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Życzenia z okazji Dnia Seniora
Drodzy Seniorzy! 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora składamy Państwu 
serdeczne życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i samych pogodnych dni.
Szczególnie w tym trudnym czasie życzymy pozytywnej energii 
i sił do aktywnego działania.

Przewodniczący 
Rady Gminy Malechowo 

Wiesław Rosiński

Wójt 
Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

W ramach planowanych 
na rok bieżący zadań in-
westycyjnych rozpoczęto 
realizację jednej z klu-
czowych inwestycji, którą 
jest budowa oczyszczalni 
ścieków w Podgórkach. 

Procedowanie tego zadania 
przeciągało się w czasie 
przede wszystkim ze wzglę-
du na proces związany z 
przejęciem gruntu od Skar-
bu Państwa. 
Warunkiem uzyskania pra-
wa własności była z kolei 
zmiana planu zagospodaro-
wania przestrzennego oraz 
studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy 
Malechowo. 
Dopiero po zrealizowaniu 
tych procedur, kolejnym 
etapem było  zlecenie prac 
projektowych i następnie 
ogłoszenie przetargu na wy-
konanie zadania. 
Warto przypomnieć, że pier-
wotnym założeniem sprzed 
wielu lat było przyłączenie 
Podgórek do oczyszczal-
ni ścieków w Ostrowcu, 
jednak z przyczyn ekono-

Wybudujemy oczyszczalnię 
ścieków w Podgórkach

Zwracamy się do mieszkańców Podgórek z prośbą o składanie do Urzędu Gminy Malechowo wniosków 
celem wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci. Numer kontaktowy: 94 31 40 568.

micznych rozwiązania tego 
zaniechano i postanowiono 
wybudować mniejszą, lo-
kalną oczyszczalnię w Pod-
górkach.
Obiekt wybudowany zosta-
nie na obszarze przekazanej 
przez KOWR działki sta-
nowiącej dotychczas teren 
rolny. 

Sama inwestycja zostanie 
zakończona do końca bie-
żącego roku, a jej rozruch 
do października przyszłego 
roku. 
W tym okresie mieszkańcy 
będą się przyłączali do wy-
budowanej już wcześniej 
kanalizacji.

Wykonawca - Firma Eko-
wodrol z Koszalina rozpo-
czął już prace, a my czeka-
my na jej efekty. 

Zakończenie budowy, jak 
już wspomniano, planowa-
ne jest do końca tego roku. 
Wartość inwestycji to ponad 
1.300.000 zł.

Od kilku miesięcy pandemia 
koronawirusa i wprowadzane 
obostrzenia utrudniają nam co-
dzienne funkcjonowanie. 
 Zmuszają do zmiany planów i 
wprowadzenia nowych zasad w 
życiu każdego z nas, bez wzglę-
du na wiek, pracę i status spo-
łeczny. 
Także malechowski samorząd 
musiał skorygować swoje plany 
i zamierzenia. Nie oznaczało to 
jednak, że zaniechaliśmy zadań 
ważnych dla naszej społeczno-
ści. 
Nadal świadczymy niezbędne 
usługi, nadal realizujemy zapla-
nowane zadania i inwestycje. 
Sytuacja, z którą mierzymy się 
już od pewnego czasu wyzwala 
wśród ludzi często skrajne emo-
cje i zachowania. Od izolacji i 
egoizmu do wzajemnego zrozu-
mienia oraz szeroko rozumianej 
empatii. 
Szczególną uwagę chciałbym 
zwrócić właśnie na te nacecho-
wane empatią i poczuciem soli-
darności, które i u nas w Gminie 
były i są dostrzegane.  
Cieszy mnie szczególnie to, że 

potrafiliśmy zjednoczyć swoje 
siły i wspólnie wystąpić prze-
ciwko niedogodnościom, które 
w związku z pandemią dotyczą 
nas wszystkich! 
W sytuacji, gdy „normalność” 
w Polsce i na całym świecie 
stanęła pod znakiem zapytania, 
mieszkańcy naszej Gminy nie 
pozostali bierni i podobnie jak 
wolontariusze, mieszkańcy in-
nych miast i wsi, z całego kraju 
podjęli walkę z epidemią koro-
nawirusa. 
Społeczność naszej Gminy bez 
chwili zastanowienia ruszyła 
do „boju”. 
Szyliśmy maseczki, drukowali-
śmy przyłbice. 
Pomagaliśmy Seniorom i zna-
jomym objętym kwarantanną. 
 W tym czasie często, na pozór, 
zwyczajna rozmowa daje dru-
giemu człowiekowi poczucie 
bezpieczeństwa i kieruje myśli 
na pozytywne tory. 
Nie zapomnijmy o tym i bądź-
my nadal dla siebie życzliwi, 
wspierajmy się wzajemnie i 
pomagajmy, bo sytuacja ta 
jeszcze nas nie opuściła. Choć 
kontakty osobiste i towarzyskie 
musimy ograniczać, to nie za-
mykajmy się na inne rodzaje 
kontaktów i utrzymujmy więzi. 
Mamy telefony, Internet – ko-
rzystajmy z tego. 
Również i my urzędnicy, pra-
cownicy szkół i innych  jedno-
stek organizacyjnych Gminy 
musimy dostosować swoją pra-
cę do istniejących warunków 
tak, aby zapewnić ciągłość 
usług świadczonych naszym 
mieszkańcom, dostawę wody, 
odprowadzenie ścieków, wy-
dawanie niezbędnych zaświad-
czeń i dokumentów, czy reali-
zację świadczeń socjalnych i 
dostępność placówek oświato-
wych. 
Korzystając z okazji, chciał-
bym podziękować wszystkim 
zaangażowanym w szeroko 
pojętą walkę z koronawirusem 
oraz tym wszystkim, którzy 
pomagają swoim bliskim i zna-
jomym przetrwać ten trudny 
czas. - Im wszystkim serdecz-
nie dziękuję!

Radosław Nowakowski 
Wójt Gminy Malechowo

Nie dajmy się 
koronawirusowi!

Przewodniczący Rady 
Gminy Malechowo 
Wiesław Rosiński

Wójt Gminy 
Malechowo

Radosław Nowakowski

Wszystkim nauczycielom 
i pracownikom oświaty 

składamy życzenia 
wytrwałości, 

wielu sukcesów oraz 
satysfakcji z pracy zawodowej

a także powodzenia 
w wypełnianiu trudnych 

i ważnych obowiązków społecznych 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Podpisanie umowy z wykonawcą 
- Firmą Ekowodrol z Koszalina. 



WażNE SPRaWy 2  www.malechowo.plINWEStycjE 2  www.malechowo.pl

Przybywa wyremontowanych dróg
Gmina Malechowo

Podgórki

Nowa droga
Darskowo

Nowe oblicze drogi

Pięćmiechowo Malechowo do posesji 85A Malechowo za Urzędem Gminy Malechowo

 Paproty Malechowo do posesji nr 4.

Za nami duży remont 
drogi w Podgórkach, od 
posesji numer 1 do skrzy-
żowania z drogą powia-
tową. 

Przedmiotowy odcinek dro-
gi pamiętał czasy przedwo-

jenne i od dawna wymagał 
gruntownej modernizacji. 
W efekcie malechowski 
samorząd podjął decyzję 
o wymianie istniejące na-
wierzchni.
Po usunięciu starej warstwy, 
wyprofilowano powierzch-

nię, a następnie wykonano 
na niej dwie warstwy nowej 
nawierzchni bitumicznej. 
Wyremontowana droga to 
odcinek około 250 me-
trów, na którym dodatkowo 
utwardzono pobocza i zjaz-
dy do posesji.

Wieś Darskowo położona 
jest na rubieży gminy 
Malechowo. 

W tym roku w jej okolicach 
powstała farma wiatrakowa, 
z której wpływy podatkowe 

będą niebawem stanowiły 
spory zastrzyk finansowy 
dla naszej Gminy. 
Dzięki współpracy Urzędu 
Gminy z firmą wiatrakową, 
udało się wykonać tu odci-
nek drogi o długości około 

600 m, który z pewnością 
ułatwi poruszanie się miesz-
kańców, poprawi bezpie-
czeństwo i nieco wynagro-
dzi ewentualne trudności 
związane z sąsiedztwem 
farmy.

Październik zaczęliśmy 
intensywnie. Trwają re-
monty dróg w technologii 
płyt jomb w Malechowie, 
Malechówku, Paprotach i 
Pięćmiechowie. Moderniza-
cje te polegają na utwardze-
niu podłoża, wyłożeniu dróg 
płytami i tam, gdzie jest to 
koniecznie, na usypaniu 
poboczy. 

W Malechowie przybędzie 
łącznie 310 m dróg na trzech 
odcinkach: odcinek do nume-
ru 4 wraz ze skrzyżowaniem 
do oczyszczalni ścieków, 75-
metrowy odcinek do numeru 
85A oraz 215 metrów drogi 
za malechowskim urzędem.  

W Malechówku, na kolo-
nii pod lasem jomby poja-
wią się na odcinku 45 me-

trów do posesji numer 32.  

Paproty zyskają 180 metrów 
zmodernizowanej drogi, wy-
łożonej płytami do numeru 17.  

Pięćmiechowo to kolejna 

miejscowość, w której na-
wierzchnia dróg znacznie 
zmieni swoje oblicze w naj-
bliższym czasie. Wyłożonych 
tu zostanie 210 metrów płyt 
jomb do numeru 1 wraz ze 
skrzyżowaniami. Warto pod-

kreślić, że do realizacji tego 
zadania wykorzystany zosta-
nie materiał zakupiony rok 
temu z oszczędności budżeto-
wych. 
 
- Nasze działania są odpowie-

dzią na potrzeby zgłaszane 
przez mieszkańców od dłuż-
szego czasu. Pracujemy in-
tensywnie, realizując kolejne 
etapy kompleksowej moderni-
zacji dróg w naszej gminie. Są 
to inwestycje należące do naj-

bardziej kosztochłonnych, ale 
też najbardziej pożądanych 
przez naszych mieszkańców. 
Wiele w tym zakresie już zo-
stało zrobione, ale wciąż ocze-
kiwania są ogromne - mówi 
wójt Radosław Nowakowski. 
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W sierpniu zakończyliśmy 
zdanie o nazwie „Przebudo-
wa i zmiana sposobu użytko-
wania budynku gimnazjum 
na budynek wielofunkcyjny z 
domem kultury”. 

Po uzyskaniu pozwoleń i do-
puszczeniu obiektu do użytko-
wania, nasze plany związane ze 
stworzeniem centrum integra-
cyjno - kulturowego w naszej 
gminie, mogły zostać wcielone 
w życie.
I tak zaczęliśmy się urządzać. 
Sala główna wyposażona zosta-
ła w ekran i projektor oraz sprzęt 
nagłaśniający. By uświetnie-
nie imprez gminnych stało na 
wysokim poziomie, zakupione 
zostały profesjonalne kolum-
ny oraz sprzęt oświetleniowy. 
Do tego doszły meble kuchen-
ne i sprzęt AGD pozyskany ze 
środków zewnętrznych (o czym 
piszemy w tym numerze KM). 
Zadbano także o gry, zabawki, 
artykuły szkolne i piśmiennicze 
na potrzeby działającej tu od 
września świetlicy dla dzieci, 
która okazała się prawdziwym 
strzałem w dziesiątkę. Dziecia-
ki od rana pytają: „Kiedy mogę 
iść na świetlicę” - taki mamy 
przekaz od rodziców i opiekuna 
obiektu - pani Agnieszki Sabi-
nicz. W sali do zajęć popołu-
dniowych zamontowano sześć 

komputerów stacjonarnych. 
Na potrzeby obiektu zakupiono 
również dwa laptopy. Warunki 
do pracy są idealne.
Wisienką na torcie był montaż 
napisu Świetlica Kultury w 
Malechowie od czoła budynku, 
który wykonano technologią 
3D. Dzięki temu nikt nas nie 
przeoczy. 
Wrzesień był czasem intensyw-
nej pracy, przygotowania ofer-
ty zajęć dla mieszkańców oraz 
rozpoznania ich potrzeb. Odzew 
z ich strony i zainteresowanie 

popołudniowymi aktywnościa-
mi jest dla nas potwierdzeniem, 
że Świetlica Kultury to projekt, 
na który czekało liczne grono 
odbiorców. Świetlica Kultury 
w zasadzie od samego początku 
ruszyła z bogatą ofertą kultural-
no- rozrywkową. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się za-
jęcia taneczne i ruchowe. Aby 
mogły odbywać się one w peł-
nym komforcie, zamontowano 
solidne lustra do sali tanecznej 
nr 2. Dzieciaki uczestniczą w 
zajęciach rytmiki, tańczą bre-

akdance, ćwiczą akrobatykę, 
dorosłym i nie tylko bardzo do 
gustu przypadła zumba. Choć 
Świetlica Kultury mieści się 
w Malechowie, to jej oferta 
skierowana jest do wszystkich 
mieszkańców naszej Gminy. 
Serdecznie zapraszamy.
Wydatki na to zadanie w 2020 
roku wyniosły 575 tys. zł.
Gmina Malechowo otrzymała 
63,63 % dofinansowania, co 
stanowi kwotę 282.890,00 zł w 
ramach środków Unii Europej-
skiej.

Malechowo

Świetlica Kultury już działa
Malechówko

Modernizacja 
drogi

Malechowo

Modernizacja domu 
przedpogrzebowego

Ostrowiec 

Mają nowe boisko

Duży odcinek drogi 
wyremontowano również 
w Malechówku. 

Modernizacja nawierzchni 
dotyczyła odcinka pomię-
dzy posesjami od numeru 1 
do 10. 
W ramach zadania uzupeł-
niono starą, zniszczoną na-

wierzchnię i wykonano dwie 
warstwy nowej nawierzchni 
bitumicznej.
Zmodernizowana droga to 
odcinek ok. 600 metrów, w 
ramach zadania wykonawca 
utwardził  również pobocza. 
Łączny koszt modernizacji 
dróg w Malechówku i Pod-
górkach to 285 tys. zł.

W odpowiedzi na głosy mieszkańców, w ramach zadania, które Gmina Malechowo rozpoczęła we wrze-
śniu tego roku, odświeżona została elewacja domu przedpogrzebowego w Malechowie. Wykonano m.in. 
niezbędne obróbki blacharskie, których dotychczasowy stan nie gwarantował szczelności, skutkiem 
czego były zacieki i pojawiająca się wewnątrz obiektu pleśń. Dodatkowo wewnątrz budynku odświeżono 
ściany i sufit. Zadanie zakładało także modernizację nieefektywnego systemu wentylacji pomieszczeń.

Gmina Malechowo zakończy-
ła zadanie o nazwie "Boisko 
dla każdego - przywrócenie 
funkcjonalności miniboiska 
we wsi Ostrowiec". 

Dzięki działaniom moderni-
zacyjnym przeprowadzonym 
w miesiącach wakacyjnych, 
boisko szkolne przy Zespole 
Szkół im. Mikołaja Kopernika 
zyskało zupełnie nowe oblicze.
Zrekultywowano i wyrównano 
teren o powierzchni 3000 m2. 

