
tego, co się dopiero 
wydarzy w życiu 
nastoletniej Kasi.
To wszystko, co za-
częło się dziać na 
Wołyniu w 1943 r. 
wydawało się złym 
snem. Bohaterka 
naszego artykułu 
doskonale pomię-
ta jak nie mogła 

uwierzyć w docho-
dzące ją z Wołynia 
tragiczne wieści o 
brutalnych mordach 
Polaków, o ich pa-
leniu w kościołach, 
o zabijaniu polskich 
sąsiadów w naj-
bardziej brutalny 
sposób przy użyciu 
narzędzi gospodar-
czych, o rozrywaniu 
brzuchów kobiet w 
ciąży, o mordowa-
niu bezbronnych 
dzieci i starców... 
Pani Kasia jak dziś 
pamięta słowa pew-
nej kobiety z Woły-
nia, która relacjono-
wała co działo się w 
tamtych dniach na 
ziemi wołyńskiej, 
jakich tragicznych 
wydarzeń była 
świadkiem. Na jej 
szokujące słowa 
Pani Katarzyna 
powiedziała: „Ona 
jest głupia. To nie 
może być prawdą”. 
Niestety okazało 
się inaczej... Pa-
miętajmy, że Wołyń 
był oddalony od 
Rokitnej o ok. 20 
km i fala zabójstw 
dotarła tu w 1944 r.

„Na pewno leżał 
jeszcze śnieg, był 
marzec, może kwie-
cień 1944 r., Ukra-
ińcy zaczęli zabijać 
nocą w pobliskich 
miejscowościach 
i koloniach, na co 
wskazywały wybu-
chające łuny ognia, 
zawodzenie psów 
i niewyobrażalne 
krzyki ludzi i ich 
płacz...”. Wspomi-
na jak jej siostra 
zamknęła w stajni 
na kłódkę czterech 
braci w pomiesz-
czeniu gospodar-
czym i to ocaliło im 
życie. Oprawcy nie 

weszli tam. Innym 
razem teść bohater-
ki artykułu został 
postrzelony w twarz 
i po kilku dniach 
konania zmarł. 
Rodzina Pani Kasi 
miała to szczęście, 
że przed plano-
wanymi mordami 
ostrzegał ich sąsiad 
Ukrainiec. Pewne-
go razu schował ją 
do stodoły w sia-
nie i dzięki temu 
przeżyła. Następ-
nym jednak razem 
ostrzegł ją, ale pod-
kreślił, że nie może 
jej więcej ukrywać 
i ryzykować życia 
swojego i bliskich. 
Po powrocie z ko-
lejnej pełnej strachu 
i niepewności nocy, 
Pani Kasia u siebie 
w domu zobaczy-
ła ciało koleżanki 
z wnętrznościami 
na wierzchu. Była 
to jej sąsiadka - ta 
dzielna dziewczy-
na zastawiła drzwi 
swoim ciałem, gdy 
przyszli Ukraińcy, a 
swoim czterem bra-
ciom kazała ucie-
kać. W ten sposób 
oddalili się przez 
rzekę do Stanisła-
wówki, dziewczy-
na straciła życie, 
ich dom spalono. 

Gdy na drzwiach 
Sawków Ukraińcy 
powiesili kartkę 
„Polaczki wracajcie 
do siebie”, Pani Ka-
sia wiedziała, że to 
ostatnia chwila, by 
uciec. Oddaliła się z 
bratem nocą, wzięła 
ze sobą tylko kołdrę 
i krowę. Dotarli do 
Mostów Wielkich, 
stamtąd trafiła do 
Żółkwi koło Łańcu-
ta. Następnie prze-
niosła się do Kor-

niatkowa do siostry 
babci, gdzie żyło 
jej się ciężko. Tam 
poznała koleżankę, 
która mieszkała z 
owdowiałą matką 
i wspólnie zaczęły 
pomagać jej przy 
gospodarstwie. Po 
pewnym czasie pa-
nią Kasię odnalazł 
jej szwagier i zabrał 
ją do siostry do Dą-
browy Górniczej.
Gdy zakończyła 
się wojna przyszły 
mąż Pani Kasi, 
którego znała od 
paru lat, wyjechał 
w koszalińskie, by 
szukać gospodar-
stwa do przejęcia. 
W Karwicach, 
gdzie najpierw trafił 
nie było już żadne-
go miejsca, zajęli 
więc gospodarstwo 
w Karwiczkach, 
wspólnie z rodzi-
ną brata męża Pani 
Kasi, gdzie miesz-
kali przez 7 lat. 
Życie na Pomorzu 
na pewno było bez-
pieczniejsze, choć 
praca była trud-
na, a zbiory słabe. 
W 1949 r. Katarzy-
na Sawka wyszła za 
mąż za jej ukocha-
nego męża Grzego-
rza Filipowskiego, 
który był od niej 
starszy 13 lat. Po-
znała go jeszcze na 
południu, jej siostra 
poślubiła jego brata 
- w ten oto sposób 
dwie siostry Sawka 
poślubiły dwóch 
braci Filipowskich.
Pewnego razu 
Grzegorz Filipow-
ski, rozmawiając 
z dużym obszarni-
kiem z Malechowa 
- Józefem Bomers-
bachem dowiedział 
się, że do Grębowa, 
w rodzinne strony 

Malechowo

Historia Pani Katarzyny Filipowskiej

chce wyjechać ro-
dzina Matusińskich 
i zwalnia się go-
spodarstwo. W tych 
okol icznośc iach 
Pani Kasia z mężem 
i 3 dzieci przeniosła 
się do Malecho-
wa. Tu urodziły się 
jeszcze dwie córki. 
Małżeństwo Fili-
powskich oprócz 
piątki swoich dzie-
ci, wychowywało 
trójkę osieroco-
nych synów brata 
Pana Grzegorza 
(Jana, Stanisła-
wa i Franciszka). 

Państwo Filipow-
scy prowadzili go-
spodarstwo rolne, 
mąż Pani Kasi był 
schorowany, pięt-
no na jego zdrowiu 
wycisnęła wojna i 
łagry. „Córki bardzo 
pomagały nam na 
gospodarce, dziew-
częta były pracowi-
te i zaradne. Mam to 
szczęście, że dzieci 
mam dobre” - doda-
je 90-letnia miesz-
kanka Malechowa. 
W 1979 r. bohater-
ka naszego artyku-
łu owdowiała, w 

1984 r. przepisała 
gospodarkę córce. 
Jej dumą zawsze 
były i będą córki: 
Janina, Maria, Te-
resa, Elżbieta i Mał-
gorzata (zmarła w 
tragicznym wypad-
ku) oraz 13 wnuków 
i 10 prawnuków. 
90-letnia miesz-
kanka Malechowa 
to bardzo sympa-
tyczna starsza Pani, 
która zaskakuje do-
skonałą pamięcią i 
detalami z lat mło-
dzieńczych. Mimo 
podeszłego wieku 
i poważnych pro-
blemów z biodrem, 
Pani Kasia wciąż 
pozostaje bardzo 
ciepłą i pogodną 
osobą. Opiekuje 
się nią troskliwie 
córka Elżbie-
ta przy wsparciu 
sióstr i ich dzieci. 

Pani Katarzynie 
raz jeszcze 

z całego serca 
życzymy 

pogody ducha, 
łask bożych i 

otoczenia 
najbliższymi. 
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Świąteczne oblicze zyskały dwie największe miejscowości 
gminy Malechowo. Serce Wsi w Malechowie ozdabiają mi-
gocące ozdoby, rozświetlają je gwiazdy i życzenia Wesołych 
Świąt.W Ostrowcu pojawiła się urokliwa i pięknie oświetlo-
na choinka. Dzięki temu Serce Wsi jest teraz prawdziwym 
centrum Ostrowca. Mamy nadzieję, że te elementy wpro-
wadzą nas w wyjątkowy nastrój świąt..., które już tuż tuż...

6 grudnia to niezapo-
mniany dzień zarówno 
dla dzieci jak i doro-
słych. 

Tego dnia pod poduszką 
lub przy butach znaj-
dujemy słodkości lub 
drobne upominki po-
zostawione przez jego-
mościa z siwą brodą w 

czerwonym stroju. Ten 
piękny gest wprowadza 
nas w magiczny okres 
b o ż o n a r o d z e n i o w y. 
Jak co roku, szkoły, 
przedszkola, placówki 
wsparcia dziennego oraz 
sołectwa organizują nie-
spodziankowe wyjazdy 
dla dzieci i młodzieży, 
mikołajkowe spotkania 

i wspólne wyczekiwanie 
na prezenty. W tym roku 
nasi najmłodsi mieszkań-
cy byli bardzo grzeczni, 
bowiem do wielu miej-
scowości zawitał praw-
dziwy Święty Mikołaj 
lub też jego wysłannicy 
– śnieżynki i pomocnicy. 

Gmina Malechowo

Mikołaj odwiedził naszych

Szkoła Podstawowa w Lejkowie

Żegocino

Placówka Wsparcia Dziennego Laski

Gmina Malechowo

Jest świątecznie
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Dzieci z PWD Karwice witają Mikołaja Odwiedziny w Malechówku Mikołajek z Sulechowa

Zabawa w Święcianowie z Mikołajem

Śnieżynki w SP Niemica Mikołajki w Ostrowcu

milusińskich
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W malechowskiej szkole 
podsumowano trzymie-
sięczny projekt „Pałace, 
dwory i ruiny”. 

Otrzymał on dofinanso-
wanie ze środków Sa-
morządu Województwa 
Zachodniopomorskie-
go w ramach programu 
Społecznik realizowa-
nego przez Koszalińską 
Agencję Rozwoju Re-
gionalnego S.A. Inicja-
tywa była odpowiedzią 
na potrzeby mieszkań-
ców gminy Malechowo, 
szczególnie młodych, 
związane z poszukiwa-
niem społecznej i regio-
nalnej tożsamości oraz 
nieznajomością w naszym 

regionie miejsc mających 
wartość historyczną.
Głównym celem pro-
jektu było stworzenie 
dokumentacji architek-
tury dworskiej i pałaco-
wej, dla której, w wielu 
przypadkach, stanowi to 
ostatni moment na upa-
miętnienie jej istnienia.
Jego realizatorami byli 
uczniowie klas gimnazjal-
nych malechowskiej szko-
ły pod kierunkiem nauczy-
cieli: Ireny Stalko, Anny 
Rogali, Doroty Manijak, 
Elizy Wróblewskiej-Hen-
cel oraz Dominika Wro-
scha i Dariusza Bartosa.
Młodzież uczestniczyła w 
zajęciach terenowych oraz 
warsztatach prowadzo-

nych w Archiwum Pań-
stwowym w Koszalinie. 
Poszukując informacji, 
materiałów, map uczestni-
cy odwiedzili Urząd Gmi-
ny Malechowo i Gminną 
Bibliotekę Publiczną. 
Atrakcją była wizyta w 
Technikum Leśnym w 
Warcinie, której celem 
było pokazanie doskona-
łego zagospodarowania 
zabytkowego pałacu.
Można śmiało stwierdzić, 
że był to czas intensyw-
nej, ale przyjemnej pracy. 
Uczniowie z wielkim za-
angażowaniem odkrywali 
kolejne obiekty, opisy-
wali je, fotografowali. 
Trwałym efektem przed-
sięwzięcia jest wystawa 

Malechowo

Podsumowanie projektu „Społecznik”

W czwartkowe przed-
południe, 30 listopada 
br. w Przedszkolu w 
Malechowie odbyła się 
wielka uroczystość - 
widowisko pod nazwą 
Sportowy Talent. 

