
Mając na względzie zdrowie mieszkańców gminy narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, malechowski samorząd 
zakupił maseczki ochronne. Maseczki w ilości 1500 szt. w pierwszej kolejności rozdysponowane zostaną wśród seniorów na-
szej gminy, którzy należą do grupy najbardziej narażonej na zachorowanie. Są to maseczki, które mogą być prane i używane 
wielokrotnie. Kolejne 5000 szt. będzie rozdysponowane w miarę potrzeb pozostałym mieszkańcom.

Stały dyżur 
Wójta Gminy Malechowo:
Dyżur w godzinach pracy urzędu: 94 31 40 561.
Dyżur poza godzinami pracy urzędu: 
     668 387 417, 885 140 111, 513 685 998.
Dla ułatwienia kontaktu z poszczególnymi komórkami, na 
str. 2 publikujemy numery kontaktowe oraz adresy mailo-
we do pracowników Urzędu Gminy Malechowo i GOPS Ma-
lechowo.
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W naszej dotychczasowej pracy 
nie było jeszcze tak trudnej i za-
razem wyjątkowej sytuacji…  
Od początku marca nasz kraj stoi 
w obliczu szerzącej się pandemii 
wirusa Covid-19,  który sieje 
spustoszenie na całym świecie. 
Dziś sytuacja jest bardzo poważ-
na. 
Z tego też względu postanowili-
śmy, że nasz Kwartalnik również 
poświęcimy w dużej części spra-
wom, które wszystkim nam w 
obecnej sytuacji mogą się przy-
dać na co dzień. 
W naszym periodyku piszemy o 
tym jak funkcjonować w panu-
jącej  rzeczywistości, opisujemy 
co robić, aby nie narażać siebie i 
innych osób na zarażenie, przed-
stawiamy w skrócie zmiany, ja-
kie mają miejsce w lokalnym i 
globalnym wymiarze.
W niniejszym wydaniu brak jest 
zaproszeń na imprezy i wydarze-
nia, gdyż ze względu na pande-
mię zdecydowaliśmy się na ich 
odwołanie - póki co, tych przy-
padających na pierwszą połowę 
bieżącego roku. 
Nie to jest bowiem najważniej-

sze w obliczu istniejącego zagro-
żenia, sprawą pierwszorzędną 
jest minimalizowanie rozprze-
strzeniania się koronawirusa 
oraz unikanie wszelkich zacho-
wań rozprzestrzenianiu sprzy-
jających. Skupiamy się na kwe-
stiach absolutnie priorytetowych 
i pierwszorzędnych. Proszę o 
wnikliwą lekturę i w szczególno-
ści zastosowanie się do zaleceń i 
środków ostrożności. 
Teksty dotyczące tych kwe-
stii oparte są na wiarygodnych 
źródłach, wystrzegając się krą-
żących w mediach informacji 
wprowadzających zamieszanie 
oraz tzw. fake newsów. 
Tylko dzięki temu będziemy w 
stanie opanować epidemię i je-
stem pełen wiary, że wszystko 
wróci w końcu do normy. 
Znaleźliśmy też miejsce na rze-
czy „normalne”, które pomimo 
panującej sytuacji toczą się w 
naszej gminie swoim rytmem. 
Życzę Państwu miłej lektury oraz 
dużo spokoju w tym niepewnym 
czasie.       

Radosław Nowakowski 
- wójt gminy

Nowa rzeczywistość 

Drodzy mieszkańcy!

Więcej na str. 2

Czytaj na str. 4 i 5

Samorząd zakupił maseczki
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 Uwaga! Ważne!
Od połowy marca do odwołania 
Urząd Gminy Malechowo jest zamknięty dla klientów. 
Oznacza to, że przyjmowali są oni wyłącznie w spra-
wach pilnych po uprzednim, telefonicznym umówieniu 
wizyty. 
wszelkie jednak sprawy można załatwić w formie 
zdalnej, mailowej (sekretariat@malechowo.pl) lub 
poprzez e-puap. Polecamy wcześniejszy kontakt te-
lefoniczny. 