Założono nowy trawnik, wy-
równywano go, użyźniono gle-
bę nawozem. Wykonano nowe 
piłkochwyty z siatki. 
Ze środków własnych Gminy 
wykonano system nawadniają-
cy, składający się z 24 wysuwa-
nych spryskiwaczy. Zamonto-
wano także nowe bramki.
Dzięki tym zabiegom, obiekt 
sportowy prezentuje się oka-
zale, a gdy trawa się ukorzeni, 
będą z niego mogły korzystać 
różne grupy sportowe. Obiekt 

użytkują nie tylko uczniowie 
ostrowieckiej szkoły, ale też po 
godzinach jej funkcjonowania, 
mieszkańcy miejscowości.
Koszt zadania to 44 900 zł, w 
tym 19 900 zł to środki pozy-
skane w ramach pomocy finan-
sowej dla jednostek samorządu 
terytorialnego z obszaru Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego z przeznaczeniem na 
poprawę i modernizację infra-
struktury sportowej w 2020 r.
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W jaki sposób można się 
spisać?
Spis rolny przeprowadzany jest 
na terytorium RP w terminie od 1 
września do 30 listopada 2020 r., 
według stanu na dzień 1 czerwca 
2020 r. 
Spis obejmuje zasięgiem równo-
cześnie cały kraj. Spisywane są 
gospodarstwa, które 1 czerwca br. 
prowadziły działalność rolniczą i 
według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny jest pro-
wadzany metodami:
1) samospisu internetowego, po-

przez formularz spisowy dostępny 
na stronie https://spisrolny.gov.pl

Samospis internetowy jest 
metodą obowiązkową.

Przez Internet można się spisać od 
1 września do 30 listopada 2020r. 
Rolnicy, którzy nie poosiadają 
dostępu do Internetu lub mają 
trudności z wypełnieniem formu-
larza mogą skorzystać również z 
metody:
2) Samospisu przez telefon, dzwo-
niąc na infolinię spisową (tel. 22 
279 99 99). Przez infolinię spiso-
wą można się spisać od 1 września 

do 30 listopada 2020 r.
3) Bezpośrednio w Urzędzie Gmi-
ny Malechowo.
Przed wizytą prosimy o kontakt z 
UG Malechowo w celu ustalenia 
szczegółów (94 31 40 579). 
W tutejszym urzędzie gminy moż-
na się spisać od 1 września do 30 
listopada 2020 r.
4) W związku z zaostrzoną sytu-
acją epidemiologiczną w kraju, 
do odwołania rachmistrzowie nie 
będą realizować wywiadów bez-
pośrednio w terenie. Wszystko to 
w trosce o zdrowie rolników oraz 
rachmistrzów. W tym czasie spis 

realizowany jest w trybie zdalnym 
(telefonicznie oraz przez internet). 
#spiszmysiejaknarolnikowprzy-
stało: www.spisrolny.gov.pl
Warto spisać się przez in-
ternet
Uprzejmie informujemy, że ruszy-
ła LOTERIA SPISOWA PSR 2020 
- akcja skierowana do rolników, 
którzy samodzielnie spiszą się 
przez Internet. Naprawdę warto! 
Do wygrania: dyski twarde, table-
ty i laptopy.
Wszelkie informacje o loterii są 
dostępne na stronie: https://lote-

ria.spisrolny.gov.pl. 

Właścicielu gospodarstwa rolnego - Powszechny Spis Rolny trwa.
Jeżeli dotychczas nie wypełniłeś obowiązku spisowego, może do Ciebie 

zadzwonić rachmistrz.
Jeśli widzisz przychodzące połączenie z nr telefonu 22 279 99 99 lub 22 666 66 62 -  

odbierz i pomóż nam stworzyć solidny zbiór danych o polskim rolnictwie.
Nie chcesz czekać na telefon od rachmistrza?

Spisz się sam w dowolnym momencie poprzez formularz spisowy dostępny na 
stronie: http://psr2020.spis.gov.pl

Samospis internetowy jest obowiązkiem rolnika.  
#LiczySięRolnictwo #PSR2020

Ostrowiec

Zmiany w szkole

Jesteśmy na Instagramie

Drodzy mieszkańcy! Z radością informujemy, że od dnia 16 wrze-
śnia br. funkcjonuje oficjalne konto Gminy Malechowo na Instagra-
mie. Serdecznie zapraszamy do obserwowania: gmina_malechowo

TRWA 
SPIS ROLNY

.

Pakiet promocyjny będzie nagrodą w konkur-
sie fotograficznym InstaMalechowo 2020.

Drodzy Mieszkańcy!

Od 10 października cały kraj został 
objęty strefą żółtą, z wyłączeniem 
powiatów należących do strefy 
czerwonej, a w każdym wojewódz-
twie powstał szpital koordynacyj-
ny, który kieruje opieką nad obja-
wowymi pacjentami zakażonymi 
SARS-CoV-2.
Od soboty, 10 października stre-
fę żółtą rozszerzono na cały kraj. 
W całym kraju obowiązuje bez-
względny obowiązek zasłaniania 
ust i nosa w przestrzeni publicznej, 
także w komunikacji miejskiej.

By ograniczyć rozprzestrzenianie 
się wirusa SARS-CoV-2, od sobo-
ty 10 października 2020 r. zmieniły 
się niektóre obostrzenia, obowią-
zujące w wybranych strefach:
1. zakazane - jest do odwołania - 
prowadzenie przez przedsiębior-
ców nie tylko działalności pole-
gającej na prowadzeniu dyskotek 

i klubów nocnych, ale także dzia-
łalności, która polega na udostęp-
nieniu miejsca do tańczenia orga-
nizowanego w pomieszczeniach 
lub w innych zamkniętych prze-
strzeniach;
2. w przypadku zwolnienia z obo-
wiązku zakrywania ust i nosa z po-
wodów związanych ze zdrowiem 
będzie wymagane przedstawienie, 
na żądanie policji lub staży gmin-
nej, zaświadczenia lekarskiego 
lub innego dokumentu potwier-
dzającego całościowe zaburzenia 
rozwoju, zaburzenia psychiczne, 
niepełnosprawność intelektualną w 
stopniu umiarkowanym, znacznym 
albo głębokim lub trudności w sa-
modzielnym zakryciu lub odkryciu 
ust lub nosa;
3. odległość między organizowa-
nymi zgromadzeniami nie będzie 
mogła być mniejsza niż 100 m;
4. w strefie czerwonej lokale ga-
stronomiczne będą mogły działać 
między godz. 6:00 a 22:00 z wyjąt-

kiem realizacji usług polegających 
na przygotowywaniu i podawaniu 
żywności na wynos lub jej przygo-
towywaniu i dostarczaniu;
5. na obszarze czerwonym i żółtym 
będzie obowiązek zakrywania ust i 
nosa w przestrzeni publicznej nie-
zależnie od odległości 1,5 m mię-
dzy osobami;
6. nie ma obowiązku zakrywania 
ust i nosa na terenie lasów, parku, 
zieleńca, ogrodu botanicznego, 
ogrodu zabytkowego i plaży;
7. w przypadku hospicjów i od-
działów opieki paliatywnej wynik 
testu w kierunku SARS-CoV-2 nie 
będzie wymagany, gdy stan zdro-
wia pacjenta będzie wskazywał na 
pilne przyjęcie go do hospicjum 
lub oddziału.

Od dnia 17 października 2020 r. 
wesela i inne uroczystości rodzin-
ne odbywają się przy ogranicze-
niach 75 osób w strefie żółtej i 50 
w czerwonej.

W związku z rosnącą liczbą zacho-
rowań, baza łóżek dla pacjentów z 
COVID-19 zostanie powiększona. 
Decyzjami wojewodów powstało 
16 szpitali koordynacyjnych. W 
naszym województwie jest to Sa-
modzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Szczecinie. 
Szpitalami koordynacyjnymi są 
głównie szpitale ukierunkowane na 
opiekę nad pacjentem z COVID-
19. Taka placówka wspólnie z wo-
jewódzkim zespołem zarządzania 
kryzysowego koordynuje ruch ob-
jawowych pacjentów zakażonych 
SARS-CoV-2.

Od soboty 10 października w 
strefie czerwonej znalazły się 32 
powiaty i 6 miast: Koszalin, Gru-
dziądz, Sopot, Piotrków Trybunal-
ski, Suwałki, Kielce.

Nowe obostrzenia od soboty, 10 października

Lato to często doskonały 
czas na prace remontowe 
i modernizacyjne. 

W tym roku duże zmiany w 
tym okresie zaszły w Ze-
spole Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Ostrowcu. To 
tu uczniowie cieszą się z no-
wej, kolorowej szatni, gdzie 
w przestronnym pomieszcze-
niu można napawać się pa-
letą żywych barw szafek i 
wyposażenia. Łączny koszt 
adaptacji to 13 500,00 zł. 

Stanowisko sporządzania 
potraw i napojów oraz zo-
stało wyposażone w nastę-
pujące urządzenia: taboret 
gazowy, kuchnię gazowo-
elektryczną, szafę chłod-
niczą ze stali nierdzewnej, 
napełniacz z wylewką i wy-
ciąg do pieca elektrycznego. 
Stanowiska obróbki wstęp-
nej wzbogacono  o drobny 
sprzęt kuchenny (szatkow-
nicę, naświetlacz do jajek 
oraz patelnie). Stanowisko 

mycia naczyń doposażono 
w zmywarkę kapturową z 
dodatkowym zmiękczaczem 
wody.
Na powyższy cel pozyskano 
wsparcie finansowe, które 
wykorzystano również na 
wykonanie remontu kanali-
zacji, która funkcjonowała 
bez modernizacji od począt-
ku działalności stołówki. 
Wymieniono także terako-
tę podłogową, a jadalnię 
wyposażono w nowe stoły, 
krzesła i zastawę stołową. 
Wymieniono 40-letnie drzwi 
z okienkiem podawczym, 
przez które wydawane są 
posiłki i przyjmowane tale-
rze po posiłkach.
Koszt całości zadania to 73 
160,00 zł, z czego 80%, czy-
li 58 511,00 zł pozyskano od 
Wojewody Zachodniopo-
morskiego w ramach rządo-
wego programu „Posiłek w 
szkole i w domu”. 20 % tej 
sumy, czyli 14 649,00 zł sta-
nowi wkład własny Gminy 
Malechowo



Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony Gminy Malechowo: 
http://malechowo.pl/wiadomosci/13863/jestesmy-na-instagramie
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Mocowana na maszcie i dum-
nie powiewająca przez cały 
rok flaga biało-czerwona na 
terenie naszej gminy?! 

To możliwe za sprawą projektu 
„Pod biało-czerwoną”, zaini-
cjowanego przez Prezesa Rady 
Ministrów, którego celem jest 
uczczenie 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, jej bohaterów 
oraz triumfatorów.
Wójt Gminy Malechowo Rado-
sław Nowakowski zgłosił naszą 
gminę do tej kampanii.
Jak oddać głos na naszą gminę? 
Wystarczy postępować według 
poniższych kroków:
1. Wpisujemy w przeglądar-
kę internetową nazwę strony: 
https://bit.ly/2QLyK9o, a na-
stępnie klikamy w pole „oddaj 
głos poparcia”, 
2. Po przekierowaniu do ankie-
ty, wpisujemy w odpowiednich 
rubrykach: imię i nazwisko, 
województwo, miejscowość (tu 

wpisujemy „Malechowo (gmi-
na wiejska)”), adres e-mail. 
Nieobowiązkowo wpisujemy 
nr telefonu oraz imię i nazwi-
sko Lidera, który zachęcił nas 
do oddania głosu (tu możemy 
wpisać Wójta Gminy Malecho-
wo). 
3. Po wypełnieniu powyższych 
danych, akceptujemy regulamin 
oraz klauzule RODO (po wcze-
śniejszym zapoznaniu się) i kli-
kamy w pole „Wyślij”. 
Do realizacji projektu wystar-
czy nam 100 podpisów, jed-
nakże nie warto poprzestawać 
na spełnieniu powyższych wa-
runków.
Zachęcamy do wzięcia udziału 
w akcji!
 

Regulamin i szczegółowy 
opis projektu dostępny pod 

adresem: 
https://www.gov.pl/web/bialo-
czerwona/opis-i-cel-projektu/

Gmina Malechowo ma 
swoje konto na instagramie 
i z tej okazji zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkur-
sie na najciekawsze zdjęcie 
dotyczące naszej gminy: 
miejsc, ludzi, zwierząt, zja-
wisk i wszystkiego tego, co 
kojarzy się Wam z Gminą 
Malechowo.

Zasada jest prosta - należy 
zrobić zdjęcie, przesłać je 
na adres mailowy: kultu-
ra@malechowo.pl wraz z 
wypełnionym zgłoszeniem 
(stanowiącym załącznik nr 
1 do Regulaminu Konkursu 
Fotograficznego InstaMale-
chowo 2020) i informacja-
mi: autor, miejsce, krótki 
opis zdjęcia.

Jury wybierze dziesięć naj-
ciekawszych zdjęć, które 
zostaną opublikowane na 
naszym koncie instagramo-
wym i poddane będą głoso-
waniu.
Dwie fotografie z najwięk-
szą ilością polubień, zosta-
ną nagrodzone pakietem 
gadżetów Gminy Malecho-
wo.

Zachęcamy do obserwo-
wania i do wzięcia udziału 

w konkursie!

Z wybranych zdjęć stwo-
rzymy wystawę fotograficz-
ną, którą podziwiać będzie 
można w Świetlicy Kultury 
w Malechowie.

Konkurs fotograficzny 
InstaMalechowo 2020

Rozpoczynamy inicjatywę, 
której celem jest stworzenie 
internetowej i klasycznej 
kroniki zdjęć, minionych 
oraz obecnych czasów. Zbie-
ramy fotografie przedstawia-
jące gminę Malechowo, ludzi, 
obiekty, budynki użyteczno-
ści publicznej, charaktery-
styczne punkty naszej małej 
ojczyzny.
 
Poszukujemy fotografii przed-
stawiających wygląd przestrze-
ni publicznej (w szczególności 
szkoły, kościoły, ośrodki zdro-
wia itp.) oraz zawierających 
elementy naszej kultury, trady-
cji, obyczajów. W szczególno-
ści zależy nam na zdjęciach wy-
konanych zaraz po wojnie przez 

ludzi osiedlających tzw. ziemie 
odzyskane.
 
Prosimy o włączenie się do 
akcji. Państwa kontakty oraz 
wsparcie medialne będzie dla 
nas bezcenne.
 
Wybrane zdjęcia można ze-
skanować i przesłać na adres: 
kultura@malechowo.pl wraz 
z opisem miejsca, datą, oso-
bami na nim się znajdującymi 
oraz właścicielem fotografii.
Zapraszamy do Urzędu Gminy 
Malechowo - pokój 106 celem 
zeskanowania zdjęć.
Bardzo liczymy na Państwa po-
moc.

Więcej informacji pod nume-
rem telefonu: 94 31 40 585.

Stwórzmy kronikę 
Gminy Malechowo

Pod biało-czerwonąPod biało-czerwoną
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Doposażenie 
świetlicy kultury

„Wspólnie dla lepszego Ostrowca”

W tym roku trzy sołectwa 
z naszej gminy otrzymały 
10 tysięcy zł na zadania 
mające na celu rozwój  
wsi w ramach Grantów 
Sołeckich 2020.

W siedzibie Urzędu Gmi-
ny Malechowo odbyło się 
spotkanie wójta Radosława 
Nowakowskiego z Toma-
szem Sobierajem, wicemar-
szałkiem Województwa Za-
chodniopomorskiego oraz 
sołtysami naszych trzech 
miejscowości: Agatą Za-
wadzką (Niemica), Edytą 

Gmina Malechowo
Sołectwa finalizują granty sołeckie

Gawin (Darskowo), Ryszar-
dem Kowalskim (Zielenica) 
celem podpisania umów na 
realizację Grantów Sołec-
kich.
Sołectwa Darskowo, Niemi-
ca i Zielenica otrzymały do-
finansowanie w wysokości 
10 tysięcy zł (na każde so-

łectwo) na działania mające 
na celu poprawę funkcjono-
wania miejscowości.