Było to podsumowa-
nie trzymiesięcznego 
projektu „Rusz śmiało 
swoje ciało” w ramach 
programu Społecznik 
- zachodniopomorskie-
go systemu wspierania 
inicjatyw oddolnych re-
alizowanego przez Ko-
szalińską Agencję Roz-
woju Regionalnego S.A.
Głównym celem pro-
jektu było umożliwienie 
dzieciom, ich rodzinom 
i społeczności lokalnej 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego oraz za-
korzenienie w wycho-
wankach przedszkola 
zdrowego stylu życia 
od najmłodszych lat.
Na uroczystość przyby-
li rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo naszych 
wychowanków oraz go-
ście specjalni. Swoją 
obecnością zaszczycili 
nas: Tadeusz Chylew-
ski - Kierownik Refe-
ratu Oświaty, Kultury i 

Malechowo

„Sportowy talent” 

Sportu Urzędu Gminy 
Malechowo, Iwona No-
wak-Gancarz - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Noblistów Polskich w 
Niemicy, Piotr Chyla-
recki - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej i Gimna-
zjum im. mjr Ryszarda 
Markiewicza ps. „Mo-
hort” oraz Pani Eliza 
Wróblewska-Hencel - 
Dyrektor Fundacji Odno-
wa Wsi w Malechowie.
W SPORTOWYM TA-
LENCIE wystąpiły 
wszystkie dzieci z przed-
szkola. Uroczystość roz-
poczęła Wiesława Bartos 
- Dyrektor przedszko-
la, witając wszystkich 

gości. Następnie kilka 
słów o realizacji pro-
jektu, o zrealizowanych 
działaniach powiedziała 
Danuta Sieklucka, koor-
dynator projektu, skła-
dając podziękowania 
wszystkim osobom, któ-
re okazały swoją pomoc, 
wsparcie w trakcie reali-
zacji założeń z projektu.
Potem rozpoczęły swój 
występ przedszkolaki. 
Zaśpiewały wspólnie 
piosenkę pt. „Skacz do 
góry!”, zaprezentowały 
się w pokazach sporto-
wo-cyrkowych. Poka-
zały, że w każdym tkwi 
potencjał, każdy potrafi 
zrobić coś, czym może 

się pochwalić. Na ko-
niec dzieci zaprosiły 
wszystkich obecnych 
do wspólnej gimnasty-
ki. Było bardzo wesoło 
i miło. Do występów 
każdą grupę przygoto-
wały wychowawczynie.
Podczas pokazów zo-
stał wykorzystany 
sprzęt cyrkowy oraz 
sportowy zakupiony ze 
środków Samorządu 
Województwa Zachod-
niopomorskiego, mikro-
dotacji, którą przedszko-
le otrzymało w ramach 
realizacji projektu. 
Po występie dzieci 
otrzymały dyplomy 
upamiętniające udział w 

projekcie i wszyscy mo-
gli skosztować pysznych 
słodkości przygotowa-
nych przez rodziców 
naszych wychowanków.
Trzymiesięczny czas 
trwania projektu był 
czasem intensywnym, 
ale przyjemnym. Uro-
czystość na zakończe-
nie projektu zwieńczyła 
wszelki trud podjęty 
w trakcie działań pro-
jektowych. Dzieci 
wystąpiły przepięk-
nie, otrzymały grom-
kie brawa od widzów, 
było miło i przyjemnie.
Wierzymy, że podję-
te w ramach projektu 
działania zachęcą na-
sze przedszkolaki, ich 
rodziny i społeczność 
lokalną do większej ak-
tywności dając jedno-
cześnie zabawę i radość.
Jeszcze raz dziękuje-
my wszystkim, którzy 
przyczynili się do zreali-
zowania działań zapla-
nowanych w projekcie 
oraz pomogli w przy-
gotowaniu uroczystości 
go podsumowującej.
 Realizatorzy Projektu 

Danuta Sieklucka

zawierająca fotografie, 
mapy, informacje, rysun-
ki uczniów klas I i szkice 
gimnazjalistów, makiety 
wybranych obiektów, wir-
tualna mapa z zaznaczo-
nymi pałacami i dworami 
oraz fotoksiążka. Realiza-
torzy obdarowali pamiąt-
kowym albumem oraz 
prezentacją multimedial-

ną zawierającą stworzoną 
dokumentację wszyst-
kie biblioteki działające 
w gminie Malechowo.
Mamy nadzieję, że efek-
ty projektu „Pałace, 
dwory i ruiny” pozwo-
lą ocalić od zapomnie-
nia historyczne miejsca 
naszej małej ojczyzny.



11 www.malechowo.pl INIcjatyWy

Głównym celem 
projektu „Razem 
lepiej” była inte-
gracja społeczności 
lokalnej 
i uczniów Szkoły 
Podstawowej im. 
Noblistów Polskich 
w Niemicy. 

Organizowano warsz-
taty, spotkania, wyjaz-
dy i wspólne działania.   
Przeprowadzono 11 
godzin warsztatów li-
terackich, w czasie 
których uczniowie 
wspólnie z rodzicami, 
dziadkami czy bliskimi 
czytali utwory Nobli-
stów Polskich.  
W czasie tych spotkań 
nagrano filmiki, wyko-
nano zdjęcia, które po-
służyły do prezentacji 
działań w czasie pod-
sumowania projektu. 
Wielu wrażeń dostar-
czyły uczniom warszta-
ty naturalnej produkcji 
mydła, w czasie których 
każdy uczeń szkoły sa-
modzielnie przygoto-
wał mydełko.  
Zakupione zestawy i 
pomoce dydaktyczne z 
łatwością wprowadziły 
uczniów w świat che-
mii i fizyki.  
W czasie warsztatów 
170 dzieci poznało tajni-
ki elektryczności, prze-

mian chemicznych, elek-
tryczności oraz budowy 
Wszechświata.  
10 uczniów prezento-
wało doświadczenia, 
pokazy w czasie podsu-
mowania projektu.  
Przeprowadzone warsz-
taty komputerowe odby-
wały się przy tzw. otwar-
tych drzwiach – 12 osób 
ze społeczności lokalnej 
skorzystało z pomocy 
naszych uczniów.  
Pojawiły się krótkie 
lekcje edytowania do-
kumentów, zakładania 
poczty elektronicznej, 
korzystania z Internetu. 
Powstała galeria foto-
graficzna, prezentowana 
podczas podsumowa-
nia projektu.  
W ramach spotkań z 
uczniami klasy VII 
powstał profil Face-
book z działań pro-
jektowych www.
facebook.com/Stowarzy-
szenie-Szkoła-OK 
Zorganizowano spotka-
nie z muzykiem - Alek-
sandrem Gaikiem.  
170 uczniów wysłucha-
ło występu artystyczne-
go oraz uczestniczyło 
w pogadance z arty-
stą.  40 uczniów 
klas II-III uczestni-
czyło w wycieczce do 
piekarni w Sławnie. 
Powstała galeria foto-

graficzna - zaprezento-
wana podczas podsumo-
wania projektu.  
32 uczniów klas IV-
VII uczestniczyło w 
wypadzie do Zakła-
du Wędliniarstwa 
w Niemicy.  
Wspólna praca uczniów 
i ich rodzin była wi-
doczna podczas kon-
kursu na najpiękniej-
szą zakładkę.  
Wpłynęło 36 prac, które 
nagrodzono, wręczając 
upominki i dyplomy (I, 
II, III miejsce, wyróż-
nienia oraz dyplomy 
za udział).  
Charakter konkursowy 
organizatorzy nadali 
również pisaniu listów 
do wybranych Nobli-
stów Polskich.  
Wyróżnione prace zo-
stały zaprezentowane 
na apelu szkolnym.
18 października 2017 r. 
zorganizowano Dzień 
Patrona, podczas któ-
rego zaprezentowano 
wszelkie działania w 
ramach projektu „Ra-
zem lepiej”. 
 Odbyły się pokazy wo-
kalne utworzonej grupy 
muzycznej „Promyczki” 
współpracującej z ze-
społem ludowym „Sło-
neczko” z Niemicy.  
Uczniowie prezentowa-
li pokazy badawcze z 

SP Niemica

Społecznik „Razem lepiej”

zakresu chemii i fizyki, 
zachęcając zebranych 
do wspólnej zaba-
wy z nauką.  W 
czasie imprezy gosz-
czono członków Klu-
bu Seniora, członkinie 
Koła Gospodyń Wiej-
skich, zespół ludowy 
Słoneczko, dyrektorów i 
nauczycieli z zaprzyjaź-
nionych szkół.  
Każdy uczeń szko-
ły otrzymał w ramach 
projektu pamiątkowy 
długopis z grawerem 
„Razem lepiej 2017”. 
Przyjemnym akcentem 
spotkania był słodki po-
częstunek dla zebranych 
uczestników przygoto-
wany przez Radę Rodzi-
ców.Ważnym aspektem 
działań była ich promo-
cja. Przez okres trwania 
projektu współpracowa-
liśmy z prasą lokalną, 

mediami (Kwartalnik 
Malechowski, Głos Ko-
szaliński, Obserwator 
Lokalny, Dziennik Sła-
wieński, malechowo.pl). 
Pojawiały się artykuły 
oraz fotografie na temat 
podjętych działań.  
O naszej wspólnej pracy 
będzie przypominał ba-
ner, który z pewnością 
nadal będzie wykorzy-
stywany podczas różnych 
akcji i wyjazdów.  
Działania w ramach 
projektu „Razem lepiej” 
przyczyniły się do zin-
tegrowania społeczności 
lokalnej, uczniów szkoły 
oraz ich rodziców.  
Wspólnie spędzony czas 
na nauce, dzieleniu się 
talentami i doświad-
czeniem, utwierdził 
wszystkich, że RA-
ZEM JEST LEPIEJ. 