UG Malechowo - 94 31 40 561, 
GOPS Malechowo - 94 31 40 569.

Malechowski urząd funkcjonuje bez zmian od ponie-
działku do piątku (poniedziałek - środa 7:15-15:15; 
czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00).

Praca GOPS-u
Podobnie jak w przypadku załatwiania spraw w Urzę-
dzie Gminy, w najbliższych tygodniach sprawy dotyczą-
ce pomocy społecznej zgłaszane powinny być za po-
średnictwem telefonów lub w formie mailowej.
Osoby potrzebujące wsparcia ze względu na występu-
jące zagrożenie, powinny swoje podania i wnioski wy-
syłać wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztową.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie będzie pra-
cował i rozpatrywał sprawy na bieżąco. 
wszelkie dokumenty, zaświadczenia i decyzje będą wy-
dawane w sposób uzgodniony przez strony.
Dla naszego wspólnego dobra, apelujemy, aby mak-
symalnie ograniczyć swoją aktywność i wychodzenie 
z domów. 
Sprawy wymagające pilnego rozstrzygnięcia, w miarę 
możliwości załatwiać należy przez telefon lub internet. 
w przypadkach trudnych, wyjątkowych i awaryjnych 
pracownicy malechowskiego GOPS-u dojadą i pomogą 
rozwiązać problem na miejscu.
Nikt z mieszkańców nie pozostanie bez odpowiedniej 
pomocy. 
Jeśli jesteś chory, masz objawy charaktery-
styczne dla zakażenia koronawirusem, należy 
powstrzymać się od chodzenia do instytucji pu-
blicznych, takich jak ośrodki zdrowia czy insty-
tucje samorządowe!
Należy w pierwszej kolejności dzwonić do sławieńskie-
go SANEPIDU, pod numer telefonu: 59 810 73 11 w 
celu ustalenia dalszego postępowania.

Wypłaty 
świadczeń GOPS
Wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, dodatków 
mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego w kasie Banku Spółdzielczego w Male-
chowie będą odbywać się w zaplanowanych terminach, 
jednak w godzinach od 10.00 do 15.00 w dni robocze.
Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej 
ostrożności, przestrzeganie zasad oraz zachowanie 
bezpiecznej odległości podczas odbierania świadczeń 
w kasie Banku.

WYKAZ TELEFONÓW
URZĘDU GMINY MALECHOWO

94 314 0561
94 314 0561

94 314 0561
94 314 0579
94 314 0565

94 314 0585
94 314 0567
94 314 0588
94 314 0561
94 314 0574
94 314 0580
94 314 0560

94 314 0564

94 314 0582

94 314 0581

94 314 0583

94 314 0577

94 314 0590
94 314 0576

94 314 0589
94 314 0590
94 314 0568

94 314 0593

94 314 0591

94 3155370

Radosław Nowakowski
Halina Skaza

Adrianna Kaźmierczak
Monika Podbereżna
Damian Dul

Marlena Kania
Agnieszka Kaszyńska
Danuta Kowalczuk
Adrianna Kaźmierczak
Natalia Kaczmarska
Natalia Zdyr
Radosław Pliszka

Sylwia Piechota
Małgorzata Materna
Marzena Karwacka - Matyka
Sabina Dawidowska
Anna Marchewka
Małgorzata Kubiak - Kodź
Marzena Szymacha
Sylwia Nowacka

Sławomir Liskowski

Kamila Cybulska
Iwona Owięcka
Kamila Siecińska

Artur Guz
Anna Żurowska
Mariola Zachciał
Elżbieta Chruszcz - Gruszka

Karolina Chruszcz 
- Pietraszewska
Dorota Wiecińska
Katarzyna Lewczuk
Tadeusz Chylewski