Naszym aktywnym sołec-
twom życzymy powodze-
nia w realizacji zadań i 

czekamy z niecierpliwością 
na efekty.

Borkowo
Plac zabaw 
doposażony ze 
Społecznikiem

„Sport to zdrowie, każde 
dziecko Ci to powie” 

- tak właśnie brzmi tytuł 
projektu, na który „Stowa-
rzyszenie dla Ziemi Male-
chowskiej” wraz z grupą 
nieformalną z Borkowa 
otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 4 tysięcy zł w 
ramach programu Społecz-
nik. Kwota ta przeznaczona 
została na zakup dwóch ele-
mentów zabawowych (karu-
zelę i bujak Motor), które za-
montowano na istniejącym 
placu zabaw w Borkowie.
Zadanie publiczne jest fi-
nansowane ze środków z 
budżetu Województwa Za-
chodniopomorskiego.

Instytucja Zarządzająca PRoW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie dla Ziemi Malechowskiej oraz Urząd Gminy Malechowo.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju 
obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Malechowo
Zrobimy mapę turystyczną

Projekty, które są realizowane to: 
1) Sołectwo Darskowo - projekt siłowni zewnętrznej 
„Do aktywnych świat należy”, 
2) Sołectwo Niemica - projekt „Bajkowo w świat 
przyrody”, który zakłada stworzenie parku postaci z 
bajek i tablic tematycznych dotyczących historii wsi, 
3) Sołectwo Zielenica - projekt siłowni zewnętrznej 
„Integracja i rekreacja w Zielenicy”.

Zakończył się pierwszy etap 
prac w ramach projektu „Do-
posażenie domu kultury w Ma-
lechowie”  realizowanego w 
ramach dużego projektu „Rewi-
talizacja szansą na aktywną in-
tegrację”, realizowanego przez 
Koszalińską Agencję Rozwoju 
Regionalnego, współfinanso-
wanego przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z budżetu 
państwa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2014-2020.
Grupa inicjatywna złożona z 
członków malechowskiego 
Klubu Seniora pod kierownic-
twem pani Lucyny Kurz, podję-
ła wyzwanie, którego celem jest 
zaangażowanie i pobudzenie do 

działania mieszkańców swo-
jej miejscowości. W ramach 
pozyskanego dofinansowania 
została doposażona nowo po-
wstała Świetlica Kultury, przez 
co została stworzona przestrzeń 
do spotkań i organizowania 
wspólnych inicjatyw. Zaku-
piono i zamontowano umeblo-
wanie kuchenne, zmywarkę, 
lodówkę, kuchnię indukcyjną, 
piekarnik oraz szafę gospodar-
czą do pomieszczenia, z któ-
rego korzystać będą nie tylko 
malechowscy Seniorzy. Trwa 
przeprowadzka Klubu Seniora 
do nowej siedziby. Nowe, wy-
godne pomieszczenia i zaanga-
żowanie członków tutejszego 
Klubu integrują oraz zachęcają 
mieszkańców Malechowa do 
aktywności.

Trwają prace w ramach za-
dania „Wspólnie dla lepszego 
Ostrowca”  realizowanego 
w ramach dużego projektu 
„Rewitalizacja szansą na 
aktywną integrację”, reali-
zowanego przez Koszalińską 
Agencję Rozwoju Regional-
nego,  współfinansowanego 
przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z bu-
dżetu Państwa w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020.

Inicjatorami projektu jest gru-
pa mieszkańców Ostrowca, 
która postanowiła upiększyć 
teren przy Domu Wiejskim w 
Ostrowcu. Przedmiotem inwe-
stycji było urządzenie terenu 
rekreacyjnego, polegającego 
na zasadzeniu drzew, krzewów 
ozdobnych, zasianiu trawy i 
urządzeniu kącika z ławecz-
kami i stołem do gier. Dzięki 
pracy grupy inicjatywnej, po-
wstało doskonałe miejsce do 
organizacji spotkań mieszkań-
ców w każdym wieku.
Projekt jest realizowany przy 
dużym wsparciu Wójta Gminy 
Malechowo, użyczającego te-
renu na czas prac projektowych 
oraz w formie współpracy przy 

przygotowaniu  projektu zago-
spodarowania działki. Część 
projektu realizowana przez 
gminę Malechowo to także 
przygotowanie terenu i wszyst-
kich wymaganych pozwoleń.
Dom Wiejski w Ostrowcu speł-
nia wiele funkcji. Jest miejscem 
zajęć placówki wsparcia dzien-
nego, siedzibą zespołu ludowe-
go, spotkają się tu też mieszkań-
cy, organizowane są imprezy 
wiejskie. By jeszcze bardziej 
wyeksponować nasz nowy 
obiekt, jakim jest Dom Wiejski 
oraz zadbać o jego estetykę, ko-
nieczne było zagospodarowanie 
przestrzeni przyległego terenu. 
Dzięki temu wspólnie z miesz-
kańcami stworzyliśmy zadbane 

i funkcjonalne miejsce.  Grupa 
aktywnych osób zaangażowała 
się aktywnie zarówno w plano-

wanie, jak i wykonanie prac. 
Efekt widoczny na załączo-
nych fotografiach

„Stowarzyszenie dla Ziemi 
Malechowskiej” otrzymało 
dofinansowanie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji  w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, 
na realizację projektu pt. 
„Promocja walorów przyrod-
niczych Gminy Malechowo i 
ŚGD poprzez wydanie map 
turystycznych oraz zakup 
gadżetów promocyjnych”. 

Stowarzyszenie pozyskało grant 
w wysokości 9.660 zł, nato-

miast całkowity koszt projektu 
to 11.660,00 zł.
Realizacja zadania polega na 
wydaniu 2000 sztuk egzempla-
rzy mapy turystycznej Gminy 
Malechowo i obszaru Środko-
wopomorskiej Grupy Działania 
oraz gadżetów promocyjnych. 
Dzięki publikacji mapy pokaza-
ny zostanie potencjał przyrod-
niczy oraz turystyczny obszaru 
nie tylko mieszkańcom, ale też 
turystom z Polski i z zagranicy 
(dzięki tłumaczeniu na język an-
gielski). 
Ponadto, zakupione gadżety pro-
mocyjne będą stanowić wspania-
łą pamiątkę z urlopu spędzonego 
na terenie Gminy Malechowo
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W Urzędzie Gminy 
Malechowo do dyspozy-
cji mieszkańców Gminy 
prowadzony jest Punkt 
Konsultacyjny prioryteto-
wego programu Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOSiGW) 
„Czyste Powietrze”, 
w którym udzielane są 
informacje dotyczące 
opisywanego programu 
(pokój nr 107). 

Przypomnijmy: „Czyste Po-
wietrze” to kompleksowy 
program, którego celem jest 
poprawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie 
emisji pyłów oraz szkodli-
wych substancji dostających 
się do powietrza poprzez 

spalanie odpadów oraz paliw 
stałych w indywidualnych 
kotłowniach istniejących w 
budynkach mieszkalnych. 
W ramach projektu można 
ubiegać się o dofinansowa-
nie na: 
- wymiany nieefektywnych 
energetycznie źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła (w 
tym pomp ciepła), spełniają-
cych wymagania określone 
w programie;
- docieplenie przegród bu-
dynku;
- zakup i wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej;
- montaż lub modernizacja 
instalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody;
- instalacja odnawialnych 

źródeł energii (kolektorów 
słonecznych lub instalacji 
fotowoltaicznej);
- zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej wraz z odzy-
skiem ciepła.
Program skierowany jest 
do osób fizycznych będą-
cych właścicielami domów 
jednorodzinnych i wydzie-
lonego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkalne-
go. Dotacje i pożyczki będą 
udzielane za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szcze-
cinie.
Więcej informacji pod nr te-
lefonu 94 314 05 60 lub na 
stronie internetowej www.
wfos.szczecin.pl (zakładka 
Czyste Powietrze)

Trwa kolejny nabór 
w ramach programu „Mój 
Prąd”.

Dzięki kolejnym 600 mln 
zł dotacji na przydomowe 
instalacje fotowoltaiczne 
(PV), wygenerowane zosta-
nie moc 700 MW. 
Nowością w programie jest 
strona www.mojprad.gov.pl, 
na której można sprawdzić 
status złożonego wniosku. 
Nabór wniosków o dofinan-
sowanie dla osób fizycznych 

na mikroinstalacje fotowol-
taiczne potrwa do 18 grud-
nia 2020 roku. 
Można starać się o dotacje 
w wysokości nawet 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych, 
ale nie więcej niż 5 tys. zł na 
jedno przedsięwzięcie, czyli 
zakup i montaż PV od 2 do 
10 kW. 
Dofinansowanie można 
łączyć z ulgą termomo-
dernizacyjną, o ile koszty 
przedstawione do rozlicze-
nia zostały pomniejszone o 

otrzymaną dotację. 
Szczegóły programu dostęp-
ne są na stronie mojprad.gov.
pl. Informacji o nim udziela-
ją też doradcy energetyczni 
NFOŚiGW (doradztwo-
energetyczne.gov.pl). 

Dodatkowo działa infolinia 
(tel. 22 45 95 990) i dwa ad-
resy mailowe: 

mojprad@nfosigw.gov.pl 
i wnioskimojprad@nfosigw.

gov.pl.

Nabór wniosków w programie 
„Mój Prąd” jeszcze trwa!

Punkt Konsultacyjny Programu 
„Czyste Powietrze”

Dzielnicowy:
1) Rejon VI
Miejscowości: Bartolino, Borkowo, Darskowo, Gorzyca, Grabowo, kawno, krzeko-
szewo, kusice, kusiczki, kukułczyn, Laski, Lejkowo, Lejkówko, Niemica, Pękanino, 
Pięćmiechowo, Przystawy, Sulechowo, Sulechówko, Witosław, Uniedrożyn
tel. 477 843 574, kom. 571 323 908
2) Rejon VII
Miejscowości: Białęciniec, Białęcino, Drzeńsko, Darskowo, karw, karwice, kar-
wiczki, kosierzewo, Malechowo, Malechówko, Miłomyśl, Nowy żytnik, ostrowiec, 
Paproty, Paprotki, Podgórki, Sęczkowo, święcianowo, Uniesław, Wodzisław, Zale-
sie, Zielenica, żegocino Tel. 477 843 574, kom. 571 323 908

Dyżurny komendy Powiatowej Policji w Sławnie: 477 843 511

Ważne telefony:
Policja - 997 lub 112
Straż Pożarna - 998  lub 112
Pogotowie - 999  lub 112

Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991

Urząd Gminy Malechowo     -  94 31 40 561
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie  - 94 31 40 569
ośrodek Zdrowia w kawnie     - 94 31 85 293
ośrodek Zdrowia w Lejkowie     - 94 31 55 727
ośrodek Zdrowia w Malechowie     - 94 31 84 209
ośrodek Zdrowia w ostrowcu     - 94 31 08 411
świetlica kultury w Malechowie     - 531 932 434 
Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie   - 94 31 84 358

Telefony alarmowe:
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Zapraszamy do obejrzenia 
tego, co powstało w urokli-
wym zakątku pradoliny rzeki 
Grabowej. Obrazy namalo-
wano na płótnie, to przykład 
tradycyjnego malarstwa 
plenerowego 
i sztalugowego. 

Sylwetki uczestników 
pleneru i wykonane 
przez nich obrazy: 

1) Krystyna Hrechoro-
wicz z Bytowa
Członkini Klubu Plastyka im. 
Stefana Morawskiego w Słup-
sku, Pomorskiego Stowarzy-
szenia Marynistów Polskich w 
Ustce oraz Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pastelistów. 
Uczestniczyła w Konfronta-
cjach Sztuki Kobiecej, święto-
wała 40-lecie pracy twórczej. 
Maluje pejzaże, obrazy abstrak-
cyjne, portrety, pejzaże itp.
Rzepakowe pola

2)  Irena Parniewska - 
Rudz ze Słupska
Skarbnik Stowarzyszenia Ob-
szar Wrażliwości Artystycznej 
SOWA w Słupsku, „zarażona” 
sztuką, przygodę z malarstwem 
zaczęła, działając na rzecz sto-
warzyszenia. Jest to „świeża 
artystka”, lipcowy plener był jej 
czwartym, maluje od 3 lat. Lubi 
malować wodospady, góry, do-
liny. 
Megality w Borkowie, Staw w 
Lejkowie 

3) Jolanta Arcimowicz ze 
Słupska
Członkini Stowarzyszenia 
Obszaru Wrażliwości Arty-
stycznej SOWA w Słupsku. 
Kocha przyrodę i zwierzęta, w 
swoich pracach odzwierciedla 
świat natury i na różne sposoby 
przedstawia miłość. Od roku 
funkcjonuje w Klubie Plasty-
ka. Lubi malować zwierzęta,  
m. in.: sowy, wykonała także 
cały cykl ginących ptaków. 
Kościół w Sulechówku 

4) Ewa Grużewska ze 
Starkowa
Ilustruje książki, rzeźbi, maluje 
akrylem, akwarelą, lubi tech-
nikę olejną, rysuje. Ostatnio 
fascynuje ją ceramika. Uczy 
seniorów malarstwa na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku w 
Ustce. Członkini Klubu Plasty-
ka im. Stefana Morawskiego w 
Słupsku i Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Marynistów Polskich 
w Ustce. Jest superrealistką, 
doskonale odzwierciedla deta-
le w swoich pracach. Od 15 lat 
maluje obrazy olejne. Uczest-
niczka wielu plenerów , wystaw 
zbiorowych i indywidualnych. 
Otrzymała nagrodę  Starosty 
Słupskiego ,,Biały Bocian 2020 
r.” za podejmowane działania 
artystyczne i aktywność w upo-
wszechnianiu kultury w środo-
wisku wiejskim.
Staw w Niemicy

5) Longina Wysocka z 
Wejherowa
Od 25 lat prezes Stowarzyszenia 

,,Pasja’’ z Wejherowa. Uczestni-
czy regularnie w Gali Polskiego 
Biznesu (największej w Pol-
sce), podczas której odbywa się 
licytacja obrazów, jej dzieła są 
rozchwytywane. Preferuje ma-
larstwo ścienne, lubi suchą igłę, 
grafikę warsztatową, tworzy 
płaskorzeźby oraz portrety. Jest 
zwolenniczką szpachli. Maluje 
duże obrazy, preferuje architek-
turę marynistyczną.
Wykładała w INCE w Wejhero-
wie przez 11 lat w formie wo-
lontariatu. Bardzo ceni sobie 
przekazywanie swojej wiedzy 
i doświadczeń innym ludziom, 
czerpie przyjemność z naucza-
nia. Uczestniczy w plenerach 
na całym świecie. Ma w sobie 
dużo pokory, białe płótno to dla 
niej nowa, nieznana historia.
Żarnowiec w Niemicy 

6) Lilla Kępska z Lejkowa 
- Malowanie w jej duszy drze-
mało od zawsze. Już w Szkole 
Podstawowej w Malechowie 
talentu plastycznego dopatrzyła 

się nauczycielka rysunku, kie-
rownik szkoły sugerował, by 
posłać dziewczynkę do szkoły 
plastycznej. Jednak dorosłe ży-
cie potoczyło się inną drogą. W 
2016 roku Lila Kępska została 
członkiem Klubu Plastyka im. 
Stefana Morawskiego w Słup-
sku oraz członkiem Stowarzy-
szenia Obszar Wrażliwości Ar-
tystycznej w Słupsku. W swoim 
dorobku artystycznym ma kilka 
plenerów i wystaw poplenero-
wych, wystaw zbiorowych oraz 
wystawę autorską „Od burzy po 
tęczę”. Jej obrazy są ekspono-
wane m. in.: w Muzeum oraz 
Domu Kultury w Wejherowie, 
na Zamku w Darłowie, w Ga-
lerii w Smołdzinie i w Warsza-
wie. Są to głównie pejzaże w 
oleju, akwarele oraz abstrakcje 
w akrylach.
Kajakiem przez rzekę Grabową 

7) Dorota Staszewska ze 
Słupska
Pochodzi z Bytowa, gra na 
akordeonie, robi piękne zdjęcia. 