Ponad 100-osobowa 
grupa malechowskich 
seniorów działających 
w malechowskich 
centrach aktywności 
osób starszych miała 
okazję uczestniczyć 
w dużym wydarzeniu 
kulturalnym, jakim był 
„Wieczór z Jackiem 
Wójcickim i Filharmo-
nią Koszalińską”. 

Wspaniałemu aktorowi 
towarzyszyła ponad pięć-
dziesięcioosobowa grupa 
muzyków z filharmonii, 
wspólnie wykonali nie-
powtarzalne aranżacje 
największych i przebo-
jów XX-lecia międzywo-
jennego. Wyjazd odbył 
się w ramach działań za-
planowanych w realizo-
wanym projekcie MALE-

CHOWSKIE CENTRA 
AKTYWNOŚCI OSÓB 
STARSZYCH dofinan-
sowanym przez Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz 
Gminę Malechowo w ra-
mach Rządowego progra-
mu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020. 

Malechowo

Seniorzy na koncercie

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Projekt dofinansowany ze śroków
Programu Rządowego 

na rzecz aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020

ASOS 2014-2020
Rządowy Program na rzecz aktywności Społecznej

Osób Starszych na lata 2014-2012__________________________
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

StOWaRZySZENIE
dla ZIEMI 

MalEcHOWSKIEj
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Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
04.04.2018 r. Pękanino     10.04.2018 r. Święcianowo     20.04.2018 r. Podgórki   24.04.2018 r. Sulechowo 

Legenda:

      Odpady komunalne zmieszane

      Odpady segregowane (tworzywa, szkło)

      Odpady biodegradowalne

      Odpady segregowane (papier, tektura)

      Odpady wielkogabarytowe, elektronika, farby.

       Styczeń
Pn  Wt  Śr  cz  Pt  So  N
 1    2   3    4   5   6    7   
8     9  10  11 12  13  14 
15  16  17  18  19 20  21  
22   23  24  25  26      28  
29   30  31

     Czerwiec
Pn  Wt  Śr  cz  Pt  So  N
                     1    2   3   
 4   5    6    7    8    9  10  
11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23 24  
25  26  27  28  29  30     

          Maj
Pn  Wt  Śr  cz  Pt  So  N
       1   2   3   4    5    6
 7    8   9  10  11  12
14  15  16  17  18       20  
21  22  23  24  25 26  
28  29  30  31    

13

27

       Marzec
Pn  Wt  Śr  cz  Pt  So  N
                  1   2   3   4   
5     6    7    8   9  10  11     
12  13  14  15  16  17 18  
19  20  21  22  23 24  25  
26  27  28  29  30 31     

Harmonogram odbioru odpadów przez PGK Koszalin w 2018 r.
Urząd Gminy Malechowo
76-142 Malechowo
Malechowo 22a
tel. 94 318 42 13, 94 318 42 14
e-mail: urzad@malechowo.pl

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

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

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
04.04.2018 r. Pękanino     10.04.2018 r. Święcianowo     20.04.2018 r. Podgórki   24.04.2018 r. Sulechowo 

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

Gmina Malechowo - miejscowości: 
Pękanino i Kawno

Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
04.04.2018 r. Pękanino     10.04.2018 r. Święcianowo     20.04.2018 r. Podgórki    24.04.2018 r. Sulechowo 

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

Gmina Malechowo - miejscowości: Borkowo, Darskowo, Drzeń-
sko, Kukułczyn, Laski, Lejkowo, Lejkówko, Sulechówko, 
Święcianowo, Witosław, Włodzisław, Zalesie, Zielenica
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Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 11.00 - 15.00 wg poniższego wykazu:
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Gmina Malechowo 
opracowuje „Lokalny 
Program Rewitalizacji 
Gminy Malechowo na 
lata 2017-2023.

Tworzenie LPR Gmi-
ny Malechowo to 
długotrwa ły proces, w 
którym par tycypowali 
mieszkańcy gminy. Pra-
ce trwają od lipca. Mają 
na celu przygotowa nie i 
uchwalenie LPR, któ ry 
przyczyni się do wpro-
wadzenia długofalowych 
działań zmierzających 
do poprawy warunków i 
ja kości życia mieszkań-
ców oraz zapobiegania 
dalszej degradacji obsza-
rów, w których stwier-
dzono sta ny kryzysowe.
Na podstawie przepro-
wadzonej analizy danych 
wyznaczono strefę zde-
gradowaną, która skupia 
miejscowości: Ostrowiec, 
Sulechowo, Przystawy, 
Kusice, Malechowo. 
Stre fę tę wyznaczono na 

Powstaje Lokalny Program Rewitalizacji 
pod stawie danych zebra-
nych z Urzędu Gminy 
Malecho wo, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie, 
Powiatowe go Urzędu 
Pracy w Sław nie oraz Ko-
mendy Powia towej Policji 
w Sławnie. Kluczowymi 
wskaźnikami, które zo-
stały zbadane były: ubó-
stwo, niepełno sprawność, 
alkoholizm, bezrobocie i 
przestęp czość. Istotnym 
elemen tem tych działań 
było spotkanie zespołu 
ds. re witalizacji, który 
dokonał dogłębnej oceny 
dotyczą cej problemów, 
zagrożeń, ale także po-
tencjałów i pomysłów na 
poprawę sytuacji w ob-
szarze zde gradowanym.
W lipcu br. odbyły się 
konsultacje z mieszkań-
cami, podczas których 
omówiono występujące 
w pięciu wyżej wymie-
nionych miejscowo-
ściach problemy oraz 
pomysły na ożywienie 
społeczne i kulturalne. 
Przeprowa dzono także 

spacery ba dawcze wraz 
z przygo towaniem doku-
mentacji fotograficznej.
Mieszkańcy naszej gmi-
ny mieli okazję wziąć 
udział w konsultacjach 
społecz nych poprzez 
wypełnie nie fiszek pro-
jektowych z pomysłami 
na realiza cję projektów 
miękkich (warsztaty, 
szkolenia, kursy i wszel-

kie działania wpływają-
ce na poprawę jakości 
życia) oraz projektów 
twardych (inwestycje).
Dzięki partycypacji 
miesz kańców powstała 
lista projektów z pomy-
słami na rewitalizację. 
Powyższe działania 
zmie rzają do uchwalenia 
LPR na lata 2017-2023, 
co może nastąpić po 

analizie przez Instytucję 
Zarządzającą Regional-
nym Programem Ope-
racyjnym Wojewódz twa 
Zachodniopomorskie-
go 2014-2020 (Za-
rząd Województwa 
Zachodnio pomorskiego). 
Gmina Malechowo  otrzy-
mała dofinansowanie na 
opracowanie programu 
rewitalizacji w II edy-
cji konkursu dotacji dla 
gmin, uzyskując środki 
w wysokości 37 500 zł. 

Gmina Malechowo za-
kupiła profesjonalny de-
tektor czterogazowy do 
wykrywania gazów wybu-
chowych, które stanowią 
największe zagrożenie 
podczas sezonu grzew-
czego. Koszt sprzętu to 
3100 zł. Będzie on użyt-
kowany podczas akcji za-
dymienia w pomieszcze-
niach mieszkalnych oraz 
po - w celu sprawdzenia 
powietrza po akcji. Mowa 
o tlenku węgla, gdyż 
jest on niewyczuwalny i 
niewidoczny. Zakupio-
ne urządzenie pozwala 
sprawdzić czy instalacja 
grzewcza jest sprawna i 
czy udrożnione są kanały.
Zakup urządzenia był nie-
zbędny ze względu na to, 
że  jednostki OSP Male-
chowo i Pękanino, które 
należą do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśni-

czego, biorą udział przy 
samodzielnych akcjach.  
14 grudnia wójt Ra-
dosław Nowakowski 
przekazał Komendan-
towi Gminnemu OSP 
Malechowo Romanowi-
Nowackiemu detektor i 
życzył, aby spełniał on 
swoją rolę jak najlepiej.
W ramach akcji Czad 
w naszej gminie straża-
cy wspólnie z samorzą-
dem gminnym prowadzą 
edukację dotyczącą za-
bezpieczenia urządzeń 
grzewczych i apelują o 
sprawdzenie kanałów oraz 
instalacji grzewczych. 
Dodatkowo zakupio-
nych zostało 5 czujników 
dymu przez OSP Male-
chowo, które przekazane 
zostaną dla wybranych 
losowo rodzin zamiesz-
kujących wielorodzin-
ne budynki mieszkalne.

Akcja Czad w Gminie Malechowo

Działania te mają na celu 
uświadomienie mieszkań-
com jak ważne i łatwe jest 
kontrolowanie urządzeń 
grzewczych w domach. 
Przy stosunkowo niewiel-
kim koszcie (około 30 
do 100 zł) można zyskać 
pewność, że podczas go-
dzin nocnych wydoby-

wający się dym lub czad 
spowoduje uruchomienie 
alarmu i unikniemy naj-
gorszego. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców 
do udziału w akcji, świę-
ta za pasem, więc nasze 
zdrowie i bezpieczeń-
stwo powinniśmy stawiać 
na pierwszym miejscu.

Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski 
wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Malechowie 
i Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Sławnie zachęcają 
do dbania o gospodar-
stwa domowe i o udział 
w akcji edukacyjnej.

Wójt Radosław Nowakowski przekazuje detektor Komenantowi Gminnemu OSP
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Z radością informuje-
my o wielkim sukce-
sie Państwa Anny i 
Łukasza Skowrońskich 
- właścicieli Gospodar-
stwa Rybackiego Zie-
lenica, którzy zdobyli 
prestiżową nagrodę 
podczas międzyna-
rodowych targów 
"Smaki Regionów" w 
Poznaniu, które odbyły 
się w dniach 23-26 
września br.
  
W kategorii najlepszy 
regionalny produkt żyw-
nościowy w finale XVII 
edycji konkursu Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo 
- Smaki Reginów doce-
niono jesiotra wędzo-

Gmina Malechowo

Perła 2017 przyjechała 
do Zielenicy

Zarządzeniami Wójta 
Gminy Malechowo 
- Radosława Nowa-
kowskiego na dzień 
19 października 2017 
r. zwołane zostały 
zebrania wiejskie w 
Sołectwach Gorzyca, 
Paproty i Pękanino 
celem przeprowadze-
nia wyborów uzupeł-
niających na Sołtysów 
i członków Rady 
Sołeckiej. 

W Sołectwie Papro-
ty na Sołtysa wybrano 
pana Sławomira Ka-
sper, w Sołectwie Pę-
kanino Sołtysem został 
pan Mariusz Nieradka, 
który rezygnował z tej 

Gmina Malechowo

Wybory Sołtysów 
i członków Rady Sołeckiej

funkcji po 6 dniach.
Rada Sołecka w Go-
rzycy powiększyła się 
o 4 członków tj. Irenę 
Choduń, Annę Janta - 
Lipińską, Ewelinę Paw-

liczuk oraz Jacka Socha. 
Serdecznie gratulujemy 
wyboru na ww. funkcje i 
życzymy samych sukce-
sów na niwie społecznej.

nego z Zielenicy, który 
wywalczył Perłę 2017. 
Gospodarstwo Rybackie 
Zielenica zdobyło tak-
że Złoty Medal Targów 
Poznańskich. Serdecznie 
gratulujemy tego sukcesu 
i życzymy powodzenia!

Trwa realizacja 
zajęć dodatkowych 
w ramach projek-
tów pn. „Rozwijamy 
kompetencje kluczowe 
uczniów szkół z Gminy 
Malechowo” reali-
zowanego w ramach 
RPO Województwa 
Zachodniopomor-
skiego współfinanso-
wanego przez Unię 
Europejską w ramach 
środków "Europejskie-
go Funduszu Społecz-
nego”. 

W ramach projektu 
kształcimy kompetencje 
kluczowe z zakresu nauk 
matematyczno-przyrod-
niczych, technologii in-
formacyjno-komputero-
wej, języka angielskiego 
a także właściwych 
wyborów edukacyjnych 
i zawodowych. W szko-
łach podstawowych w 
Malechowie, Lejkowie i 
Ostrowcu trwają zajęcia 
dodatkowe z matema-
tyki, języka angielskie-
go i programowania.
W kolejce do realizacji 
oczekują zajęcia specja-

Gmina Malechowo

Rozwijamy kompetencje 
kluczowe uczniów szkół

wielofunkcyjne, projek-
tor z tablicą interaktyw-
ną oraz o drukarkę 3D.
Łączny koszt projektu, na 
którego realizację umo-
wę z Województwem 
Zachodniopomorskim 
reprezentowanym przez 
Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Szczecinie podpisał 
Wójt Gminy Malechowo 
Radosław Nowakowski, 
wynosi 905 667, 87 zł 
w tym ze środków euro-
pejskich 769 817, 68 zł.

listycznie i zajęcia meto-
dą eksperymentu. Trzech 
z pięciu nauczycieli roz-
poczyna studia podyplo-
mowe, m.in. z zakresu 
doradztwa zawodowe-
go, pedagogiki specjal-
nej i surdologopedii.
Gmina Malechowo 
podpisała umowę na 
dostawę sprzętu kom-
puterowego na łączną 
kwotę 85 014,40 zł z Za-
kładem Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej 
Sp. z o.o. w Koszali-
nie, w wyniku której do 

Szkoły Podstawowej w 
Lejkowie trafi 11 lap-
topów, tablet, drukarka 
ze skanerem, 3 projek-
tory, aparat fotograficz-
ny, ekran do rzutnika, 
urządzenie wielofunk-
cyjne, 2 tablice inte-
raktywne i wizualizer.
Do Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowcu 
przyjadą 2 laptopy, 
drukarka ze skanerem, 
projektor multimedial-
ny, tablica interaktywna.
Malechowo wzbogaci się 
o 9 laptopów, urządzenie 

Ostrowianie 
promowali 

Gminę 
Malechowo 
w Debrznie

Zespół śpiewaczy 
Ostrowianie z Ostrow-
ca uczestniczył w XIII 
Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych, 
Biesiadnych i Kapel 
Podwórkowych, w 
Debrznie.

Zaprezentował naszą 
gminę w dwóch utwo-
rach: Łąka i Za górą, za 
górą.   
Dodatkowo wystąpi-
ła też kapela działająca 
przy zespole Ostrowianie 
z utworem Romanika. 
W nagrodę Ostrowianie 
otrzymali pamiątkowe-
go kogucika oraz sym-
boliczny dyplom.  
W przeglądzie tym 
promował naszą gmi-
nę także zespół Nasze 
Wspomnienia działający 
przy Klubie Seniora w 
Ostrowcu.  
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W ramach realiza-
cji Wojewódzkiego 
Programu Profi-
laktyki Używania 
Substancji Psycho-
aktywnych, w tym 
nowych narkoty-
ków pn. „Porozma-
wiajmy o zdrowiu 
i nowych zagroże-
niach”, w dniu 22 li-
stopada br. w Szko-
le Podstawowej im. 
Kazimierza Gór-
skiego w Lejkowie 
odbyła się pogadan-
ka nt. „Dopalacze 
- wypalacze”. Prze-
prowadziły ją funk-
cjonariuszka Ko-
mendy Powiatowej 
Policji w Sławnie 
- sierżant Agniesz-
ka Łukaszek oraz 
przedstawicielka 
Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epi-
demiologicznej w 
Sławnie - Magdale-
na Skrzeczkowska.

Lejkowo

Dopalacze - wypalacze

Prezentacja, z którą 
zapoznani zostali 
uczniowie poru-
szała następujące 
zagadnienia: Dla-
czego dopalacze są 
niebezpieczne? Jak 
ratować osobę, któ-
ra zażyła dopalacze? 
Jakie są skutki zaży-
wania dopalaczy i 
palenia marihuany? 
Na zakończenie 
panie udostępniły 

uczniom narko-
gogle i alkogogle, 
które uświadomiły 
dzieciom jak zacho-
wuje się człowiek 
po zażyciu używek. 
Celem programu 
jest zapobieganie 
używaniu substancji 
psychoaktywnych, 
w szczególności 
„nowych narkoty-
ków” (dopalaczy) 
przez młodzież.

Październik to 
dla środowiska 
oświatowego miły 
czas obchodzenia 
w murach szkol-
nych Dnia Eduka-
cji Narodowej. 

Są podziękowania, 
akademie, koncerty 
oraz nagradzanie 
przez dyrektorów 
najbardziej zaan-
gażowanych, inno-
wacyjnych pedago-
gów. Niewątpliwie 
wyjątkowym wy-
różnieniem jest 
otrzymanie resorto-
wego odznaczenia 
nadawanego przez 
Ministra Eduka-
cji Narodowej za 

szczególne zasługi 
dla oświaty i wycho-
wania. Niezmiernie 
miło nam przeka-
zać wiadomość, że 
w tym roku Medal 
Komisji Edukacji 
Narodowej otrzy-
mało dwóch peda-
gogów z powiatu 
sławieńskiego, w 
tym nauczyciel ze 
Szkoły Podstawo-
wej w Malechowie 
- Dominik Wrosch.
Uroczyste wręcze-
nie miało miejsce 16 
października 2017 
r. w Delegaturze 
Kuratorium Oświa-
ty w Koszalinie.
Serdecznie gratulu-
jemy pedagogowi, 

który od lat z pasją 
przekazuje tajniki 
matematyki oraz 
informatyki. Jest 
współautorem kilku 
innowacji pedago-
gicznych, a ostatnia 
z nich „Mała Poli-
technika” realizo-
wana wspólnie z p. 
Dariuszem Barto-
sem wprowadziła 
młodzież z terenu 
Gminy Malechowo 
w sekrety roboty-
ki i mechatroniki.
Panu Dominikowi 
życzymy dalszych 
sukcesów zawodo-
wych, rozwijania 
pasji oraz satys-
fakcji płynącej z 
pracy z uczniami.

Malechowo

Medal Komisji 
Edukacji Narodowej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy 29 listopada 2017 
r. uczestniczyli w powiatowym konkursie „Nieskończony Wszechświat”. Marta Ko-
bryń, Julia Giś i Szymon Myśliński świetnie poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi 
Układu Słonecznego, zdobywając I miejsce. Gratulujemy tego ogromnego sukcesu. 

Niemica

„Nieskończony 
Wszechświat”

18 października 
Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski wraz 
z Przewodniczącą 
Rady Gminy Ma-
lechowo - Jolantą 
Kieres złożyli na 
ręce dyrektorów 
placówek oświa-
towych życzenia z 

okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, 
zaznaczając przy 
tym jak ważną rolę 
odgrywają w kształ-
towaniu postaw za-
równo dzieci jak i 
młodzieży szkolnej. 
Wójt wraz Prze-
wodniczącą Rady 
życzyli przybyłym 

dyrektorom wielu 
sukcesów w życiu 
osobistym jak i za-
wodowym, spełnie-
nia obranego celu 
oraz by podejmowa-
ny trud był źródłem 
satysfakcji i spo-
łecznego uznania.

Gmina Malechowo

Spotkanie 
z dyrektorami
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O tym czy mate-
matyka jest trud-
na, czy można ją 
polubić, przekona-
li się sami ucznio-
wie, nauczyciele i 
dyrektorzy szkół 
podstawowych 
powiatu sławień-
skiego, którzy byli 
gośćmi i obserwa-
torami dobrych 
praktyk nauczy-
cielskich w Szkole 
Podstawowej 
Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Koperni-
ka w Ostrowcu. 

Szkoła posiada ty-
tuł Szkoły Uczącej 
Się i jest otwarta na 
wzajemne dosko-
nalenie, wymianę 
doświadczeń i po-
szukiwanie nowa-
torskich metod pra-
cy. A wszystko po 
to, by matematyka 
dla każdego ucznia 
stała się wyzwa-

Ostrowiec

Dobre praktyki nauczycielskie

niem, inspiracją do 
poszukiwania, do-
świadczania, odkry-
wania oraz rozwija-
nia kreatywności. 
Siódmego grudnia 
uczniowie edukacji 
wczesnoszkolnej 
oraz uczniowie kla-
sy V w obecności 
obserwatorów pod 
okiem nauczycieli 
doświadczali, po-
szukiwali, odkry-
wali matematykę w 

zadaniach proble-
mowych. Na lek-
cjach dominowały 
różnorodne aktywi-
zujące wszystkich 
uczniów metody 
i formy pracy: w 
parach, w gru-
pach. Obecne były 
techniki oceniania 
kształtującego, za-
danie na dobry po-
czątek, komentarz 
bez stopni, ocena 
koleżeńska, pytania 

kluczowe, światła 
drogowe, piramida 
świateł, informacja 
zwrotna, określa-
nie celu i kryteriów 
sukcesu, nauka po-
przez odkrywanie. 
Dla uatrakcyjnienia 
procesu uczenia 
nauczyciele wyko-
rzystali przestrzeń 
szkoły, gry plan-
szowe, rzeczywiste, 
bliskie dzieciom 
sytuacje zadanio-

we. Uczniom towa-
rzyszyła przyjazna, 
twórcza atmosfera 
pracy, wsparcie 
nauczyciela, kole-
gów. Nauczyciele 
i uczniowie otrzy-
mali w informacji 
zwrotnej od gości 
wiele ciepłych słów 
pod adresem swo-
jej innowacyjności. 
Dopełnieniem ca-
łości dobrych prak-
tyk była wymiana 

pomysłów na dobrą 
lekcję matematyki, 
dobrą organizację 
pracy szkoły. To 
było ciekawe do-
świadczenie, dobra, 
ucząca lekcja dla 
uczniów, nauczycie-
li i dyrektorów. Jed-
nym słowem - ma-
tematyka jest OK!

cyjnych i obsłudze 
szkoły. Wszystkie 
te osoby stanowią 
filar naszej gminy.
W szkołach z oka-
zji Dnia Nauczy-
ciela odbywały się 
uroczyste apele 
i przedstawienia 
słowno-muzyczne. 