Zwiedziła cały świat. Czynny 
działacz w Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Gra w kapeli ka-
szubskiej. Fascynuje ją malar-
stwo w technice olejnej.
Jezioro w Ostrowcu 

8) Urszula M. Jagodziń-
ska ze Słupska
Maluje od dziecka, wychowując 
się pod okiem ,,Dziadka” Ste-
fana Morawskiego w jednym 
domu. Prezes Stowarzyszenia  
„ArtFriends” ze Słupska. Nale-
ży do Klubu Plastyka im. Ste-
fana Morawskiego w Słupsku, 
Stowarzyszenia Obszar Wraż-
liwości Artystycznej SOWA w 
Słupsku i Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Marynistów Polskich 
w Ustce. Ma na swoim koncie 
wystawy indywidualne i zbioro-
we w Polsce, Niemczech, Wło-
szech, Algierii, Kanadzie i Sta-
nach Zjednoczonych. Zajmuje 
się głównie tradycyjnym ma-
larstwem sztalugowym, paste-
lami oraz działaniami z zakresu 
ochrony środowiska. Bierze 

udział w wielu aukcjach na cele 
charytatywne. Jej prace znajdu-
ją się w zbiorach prywatnych w 
krajach Europy, Afryki, USA i 
Kanady oraz Muzeum Pomo-
rza Środkowego w Słupsku. 
Uczestniczka wielu ogólnopol-
skich i międzynarodowych ple-
nerów malarskich. Świętowała 
30-lecie pracy artystycznej. 
Sztuka to sens jej istnienia, po-
zwala dać upust emocjom.
Pola w Bartolinie skąpane w 
słońcu.
 

Do Lejkowa zawitali 
rzeźbiarze: 

1) Kazimierz Kostka 
z Wodnicy
Znany w całym kraju i za gra-
nicą. Jego pasją życiową jest 
rzeźbiarstwo. Najchętniej two-
rzy w drewnie, kamieniu, rogu 
i bursztynie. Podczas pleneru 
wykonał postać krasnoludka.

2) Tomasz Groński ze 
Słupska
Wiceprezes Stowarzyszenia 

Obszar Wrażliwości Artystycz-
nej SOWA w Słupsku. Rzeźbi 
od lat. Jego zdaniem dłuto uczy 
cierpliwości, a drewno uczy po-
kory. Efektem jego działań była 
postać rycerza, który pozostał 
u gospodarzy pleneru w Lejko-
wie. 

3) Jan Jakubczyk ze 
Słupska
Członek Stowarzyszenia Ob-
szaru Wrażliwości Artystycznej 
SOWA ze Słupska. Uwielbia 
rzeźbić, poświęca swojej pasji 
mnóstwo czasu. Dziennie to 
9/10 godzin pracy. Jego zda-
niem drewno definiuje w głowie 
artysty to, co powstanie i kształ-
tuje formę rzeźby. 

Gościem specjalnym pleneru 
był dr sztuki Piotr Barsz-
czowski z Tarnowa - prezes 
Fundacji Artystycznej „Pegaz” 
w Tarnowie. Twórca tzw. neo-
witrażu,  plastyk, fotografik, 
projektant komunikacji wizual-
nej, teolog i pedagog.

Komisarzem pleneru była 
Klaudia Gołębiewska ze 
Słupskiego Ośrodka Kul-
tury. 
To nietuzinkowe wydarzenie 
miało miejsce w ośrodku  „Pod 
Gwiazdami”,  Lejkowo 29. 
Organizatorem i sponsorem  
byli Lila i Kazimierz Kępscy 
oraz Słupski Ośrodek Kultury. 
Gmina Malechowo natomiast 
ufundowała podobrazia dla ar-
tystów.

Artyści biorący udział w lip-
cowym plenerze, przekazali na 
rzecz Gminy Malechowo swoje 
obrazy, za co składamy im ser-
deczne podziękowania. Wysta-
wa przedstawiająca dzieła po-
wstałe w Lejkowie w lipcu tego 
roku, będzie miała miejsce pod-
czas oficjalnego otwarcia Świe-
tlicy Kultury w Malechowie. 
Cieszymy się, że w historii gmi-
ny Malechowo zapisana zosta-
ła nowa karta. Odtąd mamy w 
naszych zasobach obrazy, które 
przedstawiają wszystko to, co 

w naszej małej ojczyźnie jest 
najpiękniejsze. Nasza księga in-
wentarzowa z pewnością będzie 
się rozrastać. 

W nawiązaniu współpracy z ar-
tystami lokalnymi i nie tylko, 
upatrujemy wspaniałą okazję 
do uruchomienia cyklicznych 
wystaw, spotkań autorskich czy 
też wieczorków artystycznych 
w Świetlicy Kultury w Male-
chowie.

Ogólnopolski plener artystyczny w Lejkowie

Gmina Malechowo to nietuzinkowe miejsce, pełne urokliwych zakątków. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy potrafią czerpać z takich miejsc pozytywną energię i szukają inspiracji... Tak też było w Lejkowie, gdzie 
w lipcu br. odbył się ogólnopolski plener artystyczny. Malarze wykonali obrazy techniką klasyczną - farbami olejnymi i akrylowymi, rzeźbiarze natomiast rzeźbili wyszukane postacie uderzenie za uderzeniem. 
Powstały prawdziwe dzieła. Co ciekawe, artyści malowali również miejsca doskonale nam znane - mowa o obrazach odzwierciedlających najpiękniejsze zakątki naszej gminy, m.in.: Jezioro w Ostrowcu, pradolinę 
rzeki Grabowej, kościół w Sulechówku czy też pola rzepakowe skąpane w słońcu. 

Obraz kościół w Sulechówku wykonała Jolanta Arcimowicz. Longina Wysocka

Jolanta Arcimowicz Krystyna Hrechorowicz Dorota Staszewska

Rzeźbiarz Jan Jakubczyk podczas pracy.
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Zapraszamy do obejrzenia 
tego, co powstało w urokli-
wym zakątku pradoliny rzeki 
Grabowej. Obrazy namalo-
wano na płótnie, to przykład 
tradycyjnego malarstwa 
plenerowego 
i sztalugowego. 

Sylwetki uczestników 
pleneru i wykonane 
przez nich obrazy: 

1) Krystyna Hrechoro-
wicz z Bytowa
Członkini Klubu Plastyka im. 
Stefana Morawskiego w Słup-
sku, Pomorskiego Stowarzy-
szenia Marynistów Polskich w 
Ustce oraz Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pastelistów. 
Uczestniczyła w Konfronta-
cjach Sztuki Kobiecej, święto-
wała 40-lecie pracy twórczej. 
Maluje pejzaże, obrazy abstrak-
cyjne, portrety, pejzaże itp.
Rzepakowe pola

2)  Irena Parniewska - 
Rudz ze Słupska
Skarbnik Stowarzyszenia Ob-
szar Wrażliwości Artystycznej 
SOWA w Słupsku, „zarażona” 
sztuką, przygodę z malarstwem 
zaczęła, działając na rzecz sto-
warzyszenia. Jest to „świeża 
artystka”, lipcowy plener był jej 
czwartym, maluje od 3 lat. Lubi 
malować wodospady, góry, do-
liny. 
Megality w Borkowie, Staw w 
Lejkowie 

3) Jolanta Arcimowicz ze 
Słupska
Członkini Stowarzyszenia 
Obszaru Wrażliwości Arty-
stycznej SOWA w Słupsku. 
Kocha przyrodę i zwierzęta, w 
swoich pracach odzwierciedla 
świat natury i na różne sposoby 
przedstawia miłość. Od roku 
funkcjonuje w Klubie Plasty-
ka. Lubi malować zwierzęta,  
m. in.: sowy, wykonała także 
cały cykl ginących ptaków. 
Kościół w Sulechówku 

4) Ewa Grużewska ze 
Starkowa
Ilustruje książki, rzeźbi, maluje 
akrylem, akwarelą, lubi tech-
nikę olejną, rysuje. Ostatnio 
fascynuje ją ceramika. Uczy 
seniorów malarstwa na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku w 
Ustce. Członkini Klubu Plasty-
ka im. Stefana Morawskiego w 
Słupsku i Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Marynistów Polskich 
w Ustce. Jest superrealistką, 
doskonale odzwierciedla deta-
le w swoich pracach. Od 15 lat 
maluje obrazy olejne. Uczest-
niczka wielu plenerów , wystaw 
zbiorowych i indywidualnych. 
Otrzymała nagrodę  Starosty 
Słupskiego ,,Biały Bocian 2020 
r.” za podejmowane działania 
artystyczne i aktywność w upo-
wszechnianiu kultury w środo-
wisku wiejskim.
Staw w Niemicy

5) Longina Wysocka z 
Wejherowa
Od 25 lat prezes Stowarzyszenia 

,,Pasja’’ z Wejherowa. Uczestni-
czy regularnie w Gali Polskiego 
Biznesu (największej w Pol-
sce), podczas której odbywa się 
licytacja obrazów, jej dzieła są 
rozchwytywane. Preferuje ma-
larstwo ścienne, lubi suchą igłę, 
grafikę warsztatową, tworzy 
płaskorzeźby oraz portrety. Jest 
zwolenniczką szpachli. Maluje 
duże obrazy, preferuje architek-
turę marynistyczną.
Wykładała w INCE w Wejhero-
wie przez 11 lat w formie wo-
lontariatu. Bardzo ceni sobie 
przekazywanie swojej wiedzy 
i doświadczeń innym ludziom, 
czerpie przyjemność z naucza-
nia. Uczestniczy w plenerach 
na całym świecie. Ma w sobie 
dużo pokory, białe płótno to dla 
niej nowa, nieznana historia.
Żarnowiec w Niemicy 

6) Lilla Kępska z Lejkowa 
- Malowanie w jej duszy drze-
mało od zawsze. Już w Szkole 
Podstawowej w Malechowie 
talentu plastycznego dopatrzyła 

się nauczycielka rysunku, kie-
rownik szkoły sugerował, by 
posłać dziewczynkę do szkoły 
plastycznej. Jednak dorosłe ży-
cie potoczyło się inną drogą. W 
2016 roku Lila Kępska została 
członkiem Klubu Plastyka im. 
Stefana Morawskiego w Słup-
sku oraz członkiem Stowarzy-
szenia Obszar Wrażliwości Ar-
tystycznej w Słupsku. W swoim 
dorobku artystycznym ma kilka 
plenerów i wystaw poplenero-
wych, wystaw zbiorowych oraz 
wystawę autorską „Od burzy po 
tęczę”. Jej obrazy są ekspono-
wane m. in.: w Muzeum oraz 
Domu Kultury w Wejherowie, 
na Zamku w Darłowie, w Ga-
lerii w Smołdzinie i w Warsza-
wie. Są to głównie pejzaże w 
oleju, akwarele oraz abstrakcje 
w akrylach.
Kajakiem przez rzekę Grabową 

7) Dorota Staszewska ze 
Słupska
Pochodzi z Bytowa, gra na 
akordeonie, robi piękne zdjęcia. 

Zwiedziła cały świat. Czynny 
działacz w Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Gra w kapeli ka-
szubskiej. Fascynuje ją malar-
stwo w technice olejnej.
Jezioro w Ostrowcu 

8) Urszula M. Jagodziń-
ska ze Słupska
Maluje od dziecka, wychowując 
się pod okiem ,,Dziadka” Ste-
fana Morawskiego w jednym 
domu. Prezes Stowarzyszenia  
„ArtFriends” ze Słupska. Nale-
ży do Klubu Plastyka im. Ste-
fana Morawskiego w Słupsku, 
Stowarzyszenia Obszar Wraż-
liwości Artystycznej SOWA w 
Słupsku i Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Marynistów Polskich 
w Ustce. Ma na swoim koncie 
wystawy indywidualne i zbioro-
we w Polsce, Niemczech, Wło-
szech, Algierii, Kanadzie i Sta-
nach Zjednoczonych. Zajmuje 
się głównie tradycyjnym ma-
larstwem sztalugowym, paste-
lami oraz działaniami z zakresu 
ochrony środowiska. Bierze 

udział w wielu aukcjach na cele 
charytatywne. Jej prace znajdu-
ją się w zbiorach prywatnych w 
krajach Europy, Afryki, USA i 
Kanady oraz Muzeum Pomo-
rza Środkowego w Słupsku. 
Uczestniczka wielu ogólnopol-
skich i międzynarodowych ple-
nerów malarskich. Świętowała 
30-lecie pracy artystycznej. 
Sztuka to sens jej istnienia, po-
zwala dać upust emocjom.
Pola w Bartolinie skąpane w 
słońcu.
 

Do Lejkowa zawitali 
rzeźbiarze: 

1) Kazimierz Kostka 
z Wodnicy
Znany w całym kraju i za gra-
nicą. Jego pasją życiową jest 
rzeźbiarstwo. Najchętniej two-
rzy w drewnie, kamieniu, rogu 
i bursztynie. Podczas pleneru 
wykonał postać krasnoludka.

2) Tomasz Groński ze 
Słupska
Wiceprezes Stowarzyszenia 

Obszar Wrażliwości Artystycz-
nej SOWA w Słupsku. Rzeźbi 
od lat. Jego zdaniem dłuto uczy 
cierpliwości, a drewno uczy po-
kory. Efektem jego działań była 
postać rycerza, który pozostał 
u gospodarzy pleneru w Lejko-
wie. 

3) Jan Jakubczyk ze 
Słupska
Członek Stowarzyszenia Ob-
szaru Wrażliwości Artystycznej 
SOWA ze Słupska. Uwielbia 
rzeźbić, poświęca swojej pasji 
mnóstwo czasu. Dziennie to 
9/10 godzin pracy. Jego zda-
niem drewno definiuje w głowie 
artysty to, co powstanie i kształ-
tuje formę rzeźby. 

Gościem specjalnym pleneru 
był dr sztuki Piotr Barsz-
czowski z Tarnowa - prezes 
Fundacji Artystycznej „Pegaz” 
w Tarnowie. Twórca tzw. neo-
witrażu,  plastyk, fotografik, 
projektant komunikacji wizual-
nej, teolog i pedagog.

Komisarzem pleneru była 
Klaudia Gołębiewska ze 
Słupskiego Ośrodka Kul-
tury. 
To nietuzinkowe wydarzenie 
miało miejsce w ośrodku  „Pod 
Gwiazdami”,  Lejkowo 29. 
Organizatorem i sponsorem  
byli Lila i Kazimierz Kępscy 
oraz Słupski Ośrodek Kultury. 
Gmina Malechowo natomiast 
ufundowała podobrazia dla ar-
tystów.