Wszystko z myślą 
o nauczycielach i 
pracownikach szko-
ły. Powspominajmy 
te piękne chwile.
Nauczycielom oraz 
wszystkim pracow-
nikom administra-
cji i obsługi dzię-
kujemy za pracę 

na rzecz uczniów, 
ogromne poświę-
cenie i wysiłek 
włożony w ich na-
uczanie. Życzymy 
serdecznie zdrowia, 
radości z osiągnięć 
w pracy zawodo-
wej i powodzenia 
w życiu osobistym.

Gmina Malechowo

Wspomnienie z Dnia Edukacji Narodowej
Bycie nauczy-
cielem to zawód 
odpowiedzialny i 
niejednokrotnie 
trudny, ale jakże 
piękny. 

P r z e k a z y w a n i e 
dzieciom i mło-
dzieży wiedzy 
daje z pewnością 
dużo satysfakcji. 
Święto Edukacji 
Narodowej corocz-
nie obchodzone w 
naszej gminie jest 
okazją do złoże-
nia podziękowań 
wszystkim oso-
bom, które tworzą 
szkołę - począwszy 
od dyrekcji, grona 
pedagogicznego, a 
kończąc na pracow-
nikach administra-

ZS Ostrowiec

SP Lejkowo
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Gmina Malechowo 
rozpoczyna w przyszłym 
roku realizację trzylet-
niego, bardzo ambitnego 
projektu, który dotyczy 
rozwoju i poszerzenia 
oferty 13 placówek 
wsparcia dziennego. 

Dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego pozwoli na zorgani-
zowanie interesujących 
zajęć dla dzieci i rodziców. 
Bardzo ważnym elemen-
tem działań będzie zaan-
gażowanie we współpracę 
rodziców wychowanków 
placówek. Cyklicznie 
będą organizowane tre-
ningi umiejętności wycho-
wawczych prowadzone 
przy współpracy z porad-
nią Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Sławnie oraz 
warsztaty z psychologiem.
W celu wzmocnienia 
więzi rodzinnych zapla-
nowano wspólne zajęcia 
dla dzieci i rodziców. Re-
gularnie odbywać będzie 
się wspólna gimnastyka 

Gmina Malechowo

Duży projekt „Dla dobra dzieci"

i warsztaty kulinarne.
Dzieci w świetlicach 
będą mogły wziąć udział 
w zajęciach nauki języka 
angielskiego, robotyki, 
warsztatach chemiczno-
fizycznych czy zajęciach 
do wyboru: wokalnych, 
dziennikarskich i teatral-
nych. Projekt przewiduje 
także wyjazdy na basen, 
do kina i teatru. Wszyst-
ko to ma na celu wszech-
stronny rozwój dzieci i 

młodzieży na wielu płasz-
czyznach oraz daje możli-
wość poszukiwania pasji 
i spędzania czasu wolne-
go w kreatywny sposób.
Ważnym elementem pro-
jektu jest doposażenie 
poszczególnych świetlic 
w sprzęt multimedialny 
(rzutnik, laptop, ekran, 
tablety, zestawy do ro-
botyki), w akcesoria ku-
chenne oraz doposażenie 
sal zajęciowych w gry, 

książki, materiały mul-
timedialne, materiały do 
zajęć i sprzęt sportowy.
Kluczowym założeniem 
jest też zwiększenie do-
stępności i podniesienie 
jakości usług wsparcia 
rodziny realizowanych 
w placówkach wsparcia 
dziennego. Na skutek ofe-
rowanych zajęć nastąpi 
rozwój kluczowych kom-
petencji dzieci w zakre-
sie komunikowania się w 
języku obcym, pielęgno-
wania języka polskiego, 
rozwijania umiejętności 
matematycznych i infor-
matycznych oraz wiedzy 
przyrodniczej. Ważnym 
rezultatem realizacji za-
dania będzie także wzrost 
świadomości zdrowotnej 
poprzez profilaktykę oty-
łości. Dzięki udziałowi w 
projekcie wzrosną kom-
petencje wychowawcze 
rodziców. Nastąpi też 
profesjonalizacja kadr 
poprzez szkolenia dla 
wychowawców placó-
wek wsparcia dziennego 

ukierunkowana na zwięk-
szenie oddziaływania 
placówki na środowisko.
Wszystkie wyżej wymie-
nione działania w skali 
makro wpłyną na wzrost 
uczestnictwa  mieszkań-
ców w wydarzeniach kultu-
ralnych, prowadzone zaję-
cia wzmocnią świadomość 
i integrację społeczną.
Całkowity koszt pro-
jektu: 2 138 692,19 zł.
Dofinansowanie w 95% 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
Działanie 7.6 Wsparcie 
rozwoju usług społecz-
nych w interesie ogólnym 
- Regionalny Program 
Operacyjny Wojewódz-
twa Zachodniopomor-
skiego 2014-2020 w 
kwocie 2 031 757,58 zł, 
z tego 1 817 888,36 zł 
to środki wspólnotowe, 
natomiast 213 869,22 
zł z budżetu państwa.
Środki własne 5% Gmi-
ny Malechowo w kwocie 
106 934,61 zł. 

1 grudnia Wójt Gminy 
Malechowo Radosław 
Nowakowski podpisał 
umowę z Wojewódz-
twem Zachodnio-
pomorskim repre-
zentowanym przez 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie 
umowę na realizację 
projektu pod tytułem 
„Radosny Świat Przed-
szkolaka w Gminie 
Malechowo” w ramach 
Upowszechniania 
edukacji przedszkolnej 
Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 
Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

W wyniku podpisania 
umowy Gmina Male-
chowo otrzyma dofi-
nansowanie ze środ-
ków europejskich w 
kwocie 462 947, 54 zł.
Projekt obejmuje 

Gmina Malechowo

„Radosny maluch”

trzy główne zadania:
I. Funkcjonowanie no-
wej grupy przedszkolnej 
- zadanie realizowane 
już od 1 września 2017 
r., dzięki temu powstała 
nowa grupa dzieci trzy-
letnich. Ze środków unij-
nych przez okres 12 mie-
sięcy wynagradzani będą 
nauczyciele prowadzący 

grupę oraz zakupiono 
wyposażenie niezbędne 
do jej funkcjonowania.

II. Realizacja zajęć do-
datkowych dla dzieci. 
Obejmować będą one: 
zajęcia logopedyczne, 
zajęcia gimnastyki ko-
rekcyjnej, zajęcia roz-
wijające kompetencje 

społeczno-emocjonal-
ne i zajęcia korekcyj-
n o - k o m p e n s a c y j n e .

III. Realizacja szkoleń dla 
nauczycieli obejmująca 
kształtowanie umiejęt-
ności wychowawczych 
nauczycieli niezbęd-
nych do współpracy z 
rodzicami, pedagogikę 

specjalną, rozwijanie 
zdolności koncentracji, 
uwagi, spostrzegawczo-
ści i pamięci w przed-
szkolu oraz zajęcia 
,,Jak rozwijać potencjał 
dziecka w przedszkolu”. 
   W wyniku realizacji 
projektu przedszkole 
wzbogaci się o meble, 
stoliki, pomoce dydak-
tyczne, sprzęt sportowy 
zabawki, magiczny dy-
wan, tablicę interaktyw-
ną z projektorem, laptop, 
sprzęt nagrywająco-od-
twarzający, drukarkę. 
Dodatkowo doposażo-
ny zostanie plac zabaw 
w  elementy takie jak: 
karuzela i bujaki sprę-
żynowe. Dzięki wszyst-
kim tym działaniom w 
malechowskim przed-
szkolu wszystkie ma-
luchy będą radosne.
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W zawodach wzięło 
udział 25 zespołów 
z różnych części 
Polski, reprezentują-
cych wysoki poziom 
umiejętności kon-
struktorskich i pro-
gramistycznych. 
 Nasi zawodnicy 
zgłosili do udziału w 
walkach 5 robotów, 
które toczyły zacięte 
boje, pokonując wie-
le konstrukcji przy-
gotowanych przez 
uczestników ze szkół 
średnich. 
Bardzo dobrze za-
prezentowały się 2 
konstrukcje repre-
zentantów z naszej 
gminy - „Dominu-

jący Grześ 26” za-
projektowany przez 
Kacpra Hencla i Jar-
ka Poborskiego oraz 
„Naruto” zbudowa-
ny przez Szymona 
Żurowskiego, które 
zmiatały kolejnych 
przeciwników z are-
ny.  
Niestety ułożenie 
drabinki turniejowej 
spowodowało, że 
nasi faworyci musieli 
stoczyć „bratobójczą 
bitwę” już w ćwierć-
finale, z której po 
zaciętej i wyrówna-
nej walce zwycięsko 
wyszedł „Dominują-
cy Grześ 26” Kacpra 
i Jarka. 

Malechowo... 

...mocne w turnieju robotów

Nasz ostatni robot 
zakwalifikował się 
do finałowej czwór-
ki, gdzie stoczył 2 
trudne pojedynki z 
zawodnikami repre-
zentującymi słupskie 
Technikum Elektryczne. 
  W półfinale odniósł 
zwycięstwo 2:1, a w 
finale niestety uległ 
0:2, zajmując osta-
tecznie II miejsce 

w całym turnieju.
Serdecznie gratu-
lujemy Kacprowi 
i Jarkowi, bo to 
wielkie osiągnię-
cie malechowskich 
g i m n a z j a l i s t ó w. 
Dzięki wsparciu 
Wójta Gminy Ma-
lechowo Radosława 
Nowakowskiego i 
Dyrektora SP Male-
chowo Piotra Chy-

lareckiego od ponad 
roku młodzież może 
zagłębiać się w tajni-
ki mechatroniki i ro-
botyki oraz odnosić 
pierwsze sukcesy na 
tym polu działalno-
ści. 
B e z p o ś r e d n i e  
uczestnictwo w im-
prezie takiej rangi 
pozwoliło zebrać ko-
lejne doświadczenia. 

Turniej zmobili-
zował naszych za-
wodników do pod-
noszenia swoich 
umiejętności budo-
wy i programowania 
robotów oraz spraw-
dzania ich w kolej-
nych zmaganiach 
na arenie krajowej.