Artyści biorący udział w lip-
cowym plenerze, przekazali na 
rzecz Gminy Malechowo swoje 
obrazy, za co składamy im ser-
deczne podziękowania. Wysta-
wa przedstawiająca dzieła po-
wstałe w Lejkowie w lipcu tego 
roku, będzie miała miejsce pod-
czas oficjalnego otwarcia Świe-
tlicy Kultury w Malechowie. 
Cieszymy się, że w historii gmi-
ny Malechowo zapisana zosta-
ła nowa karta. Odtąd mamy w 
naszych zasobach obrazy, które 
przedstawiają wszystko to, co 

w naszej małej ojczyźnie jest 
najpiękniejsze. Nasza księga in-
wentarzowa z pewnością będzie 
się rozrastać. 

W nawiązaniu współpracy z ar-
tystami lokalnymi i nie tylko, 
upatrujemy wspaniałą okazję 
do uruchomienia cyklicznych 
wystaw, spotkań autorskich czy 
też wieczorków artystycznych 
w Świetlicy Kultury w Male-
chowie.

Ogólnopolski plener artystyczny w Lejkowie

Gmina Malechowo to nietuzinkowe miejsce, pełne urokliwych zakątków. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy potrafią czerpać z takich miejsc pozytywną energię i szukają inspiracji... Tak też było w Lejkowie, gdzie 
w lipcu br. odbył się ogólnopolski plener artystyczny. Malarze wykonali obrazy techniką klasyczną - farbami olejnymi i akrylowymi, rzeźbiarze natomiast rzeźbili wyszukane postacie uderzenie za uderzeniem. 
Powstały prawdziwe dzieła. Co ciekawe, artyści malowali również miejsca doskonale nam znane - mowa o obrazach odzwierciedlających najpiękniejsze zakątki naszej gminy, m.in.: Jezioro w Ostrowcu, pradolinę 
rzeki Grabowej, kościół w Sulechówku czy też pola rzepakowe skąpane w słońcu. 

Longina Wysocka Kazimierz Kostka skrzętnie pracuje nad swoim dziełem.

Irena Parniewska - Rudz Urszula Marzenna Jagodzińska - Bartolino z lotu ptaka Ewa Grużewska - Staw w Niemicy

Lila Kępska - Spływ kajakowy Grabową

Artyści poszukiwani
W związku z tym, że planujemy ożywienie życia kulturalnego za sprawą świetlicy 
kultury w Malechowie, poszukujemy rękodzielników i artystów z naszej gminy.
Zależy nam na wszystkich tych osobach, dla których ważna jest sztuka, które ma-
lują, rzeźbią, wykonują rękodzieło. 
to z Wami - naszymi mieszkańcami, chcemy stworzyć ofertę warsztatów tema-
tycznych i zajęć popołudniowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

jeśli chcielibyście być częścią organizowanych u nas wystaw i wydarzeń gmin-
nych lub współpracować ze świetlicą kultury, prosimy o kontakt:

telefoniczny: 94 31 40 585 lub 
mailowy: kultura@malechowo.pl.

Tomasz Groński i jego praca.
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Pracowity czas w Świetlicy Kultury

Breakdance      Akrobatyka                             

O jakich zajęciach marzycie? Co chcecie robić w zimowe wieczory?
Jeśli jest coś, co chcielibyście trenować lub rozwijać jakieś umie-
jętności, nic prostszego. 
Napiszcie do nas maila, zadzwońcie, wyraźcie swoje opinie na na-
szych profilach fejsbukowych.
Chętnie odpowiemy na Wasze potrzeby i jeśli tylko będzie zainte-
resowanie,  znajdziemy wykwalifikowanych instruktorów - oczywi-
ście na miarę naszych możliwości finansowych i lokalowych.

Zależy nam na opinii rodziców względem zajęć dla dzieci, ale też na 
pomysłach młodzieży i osób dorosłych w kwestii rozwijania pasji.
Gitara, karate, a może judo dla dzieciaków? Język niemiecki czy 
też angielski, sekcja warcabowa lub brydżowa dla dorosłych?
A może warsztaty florystyczne lub garncarstwa dla Seniorów?
Zajęcia w Świetlicy Kultury - jak wiadomo - już się odbywają. Koń-
cówkę roku zostawiamy sobie na przeanalizowanie potrzeb na-

szych mieszkańców. Dzięki Waszym sugestiom będziemy mogli 
zaproponować Wam jeszcze bardziej atrakcyjną, zróżnicowaną 
ofertę warsztatów i kółek zainteresowań, z którą chcemy ruszyć 
w 2021 roku.
Zakładamy, że będą to zajęcia odpłatne bądź też częściowo finan-
sowane z budżetu gminy.

Drodzy Mieszkańcy!
Jakie macie pomysły na zajęcia popołudniowe w Świetlicy Kultury? Czego Wam brakuje?

Warsztaty filmowe
Wójt Radosław Nowakowski i 
Świetlica Kultury w Malecho-
wie zapraszają serdecznie mło-
dzież z naszej gminy na rozwo-
jowe warsztaty filmowe.
Jeśli chcesz być częścią gru-
py młodych ludzi z inicjaty-
wą, jeśli chcesz podbić świat 
i na początek stać się gwiazdą 
naszej lokalnej społeczności, 
nie może tu Ciebie zabraknąć. 
Każda środa zarezerwowana 
jest właśnie dla Ciebie!!!
W Świetlicy Kultury będziemy 
pisać scenariusz, przygotujemy 
scenografię, uczestnicy warsz-
tatów wcielą się w role aktorów, 
reżyserów, spróbują swoich sił 
w charakteryzacji, scenografii 
i z pewnością zdobędą wiele 
cennych umiejętności, potrzeb-
nych w dorosłym życiu.
Jeśli nie chcesz być aktorem, 
a po prostu lubić spotykać się 
z ludźmi i robić coś kreatyw-
nego, masz do siebie i innych 
dystans - zapraszamy na warsz-
taty filmowe w każdą środę, 

w godzinach 16:00- 18:00.  
Oferta dedykowana młodzieży 
w wieku 12-17 lat.
Zajęcia bezpłatne! Zaczynamy 
od 14 października. Zapisy pod 
numerem 94 31 40 585. 

Sekcja instrumentów 
drewnianych w Świetlicy 
Kultury
A może marzy się Państwu 
widok córki lub syna z sakso-
fonem lub klarnetem w dłoni? 
Jeśli tak, nie ma nic prostszego. 
Wystarczy zapisać się na zaję-
cia nauki gry na instrumencie - 
nabór w trybie ciągłym:).
Kolejną z naszych propozy-
cji zajęć popołudniowych w 
Świetlicy Kultury w Malecho-
wie jest nauka gry na instru-
mentach dętych drewnianych. 
Zajęcia prowadzi instruktor 
- Pan Radosław Pliszka. Za-
praszamy we wtorki i środy 
do Świetlicy Kultury w Ma-
lechowie, Malechowo 65 B. 

W Świetlicy Kultury 
uczymy gry instrumen-
tach klawiszowych i 
trąbce
Czwartki w malechowskiej 
świetlicy zarezerwowane są 
dla dzieci, które chcą spróbo-
wać swoich sił w grze na pia-
ninie. Pod okiem instruktora 
muzycznego - Pana Roberta 
Słobodziana, dzieciaki poznają 
nuty, uczą się ich wartości oraz 
zaczynają prawdziwą muzycz-
ną przygodę. Bardzo ważna 
jest tu też koordynacja obydwu 
rąk, nad czym skrzętnie pracu-
ją. Nauka gry na instrumencie 
wymaga pracy i dużej samody-
scypliny, a dzięki regularności 
efekty będą widoczne szybko.  
Mamy wielką nadzieję usły-
szeć minikoncerty naszych 
dzieciaków już wkrótce.
W czwartki zapraszamy 
na zajęcia pianina i trąbki. 
Więcej informacji pod nume-
rem telefonu: 94 31 40 574.
Każdy znajdzie u nas coś dla 
siebie.

Rytmika dla dzieci 
Zapraszamy na zajęcia umuzykal-
niające dla dzieci w wieku 3-8 lat w 
nowym sezonie i w zupełnie nowej 
odsłonie. Maluchy współpracują z 
instruktorem, pogłębiają swoją mu-
zyczną wiedzę, a przy tym świetnie 
się bawią.
Rytmika to nie tylko elementy śpie-
wu, tańca, to też nauka nut, wystuki-
wania rytmu, zapoznanie się z roz-
maitymi instrumentami, a wszystko 
to w bardzo przystępnej formie. Pani 
Ola - nasz wykwalifikowany instruk-
tor ma świetny kontakt z dziećmi.
Jeśli chcielibyście Państwo posłać 
Wasze pociechy na zajęcia rytmiki 
- nic straconego. Wciąż można do-
łączyć na zajęcia.
Spotykamy się w Świetlicy Kultury 
w każdy poniedziałek w sali nr 2: 
1) grupa I 15:00 - 15:45, 
2) grupa II 15:45 - 16:30.
Zapisy telefoniczne: 94 31 40 574.
Dodatkowo zapraszamy na za-
jęcia rytmiki do Domu Wiej-
skiego w Ostrowcu w każdy 
poniedziałek o godzinie 17:00. 
Zajęcia nieodpłatne:).

Akrobatyka*Taniec
*Gimnastyka
Duża dawka energii zagwaran-
towana jest w każdy czwartek. 
Okazało się, że dzieci z naszej 
gminy chcą ćwiczyć akrobaty-
kę, elementy tańca i gimnastyki. 
Bardzo energiczne, gotowe na 
nowe doświadczenia dziecia-
ki poznają tajniki gimnastyki, 
tańca i gimnastyki. Instruktorka 
Ewelina Nidzgorska prowadzi 
bardzo zróżnicowane zajęcia. 
W Malechowie ćwiczą trzy 
grupy: I - 4/5-latków, II 6/7-
latków, III - 8/12 latków.
Świetlica Kultury ma moc!
 
Breakdance ma swoich 
amatorów
Za nami spotkanie organizacyj-
ne dotyczące zajęć breakdance, 
które odbywają się w Świetlicy 
Kultury w Malechowie w każ-
dy poniedziałek.
Instruktor Natalia Sławińska 
przeprowadziła z dzieciakami 
solidną rozgrzewkę, a potem 
zaznajomiła je z podstawowy-

mi krokami "tańca połamańca". 
Było bardzo energetycznie.
Dużą niespodzianką był popis 
taneczny trenerki i jej przyjaciół 
z koszalińskiej grupy NASA. 
Podłoga niemal zapłonęła.
 
Breakdance ćwiczymy w po-
niedziałki:
1) 17:00 – grupa starsza,
2) 18:05 -  grupa młodsza.
Dodatkowo prowadzimy zapisy 
na zajęcia w Domu Wiejskim w 
Ostrowcu. 

Zumba
Zapraszamy mieszkańców na-
szej gminy na zajęcia ZUMBY.
Wstęp wolny!
Spotykamy się w sali głównej 
w każdy wtorek i czwartek o 
godzinie 19:00.
Zumba dla dorosłych i nie tyl-
ko. Jest energicznie, tanecznie i 
sportowo.

Instruktor: Joanna Michno
Zapraszamy do wspólnej, zum-
bowej przygody!

Minione dni to dużo pracy, ale 
i wiele uśmiechu dzieci, które 
chętnie odwiedzają naszą 
świetlicę. To one są jej częścią! 
I o to właśnie chodziło, taki 
był zamysł. 

Gdy zrodził się pomysł stworze-
nia domu kultury w Malechowie, 
wójt Radosław Nowakowski 
chciał, by w stolicy gminy po-
wstało miejsce, gdzie będą odby-
wały się gminne imprezy, warsz-
taty, spotkania mieszkańców. 
Ważne było stworzenie miejsca, 
w którym czas spędzać będą mo-
gły dzieci i rozwijać się na wielu 
płaszczyznach, a ich rodzice będą 
spokojni o swoje pociechy, w 
szczególności gdy z pracy wraca-
ją w godzinach popołudniowych. 
Okazało się, że zapotrzebowanie 

na taką formę wsparcia ludzi pra-
cujących jest w samym Malecho-
wie bardzo duże.
 
Uczestnicy zajęć popołudnio-
wych w świetlicy wykonują 
prace plastyczne, grają w gry 
planszowe, a dzięki sprzyjającej 
pogodzie dużo czasu spędzają 
aktywnie na świeżym powietrzu. 
Opiekun świetlicy - pani Agniesz-
ka Sabinicz jest do dyspozycji 
dzieci zapisanych na świetlicę od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 13:00 - 19:00.
 
W obiekcie dawnego malechow-
skiego Gimnazjum, z którego czę-
ści wygospodarowano Świetlicę 
Kultury, prócz typowych zajęć 
świetlicowych dla dzieci, odby-
wają się też zajęcia gry na sakso-

Grupa Dancehall

fonie, pianinie, trąbce i klarnecie. 
Dzieciaki uczestniczą w rytmice, 
dorośli i nie tylko tańczą zumbę.  
W poniedziałki o 10:00 senio-
rzy ćwiczą u tu pod okiem fi-
zjoterapeuty. Ten dzień mamy 
zarezerwowany dla dzieci i mło-
dzieży, tańczących breakdance z 
instruktorką Natalią Sławińską.  
W czwartki dzieci poznają tajni-
ki akrobatyki, tańca i gimnastyki 
pod okiem instruktorki ze szkoły 
tańca S-Ten - Eweliny Nidzgor-
skiej. Zajęcia te skierowane są 
do wszystkich mieszkańców na-
szej Gminy.
W piątki malechowscy Seniorzy 

spotykają się podczas tzw. „imie-
nin miesiąca”, co jest doskonałą 
okazją do wypicia kawy przy 
cieście z okazji imienin człon-
ków KS Malechowo.
 
Kwestią czasu jest uruchamianie 
nowych zajęć i dodatkowych 
spotkań, jeśli mieszkańcy będą 
tylko zgłaszać potrzeby i zainte-
resowanie.
Marzymy o organizacji wie-
czorków filmowych, stworzeniu 
kółka teatralnego, rozpoczęciu 
zajęć z robotyki dla dzieci, czy 
też warsztatów kulinarnych 
zwieńczonych wydaniem książki 

kulinarnej z przepisami miesz-
kańców naszej gminy. A może 
wideokronika na temat zasiedla-
nia naszych terenów po zakoń-
czeniu II wojny światowej, która 
stworzona zostanie na bazie mię-
dzypokoleniowej współpracy, 
czyli dziadkowie wspominają, 
wnuki i prawnuki nagrywają:).
Z racji tego, że wśród naszych 
mieszkańców jest spora grupa ar-
tystów i rękodzielników, planu-
jemy uruchomienie cyklicznych 
wystaw i warsztatów artystycz-
nych. Właśnie po to zakupiliśmy 
podwieszany system wystawien-
niczy i inne akcesoria umożli-

wiające organizację wernisaży i 
spotkań autorskich. Działania te 
mają na celu zaznajomienie nas 
wszystkich ze sztuką. A jak wia-
domo są wśród nas zdolne osoby 
z pasją, więc nie musimy szukać 
daleko.
Jedno jest pewne - Świetlica Kul-
tury w Malechowie ma stanowić 
centrum integracji i aktywizacji 
mieszkańców całej gminy. Inspi-
rować do twórczego, wspólnego 
działania...
Ma to być miejsce poszukiwań, 
obiekt tętniący życiem, dedyko-
wany mieszkańcom, który inte-
gruje społeczność lokalną.
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Breakdance      Akrobatyka                             Zajęcia popołudniowe                       Nauka gry na pianinie                                                                                          Nauka gry na saksofonie

A tak wygląda oferta zajęć w Świetlicy Kultury w Malechowie
od października ruszamy z ofertą zajęć w naszej gminnej świetlicy. We wrześniu odbyły się spotkania organizacyjne i pierwsze lekcje. Na brak chętnych nie narzeka-
my i zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów do uczestnictwa w zajęciach i do tworzenia naszej wspólnej, gminnej 
historii.
każdy znajdzie tu coś ciekawego. a to nie koniec... plany mamy ambitne. Być może znajdą się chętni na warsztaty filmowe, naukę gry na gitarze czy też chętni do 
członkostwa w sekcji szachowej, warcabowej czy też brydżowej. 
o to wszystko i nie tylko będziemy pytać naszych mieszkańców.
Zapraszamy do świetlicy kultury w Malechowie na zajęcia finansowane z budżetu Gminy Malechowo oraz na zajęcia odpłatne.

Świetlica Kultury w Malechowie ma moc!

13:00 - 19:00
Zajęcia

opiekuńcze
Agnieszka Sabinicz

13:00 - 19:00
Zajęcia

opiekuńcze
Agnieszka Sabinicz

13:00 - 19:00
Zajęcia

opiekuńcze
Agnieszka Sabinicz

13:00 - 19:00
Zajęcia

opiekuńcze
Agnieszka Sabinicz

13:00 - 19:00
Zajęcia

opiekuńcze
Agnieszka Sabinicz

10:00 - 11:00
Zajęcia ruchowe

Klub Seniora
Paulina Skoczylas

15:00 - 15:45
RYTMIKA gr. I

Olga Słobodzian
15:45 - 16:30

RYTMIKA gr. II
Olga Słobodzian

17:00 - 18:00
Breakdance 
Gr. 10-13 l.

Natalia Sławińska (!)
18:00 - 19:00
Breakdance 

Gr. 6-9 l.
Natalia Sławińska (!)

16:00 - 19:00
Orkiestra

Instrumenty 
drewniane

Radosław Pliszka

16:00 - 19:00
Orkiestra

Instrumenty 
drewniane

Radosław Pliszka

13:30 - 17:00
Orkiestra
Pianino

Robert Słobodzian

16:00 - 20:00
Klub Seniora

Imieniny Miesiąca
* 1 / m-c

15:45 - 16:30
Akrobatyka

gr. 4-5 l.
Ewelina Nidzgorska (!)

16:35 - 17:35
Akrobatyka

gr. 6-7 l.
Ewelina Nidzgorska (!)

17:40 - 18:40
Akrobatyka

gr. 8-12 l.
Ewelina Nidzgorska (!)

19:00 - 20:00
ZUMBA

Joanna Michno

19:00 - 20:00
ZUMBA

Joanna Michno

16:00 – 18:00
Warsztaty Filmowe

Piotr Kruk
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Seniorom z naszej gminy 
proponujemy nieodpłatne 
zajęcia ruchowe pod okiem 
fizjoterapeuty. 

Nasi najstarsi mieszkańcy bar-
dzo sobie chwalą taką formę 
ćwiczeń, bowiem rodzaj i na-
tężenie ćwiczeń dostosowane 
są do stanu zdrowia i wieku 
seniorów. 
 
Seniorki z naszej gminy z 
wielkim zapałem uczestniczą 
w tego typu aktywności fizycz-
nej.  
A na ćwiczenia zapraszamy też 
Panów. 
Mieszkańcy są stęsknieni za 
zajęciami ruchowymi i po tak 
długiej przerwie, ćwiczą z za-
pałem.

Zajęcia są nieodpłatne, 
finansowane ze środków 

Gminy Malechowo.

W trudnym czasie pandemii 
przypominamy, by wciąż pa-
miętać o reżimie sanitarnym i 
przestrzeganiu trzech podsta-
wowych zasad: zachowywanie 
dystansu społecznego, dezyn-
fekowanie rąk oraz noszenie 
maseczki.

Seniorzy wrócili do ćwiczeń
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W dniu 16 września br. 
w sali konferencyjnej 
malechowskiego urzędu 
odbyła się uroczystość 
wręczenia aktu nadania 
stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela miano-
wanego.

Tytuł nauczyciela miano-
wanego otrzymały:   
Pani Marcjanna Malczew-
ska - nauczyciel Szkoły 
Podstawowej im. Kazimie-
rza Górskiego w Lejkowie, 
Pani Martyna Kim-
mel - nauczyciel Szkoły 
Podstawowej im. Nobli-
stów Polskich w Niemicy, 
Pani Sylwia Hutman - na-
uczyciel Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika 
w Ostrowcu.

Egzamin na nauczyciela mia-
nowanego odbył się 25 sierp-
nia 2020 r. i zakończony zo-
stał pozytywnym wynikiem. 

Tegoroczne rozpoczęcie 
roku szkolnego było inne 
niż zwykle. Próżno wspo-
minać barwnych przemó-
wień, spotkań z rodzicami 
czy też zgromadzeń całej 
społeczności szkolnej. 

Ze względu na panującą sy-
tuację związaną z COVID-
19, uczniowie spotykali się 
w wąskim klasowym gro-
nie, przedszkolaki wraz z 
jednym opiekunem uczest-
niczyli w krótkich spotka-
niach organizacyjnych. 
Nieodzownym atrybutem 
zarówno nauczycieli, pra-
cowników, rodziców, jak i 
naszych żaków stały się ma-
seczki czy też półprzyłbice, 
a codzienną rutyną jest de-
zynfekcja.

W Szkole Podstawowej 
im. Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie uczą się w tym 

roku 103 osoby.  

W Szkole im. Noblistów 
Polskich w Niemicy przy-
godę z edukacją rozpoczęło 
159 uczniów. 

W mury Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Male-
chowie wstąpiło 131 dzieci, 
natomiast do malechow-
skiego Przedszkola uczęsz-
cza 77 maluchów. 

Zespół Szkół im. Mikoła-
ja Kopernika w Ostrowcu 
może pochwalić się liczbą 
114 żaków. Przedszkole 
Zespołu Szkół w Ostrowcu 
liczy sobie 32 przedszkola-
ków.
Naszym uczniom, przed-
szkolakom i kadrze życzy-
my owocnego roku szkolne-
go, samych interesujących 
lekcji, poszukiwania pasji i 
rozwijania zainteresowań!

Gmina Malechowo

Kolejni nauczyciele mianowani

Po uroczystym ślubowaniu, 
wójt Radosław Nowakow-
ski dokonał wręczenia aktu 
nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mia-

nowanego.

Serdecznie gratulujemy Pa-
niom uzyskania kolejnego 
stopnia awansu zawodowe-

go, życzymy satysfakcji z 
pracy w zawodzie nauczy-
ciela oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym.

 Gmina Malechowo

Nowy rok szkolny 
2020/2021

Świetlica Kultury w 
Malechowie to nasz 
najświeższy projekt. 

By dotrzeć z ofertą do 
jak największej liczby 
mieszkańców, stwo-
rzyliśmy jej profil na 
portalu społecznościo-
wym Facebook oraz 
na Instagramie.
Zapraszamy Was ser-
decznie do polubień: 
Świetlica Kultury w 
Malechowie (Facebo-
ok) oraz do obserwo-
wania: swietlica_kul-
tury_w_malechowie 
(Instagram).
Dzięki temu zawsze 
będziecie na bieżąco i 
nic nie przegapicie.

Panie z Klubu Seniora 
w Ostrowcu zabrały się za 
jesienne porządki. 

Pięknieje teren przy Domu 
Wiejskim, który przechodzi 
prawdziwą metamorfozę. To 
tu pojawiły się nasadzenia, 
krzewy, kwiaty, wytyczono 
ścieżki, posadowiono ła-

weczki i blat do gier. Dzię-
ki działaniom rewitaliza-
cyjnym każdy będzie mógł 
odpocząć w pobliżu Domu 
Wiejskiego i nacieszyć oko.
Tak właśnie pracują seniorki 
w ramach spotkań o nazwie 
„czwartkowe herbatki”. 
Najpierw praca, potem przy-
jemność. Brawo!

Ostrowiec

Pracowite seniorki 
nie próżnują

Świetlica Kultury na 
facebooku i Instagramie

Nowe członkinie KGW w Niemicy

Niemica
„To, co Ziemia nam dała” 

Pod takim hasłem spotkali się 
członkowie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Niemicy. Jak wia-
domo - na wsi przez cały rok 
dba się o ogrody i działki, a 
jesień jest porą zbioru plonów. 
Spotkanie więc było dobrą oka-
zją do pokazania jak ziemia po-
trafi się odwdzięczyć. 
 Zbiory były bogate, a jeśli 

króluje złota, polska jesień to 
oczywistym jest, że w Niemi-
cy nie mogło zabraknąć  tra-
dycyjnego kiszenia kapusty. 
Oficjalnie przywitano również 
nowe członkinie koła. 
KGW Niemica może pochwalić 
się już 28-osobowym składem.
Gratulujemy i życzymy dalszych 
ciekawych pomysłów.
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30 sierpnia br. mieszkanka 
Podgórek - Pani Anna Konar-
ska (z domu Figura) obchodzi-
ła Jubileusz 90-tych urodzin. 
Urodziła się i wychowała w 
miejscowości Rudki, koło Ra-
domia.
Miała pięcioro rodzeństwa 
(Bolesław, Stanisława, Hele-
na, Julian, Jadwiga). Rodzice 
-  Aniela i Władysław uprawia-
li ziemię o areale 8 ha, mieli 
krowy, konie i drób. 
Wspomnienie dzieciństwa Pani 
Ani to dom pełen domowników 
oraz malownicze widoki w są-
siedztwie lasu i rzeki.
Ojciec Pani Anny - Władysław 
walczył w I wojnie światowej, 
został ranny pod Tułą, a w ro-
dzinne strony powrócił po 4 
latach. 
W jej opinii - to właśnie te 
przeżycia wpłynęły na jego 
wielkie pragnienie, by dzieci 
poznawały świat i inne kultury, 
„zatapiały” się w książkach, 
były otwarte na nowe doświad-
czenia, ludzi i przeżycia. 
Aniela i Władysław Figura 
postawili sobie za cel, by ich 
pociechy zdobyły dobre wy-
kształcenie. W ich domu za-
wsze były książki, czasopisma, 
wszyscy dużo czytali, chcieli 
poznawać świat, poszerzać 
horyzonty. Nasza Jubilatka do-
skonale pamięta gazetę „Ster”, 
którą regularnie czytano.
- Miałam wspaniałych rodzi-
ców, którzy marzyli o tym, żeby 
wykształcić dzieci. Wybuchła 
II wojna światowa i pokrzyżo-
wała ich plany - relacjonuje ta 
energiczna dziewięćdziesięcio-
latka. Dzieci Figurów zamiast 
do szkoły poszły na służbę, 
by przeżyć i zarobić na chleb. 
Czasy były niebywale trudne...
Anna Konarska ukończyła 
sześć klas szkoły podstawowej. 
Dalszą edukację przekreśliły 
wydarzenia 1939 r. 
Bardzo trudnym dla rodziny 
Figurów był rok 1944, kiedy to 
przez Rudki przechodził front. 
Zaczęły się bombardowania i 
ostrzały. 
Rodzina mieszkała w ziemian-
ce przez okres 2 miesięcy (!). 
- Bunkier wykopali mężczyźni 

z naszej wsi, wspomina. - Prze-
bywało w nim 27 osób,dzień i 
noc, w upale, niejednokrotnie 
bez jedzenia, z płaczącymi 
dziećmi. - Ojciec wypuścił 
zwierzynę, nie był w stanie wy-
karmić rodziny, nie mówiąc o 
inwentarzu - dodaje Jubilatka.
Niemcy nie oszczędzali niko-
go, jeśli ktoś pojawił się na ich 
drodze, ginął. Rudki znajdowa-
ły się po zachodniej stronie Wi-
sły, by stamtąd uciec, należało 
udać się na wschód.
Wojenne doświadczenia i do-
skonała znajomość języka ro-
syjskiego Władysława Figury 
pomogły odpowiednio zare-
agować, gdy pewnej nocy w 
ziemiance pojawili się Rosja-
nie, którzy przeprawili ich na 
drugą stronę Wisły. 
- Byliśmy bezdomni, zamiesz-
kaliśmy w cegielni, spaliśmy w 
komorach po wypalaniu cegły, 
przykrywaliśmy się słomą, nie 
mieliśmy nic do przebrania - 
wspomina Pani Ania.
Po wojnie, w maju 1945 r. ro-
dzina Figurów powróciła do 
Rudek, a jedyne co tam zastali 
to ruiny domu. Władysław Fi-
gura bardzo to przeżył. Powie-
dział:
- Nie po to przeżyliśmy wojnę, 
by teraz zginąć na minach.
Aniela i Władysław podjęli 
decyzję o wyjeździe na Śląsk, 
gdzie w Boroszowie spędzili 
dwa trudne lata. To tu ksiądz 
ze Sławna polecił małżonkom, 
by wyjechać na „zachód” w 
poszukiwaniu lepszego życia. 
Władysław udał się do Sław-
na, chodząc od wsi do wsi, by 
sprawdzić, jakie gospodarstwo 
zasiedlić. Po powrocie, rodzina 
zdecydowała się na przyjazd 
do Podgórek. 
To tu Figurowie od 1947 r. bu-
dowali wszystko na nowo. Pro-
wadzili gospodarstwo rolne i 
żyli w zgodzie we wsi, w której 
do 1957 r. wciąż pozostawało 
wiele rodzin niemieckich. Lu-
dzie byli wobec siebie bardzo 
życzliwi, mimo skomplikowa-
nych przeżyć wojennych.
Swojego wybranka Anna Fi-
gura poznała w 1948 r., młodzi 
spotykali się przez dwa lata. 

Tadeusz Konarski poślubił 
Annę w kościele w Podgórkach 
w 1950 r.
Rok po ślubie na świat przy-
szła córka Teresa, w 1953 r. syn 
Piotr, w 1957 r. - córka Elżbie-
ta, a w 1961 r. - syn Grzegorz.
Państwo Konarscy prowadzili 
2,5-hektarowe gospodarstwo, 
mąż Pani Anny był zatrudnio-
ny jako pszczelarz w Państwo-
wym Gospodarstwie Rolnym. 
Pszczelarskie tradycje do dziś 
kontynuuje syn Piotr.
Jubilatka zadbała z mężem, by 
dzieci były wykształcone. Ro-
dzicom udało się zaszczepić w 
nich czytelniczą pasję.
2 lipca 1963 r. to tragiczna data 
śmierci męża Tadeusza. Pani 
Anna w wieku 33 lat musi sama 
zadbać o czworo dzieci. 
- Było nam bardzo ciężko, naj-
młodszy syn w chwili śmierci 
ojca, miał niespełna dwa latka 
- wspomina. - Dzieci bardzo 
mi pomagały, po szkole chwy-
tały książkę i wypasały krowy. 
Zawsze były obowiązki, potem 
nauka.
Największą dumą Pani Anny 
są jej dzieci, które otaczają ją 
wielkim szacunkiem i miłością, 
są blisko. Ta energiczna senior-
ka nie chce ich przechwalić, ale 
stanowczo podkreśla, że lep-
szych pociech nie mogła sobie 
wymarzyć.
Mieszka w Podgórkach, jest 
niebywale niezależna, sama 
przygotowuje sobie posiłki, 
dba o ogród, wciąż dużo czy-
ta. Cieszy się, że w tej samej 
miejscowości mieszka córka 
Elżbieta, a syn Piotr odwiedza 
mamę niemal codziennie.
Dzieci Anny Konarskiej są 
bardzo blisko ze sobą, a to za-
sługa - jak zgodnie podkreślają 
- ich Mamy. W jej opinii to, że 
przeżyła trudne czasy wojny i 
fakt, że miała siłę, by pozbierać 
się po przedwczesnej śmierci 
męża, to kwestia Opatrzności. 
Swoje modlitwy ofiaruje Bogu, 
dziękuje za każdy kolejny 
dzień i kończy rozmowę ze łza-
mi w oczach, mówiąc: - Jestem 
szczęśliwa.