Grupa uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Malechowie: K. Majcher, 
K. Wirkus, P. Koźmińska, J. Zawadzka, 
J. Poborska, P. Ziółkowska, Sz. Żurow-
ski, K. Hencel, J. Poborski pod opieką 
panów Dariusza Bartosa 
i Dominika Wroscha wzięła udział 
w turnieju robotów RoboContest,  
w kategorii Lego sumo, zorganizowa-
nym przez Politechnikę Gdańską 
w ramach 42. Gdańskich Dni Elektryki.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Malechowie in-
formuje, że rodzice  
i opiekunowie, któ-
rzy chcieliby od 
stycznia zapewnić 
swoim dzieciom 
bezpłatne posiłki  
(w formie obia-
du) w szkołach 
i przedszkolach, 
mogą zgłaszać się 
z wnioskiem (druki 
do pobrania w sie-
dzibie GOPS lub 
na stronie interne-
towej ośrodka) o tę 
formę pomocy do 
GOPSu w Malecho-
wie w godzinach 
pracy (poniedziałek 
- środa od godzi-
ny 7:15 do 15:15, 
czwartek od godzi-
ny 7:00 do 16:00 i 
piątek od godziny 
7:00 do 14:00).
Dożywianie dzieci 

odbywa się w przed-
szkolach, szkołach, 
gimnazjum i szko-
łach ponadpodsta-
wowych w ramach 
wieloletniego pro-
gramu wspierania 
finansowego gmin  
w zakresie doży-
wiania „Pomoc 
państwa w zakre-
sie dożywiania” 
na lata 2014-2020.
Pomoc w formie 
dożywiania dzieci 
w szkole przysługu-
je rodzinom, w któ-
rych dochód netto w 
przeliczeniu na oso-
bę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 
771,00 zł, co stano-
wi 150% kryterium 
dochodowego na 
osobę w rodzinie, 
określonego w art. 
8   ust. 1 ustawy  
o pomocy społecz-
nej. 

Do wniosku w za-
leżności od posia-
danych dochodów 
należy dołączyć:
dokumenty potwier-
dzające wysokość 
dochodów netto 
za miesiąc poprze-
dzający miesiąc 
złożenia wniosku 
(zaświadczenie od 
pracodawcy, decyzja 
lub odcinek od ren-
ty, decyzja lub odci-
nek od emerytury);
zaświadczenie o po-
siadaniu gospodar-
stwa rolnego z UG, 
w której znajduje 
się gospodarstwo;
w przypadku, gdy 
w rodzinie są oso-
by niepełnospraw-
ne lub długotrwale 
chore aktualne orze-
czenie o stopniu nie-
pełnosprawności;
osoby prowadzące 
działalność gospo-

darczą - zaświadcze-
nie lub oświadczenie  
o uzyskanym docho-
dzie, w zależności 
od rodzaju prowa-
dzonej działalności.
Do dochodu nie 
wlicza się świad-
czenia wycho-
wawczego (500+).
Po złożeniu wnio-
sku przez osobę 
z a i n t e r e s o w a n ą 
wraz z wymaga-
ną dokumentacją  
do tutejszego 
Ośrodka, pracow-
nik socjalny Gmin-
nego Ośrodka Po-
mocy Społecznej  
w Malechowie prze-
prowadzi w miejscu 
zamieszkania ro-
dziny wywiad śro-
dowiskowy w celu 
wydania decyzji 
administracyjnej w 
sprawie dożywia-
nia. 

Nieodpłatne dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach  
Od sierpnia 2017 roku 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Malechowie 

dwa razy w miesiącu przyjmuje tera-
peuta rodzinny - Elżbieta Karnicka. 
Głównym zadaniem dyżuru jest udziela-
nie pomocy i wsparcia rodzinie przeży-
wającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych poprzez:
- prowadzenie indywidualnej terapii z ro-
dzinami przeżywającymi problemy opie-
kuńczo-wychowawcze w celu ich prze-
zwyciężenia i zapobiegania sytuacjom 
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, 
- prowadzenie indywidualnej terapii z rodzina-
mi przeżywającymi sytuację kryzysową w celu 
naprawy i poprawy stosunków rodzinnych, 
- doradztwo, poradnictwo, udzielanie 
wskazówek i pomocy w zakresie roz-
wiązywania problemów życiowych.

Osoby zainteresowane oferowanym 
wsparciem terapeuty rodzinnego prosimy 

o zgłaszanie się do pokoju nr 7 
lub pod nr telefonu 

94 31 40 566, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Malechowie, 
76-142 Malechowo. 
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Andrzejki organi-
zowane są przed 
rozpoczęciem się 
Adwentu. 

Choć święto przy-
pada 30 listopada, 
to wieczór wróżb 
andrzejkowych or-
ganizowany jest w 

wigilię świętego An-
drzeja, czyli w nocy 
z 29 na 30 listopada. 
Tak też było w tym 
roku w naszej gmi-
nie - 29 listopada 
dzieci i młodzież 
w szkołach i pla-
cówkach wsparcia 
dziennego wyko-

nywali lanie wosku 
oraz inne wróżby 
andrzejkowe. 
W czasie wieczo-
ru wróżb andrzej-
kowych dzieciaki 
sprawdziły, jaka 
czeka je przyszłość. 
Śmiechu było co nie 
miara...

Gmina Malechowo

Świętowali Andrzejki

Dnia 12.10.2017 r. 
o godzinie 16:00 
na terenie naszej 
gminy rozległy się 
syreny alarmowe, 
które rozpoczę-
ły sprawdzenie 
gotowości bojowej 
gminnych jedno-
stek OSP. 

W ćwiczeniach zor-
ganizowanych przez 
funkcjonariuszy KP 
PSP w Sławnie, w 

miejscowości Zie-
lenica brały udział 
wszystkie jednostki 
OSP z terenu gmi-
ny. Celem zaini-
cjowanej zbiórki 
było sprawdzenie 
gotowości bojowej, 
przebiegu alarmo-
wania strażaków o 
zagrożeniu oraz cza-
su, w jakim zastępy 
OSP osiągnęły go-
towość do wyjazdu.
Ponadto, główna 

tematyka ćwiczeń 
zakładała podnie-
sienie umiejętności 
i efektywności dzia-
łań z zakresu ratow-
nictwa wodnego i 
przeciwpowodzio-
wego, przypomnie-
nie i utrwalenie 
zasad sprawiania 
sprzętu pożarnicze-
go oraz umiejęt-
ności jego obsługi.

Gmina Malechowo

Ćwiczenia jednostek OSP

W listopadzie tego 
roku odbyło się 
Posiedzenie Za-
rządu Gminnego 
Związku Ochot-
niczych Straży 
Pożarnych RP w 
Malechowie. 

Członkowie Za-
rządu Oddziału 
Gminnego ZOSP 
RP w Malechowie 
w obecności zapro-
szonych gości: za-c 
Komendanta Po-
wiatowego PSP w 

Sławnie - mł. bryg. 
Dariusza Szperla-
ka, przedstawicieli 
UG w Malechowie: 
Wójta Gminy Ma-
lechowo Radosława 
Nowakowskiego 
oraz Sekretarza 
Gminy Haliny Ska-
za omówili sprawy 
bieżące i działalność 
jednostek OSP na-
szej gminy oraz na-
kreślili cele, a także 
priorytety na nad-
chodzące miesiące.

Malechowo

Zarząd Gminny 
ZOSP RP

W przeddzień 
obchodów Dnia 
Niepodległości, 
Szkoła Podstawowa 
im. mjr. Ryszar-
da Markiewicza 
ps. "Mohort" w 
Malechowie była 
gospodarzem 
Gminnego Święta 
Niepodległości. 

O godzinie 12:00 
rozległ się "Mazu-
rek Dąbrowskiego" 
i w wyjątkowej at-
mosferze rozpoczęto 

Gmina Malechowo

Uczcili Dzień Niepodległości

obchody 99 rocznicy 
odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. 
Wzruszający montaż 
słowno-muzyczny 
przygotowali ucznio-
wie malechowskiej 
podstawówki oraz 
gimnazjaliści. Ich 
aktorskie popisy, wo-
kalne talenty i nie-
bywała dojrzałość w 
przedstawieniu tego 
niezwykle ważnego 
wydarzenia w histo-
rii naszego państwa, 
zachwyciły zgroma-
dzoną publiczność.
W tym ważnym 
święcie uczestniczy-
li zaproszeni goście: 
radni, sołtysi, liderzy 
klubów seniora, pre-
zesi jednostek OSP, 

przedstawiciele ze-
społów muzycznych, 
dyrektorzy szkół i 
oczywiście ucznio-
wie szkoły. Wójt 
Gminy Malechowo 
- Radosław Nowa-
kowski podziękował 
wszystkim za przy-
bycie i podkreślił jak 
ważna jest pamięć 
o tych, którzy wal-
czyli za naszą oj-
czyznę i przelewali 
za nią krew. Dzięki 
temu po 123 la-
tach zaborów nasze 
państwo powróciło 
na mapę Europy.  
Uroczystość uświet-
nił zespół Minutki 
z Ostrowca, który 
zaprosił zgromadzo-
nych do wspólne-

go, patriotycznego 
śpiewania. Stolica 
naszej gminy była 
tego dnia wyjątko-
wym miejscem, w 
którym powiewały 
biało - czerwone 
flagi, a każda osoba 
z dumą przypinała 
kotylion w naro-
dowych barwach...
Wójt Radosław No-
wakowski składa 
serdeczne podzięko-
wania dla uczniów i 
kadry SP Malecho-
wo oraz zespołu Mi-
nutki z Ostrowca za 
przygotowanie wzru-
szającego przedsta-
wienia z okazji Dnia 
N i e p o d l e g ł o ś c i .

Zabawa andrzejkowa seniorów z Malechowa
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Pracownicy 
socjalni obchodzą 
swoje święto 21 
listopada. 

Tego dnia w sali 
konferencyjnej UG 
Malechowo odbyło 
się uroczyste spo-
tkanie z pracow-
nikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ma-
lechowie oraz z 
wychowawcami z 
Placówek Wspar-
cia Dziennego. 
Wójt Radosław 
Nowakowski zło-
żył pracownicom 
serdeczne życzenia 
zdrowia, pomyśl-
ności i satysfakcji 

z wykonywanego 
zawodu, dziękując 
za zaangażowanie 
w pracę z ludźmi. 
Gorące podzięko-
wania skierował do 
kierownik GOPS-u 
Zdzisławy Kubiak, 
podkreślając profe-
sjonalizm pracow-
ników i umiejętność 
pracy w zmieniają-
cych się warunkach.
W spotkaniu 
uczestniczyła se-
kretarz Halina Ska-
za, skarbnik Sylwia 
Piechota oraz zapro-
szeni przedstawicie-
le klubów seniora 
działających na te-
renie naszej gminy. 
Liderzy KS-ów zło-

żyli gorące podzię-
kowania Zdzisławie 
Kubiak, koordy-
natorowi projektu 
Malechowskie Cen-
tra Aktywności 
Osób Starszych 
- Agnieszce Lew-
czuk oraz pracow-
nicom socjalnym.
Uroczystość przy 
kawie i cieście 
była miłą okazją do 
wspólnych rozmów, 
powspominania ini-
cjatyw, których do-
konano w minionym 
okresie, padły też 
pomysły i propozy-
cje dotyczące tego, 
co można zrobić w 
gminie Malecho-
wo w przyszłości.