Pan Edward Bęben urodził się 
1 sierpnia 1930 r. w Wittenhajn 
w Lotaryngii (Francja). Jego ro-
dzice Kazimierz i Władysława 
pracowali w tamtejszej kopalni. 
Doczekali się siedmiorga dzie-
ci (Krystyna, Edward, Teresa, 
Władysława, Kazimierz, Jan, 
Janina). 
Dwoje urodziło się na ziemi 
francuskiej, pięcioro w Polsce.
W 1931 r. rodzina wróciła w ro-
dzinne strony - w kieleckie, do 
miejscowości o nazwie Luba-
nia (gmina Chmielnik, powiat 
kielecki, województwo święto-
krzyskie). 
Przejęli gospodarstwo matki 
ojca Pana Edwarda i pracowali 
na roli, hodowali krowy, świnie 
i drób.
Dzieciństwo Pana Edwarda to 
trudny czas biedy, który zapa-
miętał jako pomaganie w go-
spodarstwie i wypasanie bydła. 
Bohater naszego artykułu ukoń-
czył cztery klasy szkoły podsta-
wowej i bardzo miło wspomina 
swoich żydowskich kolegów, z 
którymi spędzał mnóstwo cza-
su. 
„Bardzo się kolegowaliśmy, nie 
było między nami waśni i po-
działów” - uśmiecha się.
Wspomnienie wybuchu II 
wojny światowej wywołuje w 
Panu Edwardzie łzy wzrusze-
nia. „Bardzo się baliśmy, odtąd 
wszystko się zmieniło” - mówi. 
Wzrosły podatki, mieszkańcy 
wsi zmuszani byli do oddawa-
nia na rzecz okupanta płodów 
rolnych w ramach tzw. kon-
tyngentów, co uniemożliwiało 
utrzymanie gospodarstw oraz 
wyżywienie ludzi i inwentarza”. 
Rodzina żyła bardzo skromnie.  
Początek wojny to także kolejne 
przykre wspomnienie. Ojciec 
Pana Edwarda dostał powołanie 
do wojska, do Bydgoszczy. 
Kazimierz Bęben przeżył woj-
nę. Trafił do niewoli w Niem-
czech, ale uciekł i wrócił do 
kraju w 1940 r. 
Pan Edward ze łzami w oczach 
wspomina: 
„Szedł od strony pola obsiane-
go żytem, w wojskowym mun-
durze, zapuścił wąsy. Długo nie 
chciałem odstąpić go na krok” 
Wkrótce Kazimierz Bę-
ben ponownie trafił do Nie-
miec, ale znów dane mu 
było wrócić do domu.   
Zdaniem Pana Edwarda ludzie 
bali się Niemców, choć ma on 

o wiele gorsze wspomnienia z 
żołnierzami radzieckimi. Tych 
zapamiętał jako agresywnych, 
niedbających o wizerunek i sza-
cunek do drugiego człowieka. 
Ze łzami w oczach przywołuje 
natomiast wspomnienie zabaw 
z żydowskimi kolegami, któ-
rych „pochłonęła” hitlerowska 
ideologia. 
„Zrobiono im tak straszne, nie-
wyobrażalne dla nas krzywdy” 
- mówi.
Do 1944 r. w domu Bębnów 
stacjonowali żołnierze niemiec-
cy, z którymi nigdy nie było 
problemów, a wręcz byli bardzo 
życzliwi. 
„Mieliśmy dwie kuchnie, jedną 
w sieni i tu się stołowaliśmy, 
drugą w izbie, którą zajmowali 
Niemcy”. 
Pan Edward wspomina jak ob-
serwował z zaciekawieniem ćwi-
czenia żołnierzy niemieckich, 
które odbywały się na boisku. A 
gdy nadarzyła się okazja bawił 
się granatem i RKM-em (!).
Od 1946 r. Pan Edward praco-
wał we młynie i mimo że było 
to ciężkie zajęcie, bardzo sobie 
tę pracę chwalił. Od 1949 r. 
Pan Edward służył w wojsku w 
Dęblinie, potem był epizod w 
Mińsku Mazowieckim oraz w 
Janowie. O służbie wojskowej 
Edward Bęben opowiada z en-
tuzjazmem. „To były wspaniałe 
czasy” - dodaje.
Żonę znał z młodzieńczych 
lat. Mieszkała w pobliskiej 
miejscowości - Suchowoli. Pa-
mięta doskonale małą Alinkę, 
gdy odwiedzał jej rodzinny 
dom i kolędował z kolegami. 
„To moja ulubiona tradycja z 
rodzinnych stron, był drewnia-
ny koń, śmierć z kosą, anioł, 
Żyd, ułan, diabeł. Niestety u 
nas tego nie ma, młodzi nie 
przebierają się i nie kolędują, a 
szkoda” - kwituje Jubilat. Pani 
Alina jest siedem lat młodsza 
od swojego wybranka, dlate-
go jak sami się śmieją, była 
dzieckiem, gdy spotykali się w 
różnorakich okolicznościach.  
Edward Bęben poślubił Alinę 
Bochenek w 1954 r. w kościele 
w Chmielniku. Imał się różnych 
zajęć, pracował w hucie, na bu-
dowie, w kopalni, woził drzewo 
do tartaku, obrabiał pole. Mło-
dzi zamieszkali w Chmielniku.
Bębnowie przenosili się w róż-
ne miejsca. Był czas, że Pan 
Edward dojeżdżał rowerem do 

Nasi Jubilaci - historie ich życiaAnna Konarska, 90 lat Podgórki
Edward Bęben, 
90 lat Karwice

Buska Zdroju, pokonując trasę 
17 km w jedną stronę. Rodzi-
na przeżyła też pożar. Miało to 
miejsce 3 stycznia 1963 r. - tę 
datę Pan Edward podaje z mi-
strzowską precyzją. Sąsiadka 
zapaliła świeczkę, gdyż do-
grzewała małe pisklaki i sama 
wyszła do kościoła. Małżeń-
stwo ze łzami w oczach wspo-
mina te tragiczne wydarzenia, 
gdy ojciec wyciągnął niespełna 
roczną córkę Alinkę z łóżeczka, 
owinął w pierzynę i „wyrzucił” 
przez okno. Nie było czasu na 
ucieczkę w inny sposób. Trzy-
letni Zbyszek był natomiast w 
takim szoku, że nie chciał opu-
ścić pokoju. Jego poparzenia 
były leczone przez pół roku w 
specjalistycznej klinice.
Po pożarze rodzina otrzymała 
większe mieszkanie w cen-
trum miasta. Pan Edward od 
lat związany był z Państwo-
wym Gospodarstwem Rolnym 
i pracował tam, gdzie ta praca 
była. Do Karwic trafił pierw-
szy raz w 1957 r., był tu trak-
torzystą. Rodzina Bębnów na 
stałe do Karwic przeniosła się 
w 1986 r. Edward Bęben miał 
tu znajomych, systematycznie 
robił kursy, zdobył prawo jaz-
dy. Przez 22 lata mieszkali w 
pałacu, potem przenieśli się do 
mieszkania, w którym mieszka-
ją dziś z synami.
Państwo Bęben doczekali się 
siedmiorga dzieci: Wanda (ur. 
1955 r.), Teresa (ur. 1957 r.), 
Maria (ur. 1958 r., nie żyje), 
Zbigniew (ur. 1960), Alina (ur. 
1962), Leszek (ur. 1964), Jan 
(ur. 1966).
W tym miejscu relacji, oczy 
naszego Jubilata rozbłysły… 
„Kupiłem wsk-ę, potem war-
szawę, jeszcze później junaka. 
Podróżowałem z żoną, jeździli-
śmy do Zielonej Góry. W końcu 
zakupiłem węgierską pannonię” 
- dodaje bohater artykułu. Od 
razu wiadomo, że pasją Pana 
Edwarda jest motoryzacja.
Ten sympatyczny senior - jak 
sam ujął - pracował dużo, w 
dzień i w nocy. Obrabiał pola. 
Śmieje się, że to tu - w Karwi-
cach - nauczył się palić. Był za-
pracowany, ale nigdy nie narze-
kał. „Pracowałem dużo, bo było 
o kogo dbać i moja Kochana 
miała ze mną dobrze” - dodaje.
Alina i Edward Bęben z Karwic 
mają 15 wnuków, 11 prawnu-
ków i 1 praprawnuczkę.
Pan Edward mimo wielu scho-
rzeń i problemów ze zdrowiem, 
ma doskonałą pamięć. Jego re-
lacja to soczysty, bardzo wrażli-
wy przekaz różnych wydarzeń, 
tych dobrych i złych, okraszo-
ny szczyptą poczucia humoru. 
Nasz Jubilat jeszcze do niedaw-
na jeździł swoim poczciwym 
polonezem. Ogląda telewizję 
i spędza czas na rozmowach z 
ukochaną żoną Aliną. Popro-
szony o zapozowanie do zdję-
cia mówi: „Z Alinką. Jak zdję-
cie, to tylko z moją żoną. 
Do końca z nią…” i uśmiecha 
się z wyraźnym wzruszeniem.
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95 lat temu - 16.07.1925 r. w 
Grębowie (obecne wojewódz-
two podkarpackie) urodziła się 
mieszkanka Malechowa - Zofia 
Galek (z domu Paduch). 
Córka Marii (z domu Stę-
pień) i Walentego wychowy-
wała się jako ostatnia z piąt-
ki dzieci (Aniela ur. 1910 r.; 
Maria ur. 1913 r.; Karol ur. 
1916 r.; Stanisław ur. 1920 r.).  
Jej matka zajmowała się domem 
i wychowaniem dzieci, a ojciec 
był budowniczym samoukiem, 
budował domy z drewna. 
Walenty Paduch wyjeżdżał w 
delegacje na cały tydzień, sobo-
ty i niedziele spędzał w domu. 
Małżeństwo Paduchów miało 
też małe 7-hektarowe gospo-
darstwo oraz inwentarz żywy: 3 
krowy, 2 konie, 2 cielaki, kury, 
kaczki.
Dzieciństwo Zosi było wesołe, 
pozbawione smutków. 
Na początku chodziła - jak to 
ona ujęła - do „ochronki”. 
Odprowadzała ją tam najstar-
sza siostra, bowiem należało 
przebyć ok. 1,5-kilometrowy 
dystans. 
Było to miejsce zabaw, odby-
wały się tam także zajęcia gim-
nastyki. 
Do szkoły podstawowej w Grę-
bowie uczęszczała chętnie. 
Jej nauczycielką była pani 
Chojnacka, uczyła się języka 
polskiego, matematyki, gimna-
styki, śpiewu, a starsze dzieci 
uczono szycia. 
Miłe wspomnienia przywołuje 
obraz nauczyciela grającego na 
skrzypcach, podczas gdy mała 
Zosia i jej koledzy śpiewali pio-
senki ludowe i regionalne.   
Od ósmego roku życia dziew-
czynka pasła krowy i gęsi, a do 
jej obowiązków należało także 
wykonywanie drobnych prac w 
gospodarstwie.
Beztroskie lata młodości prze-
rwał wybuch II Wojny Świato-
wej. 
1 września 1939 r. samolo-
ty zrzuciły bomby w cen-
trum wsi, na tzw. rynku, 
gdzie ranny został ksiądz.  
Od tego wydarzenia proces 
edukacji małej Zosi stał się 
wspomnieniem, efektem czego 
było ukończenie tylko pięciu 
klas szkoły podstawowej. 
Czternastolatka w owym cza-
sie musiała bardzo szybko 
wydorośleć.    
W 1939 r. ojciec Zofii - Walenty 
budował oborę u dziedzica Do-
lańskiego w folwarku w Grębo-
wie. Na skutek wybuchu wojny 
w majątku zmienił się zarządca 
i ojciec stracił pracę. Od dłuż-
szego czasu mężczyzna miał 
problemy z nerkami. Ze wzglę-
du na wojenne obostrzenia 
nie mógł się dostać do lekarza 
wojskowego do Sandomierza, 
u którego leczył się wcześniej. 
Po kilku miesiącach zmarł.  
Niemożliwe było zakupienie 

15 sierpnia br. mieszkanka Pę-
kanina - Pani Maria Masiu-
laniec świętowała swoje 90-te 
urodziny.
Urodziła się w miejscowości 
Bludnia (kolonia w powiecie 
wileńsko-trockim w wojewódz-
twie wileńskim II Rzeczypo-
spolitej). 
Na Litwie mieszkała z rodzica-
mi we wsi Buda. Jej panieńskie 
nazwisko to Miluksztys. 
Rodzice: Piotr i Bronisława 
mieli czworo dzieci: Włady-
sław (ur. 1926 r.), Janina (ur. 
1928 r.), Maria (ur. 1930 r.), 
Regina (ur. 1932 r.). 
Pracowali w gospodarstwie rol-
nym. Mała Marysia ukończyła 
pięć klas szkoły podstawowej 
w Pikieliszkach (tej samej, 
gdzie marszałek Piłsudski po-
syłał swoje dzieci).
Dzieciństwo Pani Marii to nie-
mało obowiązków: praca w 
ogrodzie, obrabianie krów, wy-
pasanie bydła.
Wybuch II wojny światowej 
zmienia wszystko w życiu dzie-
więciolatki, nigdy dotąd nie 
było tak niebezpiecznie. 
Mimo wielu perypetii, rodzi-
nie Miluksztysów nic złego się 
podczas wojny nie stało.  
Jedynie brat Władysław został 
wywieziony w głąb Rosji, do 
Kazachstanu. Wrócił jednak 
cały i zdrowy.
Po wojnie na Litwie wciąż wy-
czuć można było niepokój. Lu-
dzie obawiali się wywózek. Ze 
względu na sytuację polityczną, 
sześcioosobowa rodzina zdecy-
dowała się na wyjazd na tzw. 
ziemie odzyskane. 
Wcześniej szwagier Pani Ma-
rii - maż siostry Janiny, znalazł 
tu gospodarstwo i ściągnął ich 
do Pękanina. W ten sposób, w 
1946 r. Miluksztysowie zna-
leźli się na „zachodzie”, zajęli 
dom o numerze 15.
Męża Władysława, Pani Maria 
znała jeszcze z Wilna, mieszka-
li blisko siebie. Rodzina Masiu-
lańców z Litwy przeniosła się 
do Wrocławia. 
Znajomość Władka i Marysi 
była na tyle silna, że ów kawa-
ler przyjechał do Pękanina i... 
po 3 dniach młodzi wzięli ślub 

(15 sierpnia 1950 r.).
Małżonkowie wyjechali do 
Wrocławia, zamieszkali w cen-
trum miasta na ulicy Śrutowej. 
„Wielkomiejskie życie było zu-
pełnie inne, nie trzeba było się 
tak napracować jak na gospo-
darstwie” - dodaje Pani Maria. 
Mąż Władysław prowadził z 
powodzeniem własny biznes, 
sprzedawał węgiel, a młodzi ra-
dzili sobie bardzo dobrze jak na 
tamte czasy.
W 1953 r. na świat przyszedł 
pierwszy syn Leszek, a w 1958 
r. - Jerzy. 
Do Pękanina rodzina Masiulań-
ców powróciła w roku 1960. 
Młodzi musieli pomóc rodzi-
com na gospodarce. Stali się 
właścicielami 12-hektarowego 
gospodarstwa. Trzeba było pra-
cować od rana do wieczora, ob-
rabiać ziemię i inwentarz. 
Małżeństwo było bardzo pra-
cowite.
Pani Maria zadbała też o swo-
je wykształcenie, bowiem to w 
szkole w Grabówku ukończyła 
ósmą klasę szkoły podstawo-
wej w trybie wieczorowym, 
już jako dorosła kobieta. Sy-
nowie natomiast przez cztery 
lata uczęszczali do szkoły w 
Pękaninie, natomiast od klasy 
piątej chodzili do podstawówki 
w Grabówku.
Data 28 października 1979 r. to 
tragiczne wspomnienie śmierci 
męża Władysława, który zginął 
potrącony przez samochód w 
Malechowie. 
Synowie zawsze wspierali 
mamę, podobnie jak ona bar-
dzo o nich dbała, mieli więc 
siłę, by podnieść się z tej tra-
gedii. Zawsze mogli na siebie 
liczyć, i jak wspólnie podkre-
ślają - wszystkiego dorobili się 
ciężką pracą. 
Świadectwem ich determinacji 
niech będzie to, że wybudowali 
również dom w Darłówku.
Zapytana o to, czy odwiedzała 
swoje rodzinne strony, Maria 
Masiulaniec rozpromienia się 
i relacjonuje: „W Wilnie by-
łam trzy razy, bardzo lubiłam 
odwiedzać tamte tereny. Na 
Litwie pozostała duża część ro-
dziny ze strony zarówno mojej 

matki, jak i ojca. Urokliwe jest 
samo miasto, tamtejsze ulice 
oraz liczne kościoły”. 
Pani Maria jest dumna ze swoich 
synów, których jak sama mówi 
„wychowała na dobrych, pra-
cowitych ludzi”. Doczekała się 
czwórki wnuków oraz czwórki 
praprawnuków. Wnukowie roz-
jechali się po świecie, mieszka-
ją w Irlandii, Holandii i Nor-
wegii. Jeden wnuk natomiast 
pozostał w Pękaninie, gdzie 
założył rodzinę i wraz z rodzi-
cami oraz naszą Jubilatką two-
rzą rodzinę wielopokoleniową.  
Wnuki z zagranicy z wielkim 
sentymentem wracają do kraju 
i pierwsze co robią, to odwie-
dzają kochaną Babcię Mary-
się. Ona sama, jeszcze kilka 
lat temu, leciała samolotem i 
odwiedziła wnuki w odległych 
zakątkach Europy.
Nasza Jubilatka zniewala 
uśmiechem i pozytywną ener-
gią, jest przy tym niebywale 
skromna. Do tej pory uprawia 
ogród - mało tego - nie wy-
obraża sobie lata bez przetwo-
rów. Regularnie przygotowuje 
też posiłki i najlepsze obiady 
„wychodzą” spod jej ręki. Nie 
wspominając o przepysznym 
cieście i smaku drożdżówki z 
cynamonem, który chciałby za-
pewne wydobyć niejeden profe-
sjonalny cukiernik. „Taka Bab-
cia to skarb” - mówią zgodnie 
wnuki, prawnuki i cała rodzina. 
Wszyscy bowiem towarzyszyli 
Pani Marii podczas wywiadu, 
co tylko potwierdziło, jaką 
wartość ma dla Masiulańców 
słowo „rodzina”.
Ta energiczna dziewięćdzie-
sięciolatka z Pękanina, mimo 
poważnej choroby, jest pełna 
wigoru, tryska humorem. Za-
równo synowie, synowe i wnu-
ki podkreślają, że Babcia Ma-
rysia jest trzonem całej rodziny. 
Podczas różnorakich uroczy-
stości gra pierwsze skrzypce, 
dlatego wszyscy tak cenią sobie 
wspólne spotkania. Co więcej, 
ta dziarska seniorka jest bardzo 
niezależna, można ją spotkać w 
busie do Sianowa, gdzie jeździ 
regularnie do fryzjera (!).

trumny. 
„Najstarszy syn - mój ukocha-
ny brat Karol - sam zrobił trum-
nę dla ojca” - ze wzruszeniem 
wspomina Pani Zofia.   
Ojciec przed śmiercią gospo-
darstwo i dom przepisał synowi 
Karolowi. W tym czasie Niem-
cy zabrali brata Stanisława do 
Niemiec, siostra Aniela rów-
nież trafiła na roboty. Maria po-
została w domu i szyła ubrania, 
pomagając matce w utrzymaniu 
rodziny, a Zofia Paduch praco-
wała fizycznie w ogrodnictwie 
u obszarnika Dolańskiego 6 dni 
w tygodniu, przez około 11 go-
dzin dziennie. 
Od 1942 r. była opiekunką 
dziecka miejscowego weteryna-
rza i jego żony, co dawało dozę 
bezpieczeństwa w obliczu agre-
sji okupanta i ustrzegło ją przed 
wywózką na roboty przymuso-
we do Niemiec. Opiekowała się 
dzieckiem, zajmowała się do-
mem, gotowała, piekła chleb. 
Gdy weterynarz wiedział, że 
w nocy planowana była łapan-
ka, spała u swoich „chlebo-
dawców”, jeśli było bezpiecz-
niej, noce spędzała w domu.  
Koniec wojny to wspomnienie 
radości, śpiewu i wiwatowania 
Polaków, którzy witali „Ru-
skich”, rzucając kwiaty.
Pewnej sierpniowej, słonecznej 
niedzieli Zosia z sąsiadką wraca 
z mszy z kościoła, za nimi po-
dążają młodzieńcy: Stanisław 
Baran i jego kuzyn Józef  Galek 
- żołnierz, który zwraca uwagę 
na zgrabne nogi dziewczyny. 
Tu następuje ich pierwsze spo-
tkanie i pierwsza rozmowa. 
Popołudniu Józef odwiedza 
Zofię Paduch przed jej domem 
i spędza z nią kilka chwil.
Spotykają się codziennie przez 
cztery dni - w czasie, kiedy Jó-
zef jest na urlopie (wcześniej 
zostaje on postrzelony w nogę 
i rękę w okolicy Warszawy, w 
efekcie czego znajduje się w 
warszawskim szpitalu). 
We czwartek wieczorem 
widzą się ostatni raz...   
Po urlopie w Grębowie, młody 
wojak wraca do jednostki do 
Suwałk. 
W lutym 1946 r. Zofia niespo-
dziewanie otrzymuje list od Jó-
zefa, w którym młodzieniec się 
jej oświadcza. Zofia przyjmuje 

listowne oświadczyny.
W kwietniu 1946 roku Józef 
Galek przyjeżdża do Grębowa 
po narzeczoną. 
Dają na zapowiedzi i jadą na 
Pomorze. 
Jest już tam ojciec Józefa, przy-
szły teść Zofii - Marcin Galek 
(poseł RP w latach 60-tych), 
który organizuje akcję zasie-
dlania. 
Przyszli małżonkowie za-
mieszkują w gospodarstwie w 
Malechowie (w domu o nume-
rze 84), gdzie żyją wspólnie 
z rodzicami Józefa i do koń-
ca maja - z przebywającymi 
tu jeszcze Niemcami.  
Ślub biorą 22 kwietnia 1946 
r. w malechowskim koście-
le. Odtąd Zofia i Józef Galek 
prowadzą gospodarstwo rolne. 
W marcu 1947 r. rodzi się ich 
pierwszy syn Zbigniew, w lipcu 
1949 r. - Czesław, a lutym 1956 
r. - córka Elżbieta.
Zofia Galek przez całe swoje 
życie pracuje na roli, zajmuje 
się domem i wychowywaniem 
trójki dzieci. Z sentymentem 
wspomina czas żniw, wykop-
ków, świniobicia, kiedy to 
spotykali się ze sobą sąsiedzi, 
pomagali sobie nawzajem, a w 
zimowe wieczory każdy miał 
czas na spotkania towarzyskie 
przy grze „66” z talią kart w 
ręku.
Rok 1985 to śmierć ukochane-
go męża Zofii, będącego ostoją 
całej rodziny. Odtąd mieszka z 
córką Elżbietą i zięciem Janu-
szem. 
W 2008 roku umiera na raka 
syn Zbigniew - długoletni wójt 
gminy Postomino i poseł na 
Sejm RP dwóch kadencji.
Jubilatka doczekała się 8 wnu-
cząt i 16 prawnucząt. 
W dobrej, jak na swój wiek for-
mie, mieszka w Malechowie już 
74 lata i jak sama mówi „życie 
minęło jej bardzo szybko”. 
95-letnia Zofia Galek - mimo 
sędziwego wieku - cieszy się 
dobrą pamięcią i formą psy-
chiczną. Opiekuje się nią córka, 
a w domu, w którym zamiesz-
kała w 1946 r., żyją ze sobą 
cztery pokolenia. Cieszy się, 
gdy „babcię Zolę” odwiedzają 
prawnuki i spędzają z nią czas. 
Zawsze znajdą bowiem u niej 
coś słodkiego...

Nasi Jubilaci - historie ich życia Maria Masiulaniec, 90-lat Pękanino
Zofia Galek, 
95 lat
Malechowo
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Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Wielki sukces odniosła 
mieszkanka naszej gminy - 
Pani Ilona Chruszcz z Gra-
bowa. W miniony weekend 
uczestniczyła w Mistrzo-
stwach Polski Seniorek i 
Seniorów w Judo, które 
odbyły się w Trzciance. 

Nasza judoczka zajęła trze-
cie miejsce w kraju w ka-
tegorii seniorki - waga 48 
kg. Ta pełna determinacji 
i samodyscypliny zawod-
niczka koszalińskiego Klu-
bu Samuraj, powróciła na 
matę po 7 latach przerwy. 
Jej marzeniem było wywal-
czenie medalu w jedynej ka-
tegorii, w której jeszcze nie 
zdobyła żadnych trofeów. Jak 
sama mówi: - To był ostatni 
moment, by zawalczyć. Po 
ciężkim boju, udało się. Po-
obijana, ale bardzo szczęśli-
wa Ilona Chruszcz osiągnęła 

to, czego pragnęła. Jest trze-
cią, najlepszą zawodniczką w 
kraju!
W zawodach najpierw wy-
grała z Aleksandrą Szulc z 
KS Judo Gwardia Koszalin. 
Walkę rozstrzygnięto przed 
czasem na ippon. Drugą wal-
kę przegrała po dogrywce 
- jak się później okazało - z 
zawodniczką, która zdobyła 
tytuł Mistrzyni Polski (Da-
nuta Majcher z TS Wisła 
Kraków). W trzeciej walce 
- o brąz - Samurajka Ilona 
Chruszcz była górą i pokona-
ła w świetnym stylu - na wa-
zari - Weronikę Styrcz z UKS 
Arashi Łódź.
Rywalizacja w Trzcian-
ce do łatwych nie nale-
żała, ale dzięki ogromnej 
sile walki, determinacji i 
wsparciu trenera, udało się. 
Ilona Chruszcz jest brązową 
medalistką Mistrzostw Pol-

Judo

Ilona Chruszcz wywalczyła brąz
ski w judo w kategorii se-
niorek. Tym samym, dopięła 
swego postanowienia i może 
pochwalić się tym, że zdoby-
ła medal w każdej z kategorii 
w swojej dotychczasowej ka-
rierze sportowej.
Pani Ilona to sympatyczna i 
niebywale skromna osoba. 
O swoim sukcesie mówi z 
wielką ekscytacją, ale i po-
korą, jak ujmuje, zrobiła to 
dla swoich uczniów. Dużo od 
nich wymaga, wymaga także 
od siebie. 
Po raz kolejny udowodniła, 
że jeśli coś sobie postanowi, 
może osiągnąć wszystko. Nie 
ma żadnych barier - wystar-
czy samozaparcie i zdyscy-
plinowanie. 
Mieszkanka Grabowa jest 
członkiem Klubu Judo Sa-
muraj Koszalin od 21 lat, od 
dekady trenuje tu młodych 
adeptów sztuki walki. Jej 

pierwszym klubem był UKS 
Tori Dąbrowa im. Ewy Lary-
sy Krause z trenerką Dorotą 
Szymańską. 
Następnie przeszła do Klubu 
Samuraj, zaprzyjaźnionego z 
Tori. Wielką dumą judoczki 
jest to, że może łączyć pasję 
z nauczaniem dzieci. 
Nasza brązowa medalistka 
składa serdeczne podzięko-
wania swojemu trenerowi 
Andrzejowi Adamskiemu, 
który zawsze ją dopingował 
i w nią wierzył oraz swoim 
rodzicom, których wsparcie 
jest dla niej nieocenione. 
Pani Ilonie gratulujemy 
serdecznie tego wielkiego 
sukcesu!!!    
Ta utalentowana sportsmen-
ka jest dumą naszej gminy.  
Życzymy spełnienia marzeń, 
realizacji założonych planów 
i kolejnych sportowych suk-
cesów.

Lekkoatletyka

2 medale 
Rafała

Kolejny sukces naszego zdol-
nego sportowca z Malechowa 
- Rafała Zagajewskiego. 

Malechowianin zdobył 2 brą-
zowe medale w Mistrzostwach 
Polski Niesłyszących w Lekko-
atletyce Juniorów i Seniorów 
w Lublinie, które odbyły się w 
dniach 11-13 września br.
Rafał wywalczył 3 miejsce w 
sztafecie 4x100m mężczyzn 
oraz w sztafecie mieszanej 2+2 
4x400m (tu padł rekord Klubu i 
po raz pierwszy w historii Klu-

bu ŚWIT Wrocław wywalczo-
no brązowy medal).
Rafał zapytany o to, co dzieje 
się teraz w jego życiu odpo-
wiada z uśmiechem: - Nie nu-
dzę się. Pracuję w Warszawie. 
Jestem członkiem Wrocław-
skiego Klubu Sportowego Nie-
słyszących ŚWIT Wrocław. Po 
długiej przerwie, spróbowałem 
swoich sił i się udało.
Serdecznie gratulujemy na-
szemu utalentowanemu spor-
towcowi i życzymy kolejnych 
sportowych osiągnięć!

26 września br. społeczność 
szkolna podstawówki z 
Lejkowa wraz z rodzicami 
i zaprzyjaźnionymi gość-
mi wzięła udział w akcji 
społecznej organizowanej 
przez Ministerstwo Sportu - 
BeActive, którego celem 
jest promocja  aktywno-
ści  fizycznej. 

Dzięki współpracy z KPP 
w Sławnie uczestnicy wy-
słuchali pogadanki na temat 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, którą przepro-
wadziła asp. Kinga Warczak. 

Wskutek warunków atmos-
ferycznych typowy rajd ro-
werowy się nie odbył. 
Członkowie UKS Grabowa 
SP Lejkowo przygotowali 
dla uczestników rywalizacje 
sportowe. Z zachowaniem 
wszystkich procedur bezpie-
czeństwa odbyły się mecze 
unihokeja uczennice kontra 
mamy i nauczycielki, wyści-
gi rzędów oraz quiz wiedzy 
na temat bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym.  Wszyscy 
młodzi sportowcy otrzymali 
pamiątkowe gadżety promu-
jące bezpieczeństwo na dro-

Lejkowo

#BeActive za nami

dze - kamizelki odblaskowe 
oraz sport - piłki i bidony. 
Zwieńczeniem mile spędzo-
nego dnia był poczęstunek. 
Wszystkim zaangażowa-
nym w organizację spotka-
nia Radzie Rodziców, KPP 

w Sławnie, przedstawi-
cielowi władz samorządo-
wych - Karolinie Chruszcz-
Pietraszewskiej, rodzicom 
i członkom UKS Grabowa 
bardzo serdecznie dzięku-
jemy.
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foto