Gmina Malechowo 

Dzień Pracownika 
Socjalnego

W październiku br. 
odbyła się już druga 
edycja Skarbnicy 
Kultury Wiejskiej, 
której organizatorem 
jest zespół ludowy 
Słoneczko z Niemicy. 
Celem tego festiwalu 

muzycznego jest kul-
tywowanie ludowych 
tradycji śpiewaczych 
oraz integracja mu-
zyczna zespołów i lo-
kalnego środowiska. 
W tym ludowym 
święcie uczestniczyło 

oprócz gospodarza - 
Słoneczka 6 zespołów, 
które rywalizowały 
w muzycznych zma-
ganiach. Dodatkowo 
odbył się konkurs ku-
linarny na najlepszą 
potrawę z kapusty.  

Na zaproszenie orga-
nizatorów w imprezie 
uczestniczył wójt Ra-
dosław Nowakowski, 
sekretarz Halina Ska-
za, Przewodnicząca 
Rady Gminy - Jolanta 
Kieres, Radny Po-

Gmina Malechowo

Skarbnica Kultury Wiejskiej 
"Czym chata bogata"

wiatowy - Kazimierz 
Szewczuk, Kierownik 
Referatu Oświaty, Kul-
tury i Sportu - Tadeusz 
Chylewski oraz nieza-
wodna redaktor Radia 

Koszalin - Renata Pa-
cholczyk, która przygo-
towała obszerną relację. 
Jury oceniające wy-
stępy zespołów nie 
miało łatwego zadania. 

Wyniki konkursu 
kształtowały się 

następująco:
- przyznano dwa IV 
miejsca dla Pieszczanek 
i zespołu Nasze Wspo-
mnienia z Ostrowca,  
- dwa III miejsca po-
wędrowały do zespołu 
Marzenie i Sami Swoi, 
- II miejsce wy-
walczył Złoty Łan, 
- I miejsce przyznano 
zespołowi Jaskółki.

Nagrody specjalne 
przyznano dla:

- za wrażenie arty-
styczne - Jaskółek, 
- za najładniejszą 
piosenkę ludową 
dla zespołów - Sło-
neczko i Złoty Łan, 
- za najładniejszą pio-
senkę o swojej miejsco-
wości - dla Jaskółek, 
- za niespodziankę kon-
kursu - dla Jaskółek.

W konkursie kulinarnym komisja degustu-
jąca potrawy z kapusty postanowiła przy-
znać wszystkim na równi pierwsze miejsca.

Nagrodę Grand Prix wręczono zespołowi 
Słoneczko. 

Wyjątkowy, 
rodzinny piknik 
zorganizowany 
został przez 
sołtysa Kusic - 
Andrzeja Roba-
kowskiego przy 
pomocy członków 
rady sołeckiej na 
zakończenie waka-
cji 2017. 

Na terenie rekre-
acyjnym pojawił się 
dmuchaniec, były 
piękne malunki na 
buźkach dzieci, 
każdy mógł też po-
smakować pysznej 
kiełbaski z solid-
nego grilla, które-

Kusice

Integrowali się

go własnoręcznie 
stworzył sam soł-
tys. Dla dzieciaków 
przygotowano też 
słodki poczęstunek 
i lody. Impreza z 
pewnością na długo 
pozostanie w pa-
mięci mieszkańców 
Kusic, a ostatni nu-

mer tegorocznego 
Kwartalnika Ma-
lechowskiego jest 
doskonałą okazją, 
by powspominać 
tę udaną formę 
integracji miesz-
kańców Kusic. 
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W październiku w 
sławieńskim Domu 
Harcerza zorganizowa-
no po raz trzeci Powia-
towy Przegląd Piosenki 
Religijnej, który wraz 
zadaniem specjalnym 
turnieju „Mistrzowie 
Hufca ZHP Sławno” 
uświetnił XVII Dzień 
Papieski obchodzony
 w tym roku pod hasłem 
„Idźmy naprzód 
z nadzieją”. 

Idea hasła stanowi znak 
tego, że poprzez udział 
w Dniu Papieskim i im-
prezach towarzyszących 
docieramy do głębi na-
uczania Papieża Polaka, 
który wypowiadając te 
słowa, chciał nas uczy-
nić świadkami nadziei.
Piątkowe spotkanie z 
piosenką religijną trady-
cyjnie rozpoczęto wspól-
nym wykonaniem ulu-
bionej pieśni Jana Pawła 
II – „Barka”, do której 
słowa w 1974 roku napi-
sał ks. Stanisław Szmidt. 
Następnie uczestnicy 
Przeglądu przystąpili do 
prezentacji wybranych 
przez siebie utworów. Do 
oceny umiejętności wo-
kalnych zuchów, harcerzy 
i harcerzy starszych po-
wołano jury w składzie: 
ks. dr Leszek Szurek – 

proboszcz parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Sławnie 
(przewodniczący), hm. 
Anna Cichawa – zastęp-
ca komendanta hufca i 
hm. Maria Szewczyk – 
członek Kręgu Instruk-
torskiego „Sami Swoi”. 
Po wysłuchaniu dwudzie-
stu ośmiu utworów, komi-
sja w oparciu o regulamin 
wyłoniła zwycięzców w 
każdej grupie wiekowej 
i kategorii prezentacji. 
Laureatką III Powiato-
wego Przeglądu Piosenki 
Religijnej Hufca ZHP 
Sławno – solista gromad 
zuchowych – podobnie 
jak w roku ubiegłym zo-
stała dh. Karolina Jarosz 
z 7. Gromady Zuchowej 
„Kosmiczna Groma-
da” z Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu (drużynowa 
pwd. Grażyna Jarosz). W 
kategorii solistów drużyn 
harcerskich na miejscu 
pierwszym uplasowała 
się dh. Julia Janicka z 
50. Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej im. 
Władysława Sikorskiego 
z Kopnicy, której dru-
żynową jest phm. Anida 
Rydlichowska. Miejsce 
drugie i trzecie zdobyły 
kolejno druhny: Domi-
nika Hutman z 27. Wie-

Gmina Malechowo

III Przegląd Piosenki Religijnej

lopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Zdobywcy” 
im. Jerzego Kukuczki z 
Ostrowca (drużynowa 
Sylwia Hutman) i Julia 
Stępień z 3. Wielopozio-
mowej Drużyny Harcer-
skiej „Promyki” z Piesz-
cza (drużynowa pwd. 
Małgorzata Banasiak). 
W solistach drużyn star-
szoharcerskich triumfo-
wały: dh. Laura Subicka 
z drużyny wielopozio-
mowej im. Jerzego Ku-
kuczki w Ostrowcu, dh. 
Julia Czarnowska repre-
zentująca „Promyki” z 
Pieszcza oraz dh. Rozalia 
Walasek z drużyny im. 

Władysława Sikorskiego 
w Kopnicy. Do Przeglądu 
w kategorii zespołów gro-
mad zuchowych przystą-
piły dwie jednostki orga-
nizacyjne hufca: miejsce 
pierwsze „wyśpiewały” 
zuchy z 50. Wielopozio-
mowej DH im. Władysła-
wa Sikorskiego z Kopni-
cy, a drugie – członkowie 
7. Gromady Zuchowej 
„Kosmiczna Gromada” 
z Ostrowca. Laur pierw-
szeństwa w zespołach dru-
żyn harcerskich zdobyli 
harcerze młodsi z druży-
ny im. Jerzego Kukuczki 
z Ostrowca, natomiast w 
kategorii harcerzy star-

szych - kolejno członko-
wie: 27. Wielopoziomo-
wej DH „Zdobywcy” z 
Ostrowca, 6. Wielopozio-
mowej Drużyny Harcer-
skiej „Dzieci Neptuna” 
ze Sławna (drużynowa 
hm. Barbara Sobczak) 
i 25. Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej im. 
ppor. Emilii Gierczak 
z Postomina (drużyno-
wa phm. Anna Wegner). 
Druhny reprezentujące 
3. WDH „Promyki” z 
Pieszcza uzyskały w tej 
kategorii wyróżnienie. 
Na zakończenie, uczest-
nikom III Przeglądu 
Piosenki Religijnej - de-
dykowanemu Wielkiemu 
Polakowi - wręczono 
dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Jego organi-
zatorami byli: Komenda 
Hufca ZHP im. WOP 
w Sławnie, Komenda 
Związku Drużyn ZHP 
Gminy Malechowo i 27. 
Wielopoziomowa Druży-
na Harcerska im. Jerzego 
Kukuczki w Ostrowcu. 
Patronat medialny nad 
imprezą objęła redakcja 
tygodnika „Obserwator 
Lokalny” w Sławnie.

hm. Jacek Błaszczyk
Szef Biura KH ZHP Sławno

W minionym okresie Gmina Malechowo zrealizowała zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu”. Wymieniono stare, energochłonne 
oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy ledowe. Dzięki temu wrośnie komfort użytkowania 
tego obiektu sportowego zarówno przez uczniów placówki, jak też przez mieszkańców. Kilka miesię-
cy temu podobne oświetlenie zamontowano w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Niemicy.

Ostrowiec

Nowe 
oświetlenie W wyniku przeprowa-

dzonych wyborów uzu-
pełniających, które odby-
ły się w dniu 12 grudnia 
br. o godzinie 16:00 w 
Grabowie, na sołtysa 
wybrano Pana Adama 
Chruszcza. Przypomnij-
my, że nastąpiło to na 
skutek rezygnacji z funk-
cji dotychczasowej sołtys 
- pani Moniki Biłanicz. 
Panu Sołtysowi życzy-

my owocnej pracy na 
rzecz sołectwa i samych 
kreatywnych pomysłów.  
Tego samego dnia odbyło 
się zebranie celem wybo-
ru sołtysa w sołectwie Pę-
kanino. Na skutek braku 
kandydata na sołtysa, nie 
wyłoniono gospodarza 
wsi i zebranie zakoń-
czono. Pękanino nadal 
pozostaje bez sołtysa. 

Grabowo ma sołtysa, Pękanino nie
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nali Szczecinek 1:0 oraz 
3:0 Redło i Sianów, 
awansując tym samym 
do finału wojewódzkie-
go, który odbędzie się 7 
grudnia w Wiechrzowie. 
W zwycięskiej drużynie 
z Niemicy grali: Bartek 
Plechowski, Mateusz 
Małysz, Jakub Bobis, 
Karol Skupiński, Jan 
Szuplak, Marcel Wir-

kus, Jakub Szpreniec, 
Wojciech Strzelecki, 
Patryk Masiulaniec, 
Kacper Zaborowski, 
Kornel Podgórzański. 
Opiekunem zespołu jest 
Romuald Bobis. Ser-
decznie gratulujemy i 
trzymamy kciuki za ko-
lejny etap rozgrywek!

Niemica

Mistrzowie regionu

miejsce, odnosząc jedno 
zwycięstwo, remis i po-
rażkę. W zespole wystąpi-
ły: Malwina Rozwadow-
ska, Aleksandra Teszka, 
Zuzanna Kania, Daria 
Gryciuk, Julia Góral, We-
ronika Kura, Klaudia Pi-
tra, Aleksandra Lichota.
W kategorii najstarszej 
U-13 wystartowało 8 ze-
społów podzielonych na 
dwie grupy. Dziewczęta 
po wygraniu grupy zagrały 
ćwierćfinał, gdzie niestety 
uległy po rzutach karnych 
z zespołem z Kołobrzegu. 
Szkoda, bo został niedosyt, 
po tak dobrej grze w fazie 
grupowej przyszło nam 
cieszyć się z V miejsca.
Turniej wygrał zespół 
kadry województwa za-
chodniopomorskiego. 

W zespole z Niemicy 
grały: Hanna Buchar, Pa-
trycja Janta-Lipińska, Pa-
trycja Babirecka, Amelia 
Golik, Zuzanna Kobylska, 
Julia Horostowska, Oliwia 
Ostrowska, Julia Świąt-
kowska, Wiktoria Skoczy-
las. Trenerem wszystkich 
zespołów jest Romuald Bobis.
Gratulacje dla wszystkich 
zawodniczek za bardzo 
dobrze rozegrany turniej. 
Cieszy fakt, iż na turnie-
ju obecny był trener ka-
dry wojewódzkiej U-13 
dziewcząt i dwie nasze 
zawodniczki: Julia Horo-
stowska oraz Julia Świąt-
kowska zostały zaproszo-
ne na konsultacje kadry, 
która odbędzie się na prze-
łomie stycznia w Policach.

Niemica

Dobry występ w Denar Cup

Z bardzo dobrej strony 
zaprezentowały się 
zawodniczki UKS 
Niemica w mikołajko-
wym halowym turnieju 
piłki nożnej dziewcząt w 
Kołobrzegu. 

W turnieju wystartowało 
ok. 20 zespołów podzie-
lonych na 3 kategorie U-8, 
U-10 i U-13. W kategorii 
U-8 zespół z Niemicy po-
kazał klasę i zajął I miej-
sce, pokonując zespoły 
z Kołobrzegu, Sianowa i 
Stępnicy. Zespół występo-
wał w składzie: Julia Pie-
karska, Zofia Pitra, Hanna 
Lach, Agata Masiulaniec, 
Martyna Śmielewicz, 
Wiktoria Janta-Lipińska.
W kategorii U-10 Niemica 
różnicą bramek zajęła III 

Chłopcy z SP Niemi-
ca zostali mistrzami 
regionu w unihokeja.

 Zawody regionalne od-
były się w Grzmiącej 
(gmina Szczecinek), 
gdzie do rywalizacji 
przystąpiły szkoły z SP 6 
Szczecinek, SP Niemica, 
SP Redło, SP 1 Sianów. 
Chłopcy kolejno poko-

W dniach 
17 -18.11.2017 r. 
w Zespole Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu odbył się XV 
Rajd Niepodległości 
Hufca ZHP im. WOP 
w Sławnie. 

W apelu inauguracyj-
nym tego wydarzenia 
udział wzięło ponad 140 
zuchów, harcerzy i in-
struktorów. Komendant 
rajdu phm. Marek Jarosz 
przywitał zaproszonych 
gości w osobach: ko-
mendanta Hufca ZHP 
w Sławnie hm. Barbarę 
Sobczak, dyrektor ZS 
im. Mikołaja Kopernika 
w Ostrowcu - Barbarę 
Chylewską, przedstawi-
ciela Urzędu Gminy - 
Tadeusza Chylewskiego, 
funkcjonariusza Straży 
Granicznej z Darłowa st. 
chor. sztabowego Sylwię 
Biłyk, członków Ko-
mendy Hufca ZHP oraz 
kręgów instruktorskich 
„Sami Swoi” i „Wiaru-
sy”, członków Stowarzy-
szenia „Ostrowianie” i 
Klubu Seniora z Ostrow-
ca, rodziców, przyjaciół 
harcerstwa, zuchów, 
harcerzy i drużynowych.
Ważnym punktem pro-
gramu była inscenizacja 
dotycząca tematu rajdu 
w wykonaniu 27. Wie-
lopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej im. Jerzego 
Kukuczki, którą przy-
gotowała drużynowa 
Sylwia Hutman i pan Ja-
rosław Górny. Gromady 
zuchowe i drużyny har-
cerskie zaprezentowały 
się w piosenkach patrio-
tycznych i wojskowych. 
Mini przegląd pieśni go-
ścinnie uświetnił występ 
zespołu „Ostrowianie”. 
Oczekiwaną atrakcją był 
marsz nocny, w którym 

zuchy i harcerze wyka-
zali się umiejętnością 
kodowania i rozkodowy-
wania wiadomości zwią-
zanych z działalnością 
wyzwoleńczą Polaków. 
Zuchy pokonały ok. 3 
km trasy, natomiast har-
cerze - ponad 12 km. W 
sobotę dla uczestników 
rajdu zorganizowano 
quiz z wiadomości o na-
szym kraju. Atrakcją dla 
uczestników jubileuszo-
wego rajdu był pokaz w 
wykonaniu funkcjona-
riuszy Straży Granicz-
nej z Darłowa, którzy 
przedstawili rolę swojej 
służby. Następny punkt 
bogatego programu to 
przemarsz wszystkich 
uczestników zbiórki na 
miejscowy cmentarz, 
zapalenie zniczy przy 
Krzyżu i Apel Poległych.
Na zakończenie phm. 
Marek Jarosz podzię-
kował wszystkim za 
pomoc w zrealizowaniu 
tego przedsięwzięcia, 
a w szczególności pa-
niom Marcie Korotusz i 
Paulinie Barcikowskiej 
oraz dyrektor zespołu 
szkół Barbarze Chylew-
skiej, która już od wie-
lu wspiera działalności 
harcerską. Dziękujemy 
również sponsorom, tj.: 
Krystynie Grabowskiej - 
właścicielce sklepu spor-
towego „Puma” w Sław-
nie i Ryszardowi Bobis z 
Ostrowca. Na zakończe-
nie zastępca Komendan-
ta Hufca ZHP Sławno 
hm. Ryszard Sobczak, 
wręczając uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy i 
upominki zaprosił już 
do udziału w rajdzie w 
roku przyszłym na ob-
chody setnej rocznicy 
odzyskania niepodle-
głości i stulecia ZHP.

 phm. Marek Jarosz

Gmina Malechowo

XV Rajd 
Niepodległości
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29 listopada br. w 
Grzmiącej odbył się 
finał regionalny w 
unihokeju dziewcząt w 
ramach Igrzysk Dzieci. 

W zawodach udział wzię-
li mistrzowie powiatów: 
sławieńskiego, świdwiń-
skiego, szczecineckie-
go oraz koszalińskiego. 
Bezkonkurencyjne w 
tych zawodach okazały 
się reprezentujące powiat 
sławieński dziewczęta z 
SP Lejkowo, które ko-

lejno pokonały SP Redło 
2:0, SP Sucha Koszaliń-
ska 3:1 oraz SP Iwin 6:1, 
tym samym po raz szósty 
z rzędu awansowały do 
finału wojewódzkiego.
Dotychczasowy bilans 
dziewcząt z Lejkowa w 
finałach wojewódzkich 
to dwa srebrne medale, 
brąz, złoto oraz IV miej-
sce. Skład Lejkowianek: 
Kornelia Kowalkowska, 
Oliwka Górniak, Ame-
lia Kowalkowska, Ania 
Sobolewska, Zosia Or-

Lejkowo 

Szkoła Podstawowa bezkonkurencyjna w regionie

łowska, Eliza Seweryn, 
Daria Dęga, Oliwka 

Majda, Ola Sobolewska. 
 Opiekunami zespołu są: 

Kamil Wiśniewski i Da-
nuta Rosiak. 

O tym, że dziew-
czyny lubią brąz 
najlepiej wiedzą za-
wodniczki Szkoły Pod-
stawowej w Malechowie. 

Po raz drugi z rzędu 
zdobyły brązowy medal 
w Finale Wojewódz-
kim Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Unihokeja. 
Podopieczne Mariu-
sza Małysza wystąpiły 

w składzie: Martyna 
Narkowicz, Karolina 
Narkowicz, Wiktoria 
Kaszynska - najlepsza 
zawodniczka turnieju, 
Wiktoria Madalińska, 
Paulinka Kowalkow-
ska, Karolina Kawałek, 
Marta Buchar, Kinga 
Strzelecka, Julia Stel-
masik, Patrycja Ziół-
kowska, Amelka Obiala. 
„Po turnieju pozostał 

mały niedosyt, ponieważ 
przegraliśmy mecz o fi-
nał w rzutach karnych, 
a gra moich dziewczyn 
wyglądała dużo lepiej 
niż przeciwniczek, ale 
taki jest sport. Należy 
się cieszyć z sukcesu, 
którym jest III miejsce w 
województwie” - mówi 
trener brązowych me-
dalistek z Malechowie.

Malechowo

Brąz dla dziewczyn! 

Razem stwórzmy kalendarz imprez

W związku z tworzeniem 
kalendarza imprez na rok 2018 

prosimy mieszkańców naszej gminy, sołtysów i 
rady sołeckie, szkoły, kluby seniora, 

placówki wsparcia dziennego 
o zgłaszanie planowanych imprez 

i wydarzeń w poszczególnych miejscowo-
ściach. 

Prosimy Państwa o sugestie i pomysły.

Adres mailowy: 
promocja@malechowo.pl,
tel. 94 31 40 574, pokój 107

Zapraszamy na 
ferie 2018

do 13 placówek wsparcia dziennego 

w dniach 15-28 stycznia 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach: 9-15.

   bogata oferta zajęć:
   robotyka, zajęcia kulinarne, 
   wyjazdy. 

Zapraszamy wszystkich chętnych!