Marek Januszewski
Piotr Hamplewski

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy

Obsługa sekretariatu
Organizacja, Kadry
Informatyk, Pełnomocnik ds. ochrony 
informacji niejawnych 
Biuro Rady
USC, Ewidencja działalności gospodarczej
Ewidencja ludności, dowody osobiste
Obsługa sekretariatu
Promocja Gminy
Zarządzanie kryzysowe, obronność
Pozyskiwanie i rozliczanie środków 
zewnętrznych

Skarbnik gminy
Zastępca Skarbnika
Księgowość budżetowa, ZUS
VAT, Środki trwałe
Wymiar podatków
Egzekucja podatkowa
Księgowość
Księgowość

Kierownik Referatu, Zamówienia publiczne, 
Inwestycje
Rolnictwo, ochrona środowiska
Planowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami

Inwestycje, drogi gminne
Mienie komunalne
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna

Kierownik Referatu

Główny księgowy oświaty
Księgowość i płace
Administracja, organizacja

Komendant straży gminnej
Strażnik straży gminnej

sekretarz@malechowo.pl

sekretariat@malechowo.pl
kadry@malechowo.pl
informatyk@malechowo.pl

biurorady@malechowo.pl
usc@malechowo.pl
dowody@malechowo.pl
sekretariat@malechowo.pl
promocja@malechowo.pl
gcr@malechowo.pl
fundusze@malechowo.pl

skarbnik@malechowo.pl
finanse@malechowo.pl
rachunkowosc@malechowo.pl
vat@malechowo.pl
podatki@malechowo.pl
windykacja@malechowo.pl
kasa@malechowo.pl
faktura@malechowo.pl

inwestycje@malechowo.pl

srodowisko@malechowo.pl
planowanie@malechowo.pl
odpady@malechowo.pl

drogi@malechowo.pl
nieruchomosci@malechowo.pl
woda@malechowo.pl
komunalka@malechowo.pl

oswiata@malechowo.pl

Finanse.oswiata@malechowo.pl
Place.oswiata@malechowo.pl
Referat.oswiata@malechowo.pl

komendant@malechowo.pl
-

REFERAT ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

REFERAT OŚWIATY KULTURY I SPORTU

STRAŻ GMINNA



KORONAWIRUS
 

   
    
  
   

    
     

   

Infolinia NFZ  

 

TELEFONICZNIE

 

wAżNE SPRAwy  3 www.malechowo.pl

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi 
mandat karny w wysokości 30 000 zł 

Nie opuszczaj miejsca zamieszkania. Jeśli wycho-
dzisz, to tylko w ważnych życiowych sprawach.
Nie spotykaj się z innymi osobami, 
- zachowaj bezpieczny odstęp 2 m 
od drugiej osoby

Udzielaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej
informacji na temat stanu zdrowia

w razie pogorszenia się stanu zdrowia,
natychmiast poinformuj przez telefon
Państwową Inspekcję Sanitarną i zgłoś się
do oddziału zakaźnego.
Często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, 
myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie, 
kaszląc i kichając zakrywaj usta oraz nos zgię-
tym łokciem lub chusteczką.

CO ROBIĆ PODCZAS KwARANTANNy?

CZEGO NIE ROBIĆ PODCZAS KwARANTANNy?

Zasady kwarantanny 
w związku z koronawirusem

zostań w domu

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, 
obowiązujące od dnia 1 kwietnia br.

wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. 
Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy zała-
twiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki 
nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie 
koronawirusem.

Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlo-
wych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i 
w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami 
bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup 
towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym 
przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, 
możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, 
aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się 
bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. 
Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze
objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami,
aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz
o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala
bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest
to potrzebne. Skorzystaj z TELEPORADY.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym
na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową
chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami
chorymi.
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Od 1 kwietnia mocno za-
ostrzono zasady kwaran-
tanny. 
Nowe ograniczenia wprowa-
dzono na pięć tygodni.

Nie można wychodzić z 
domu, z wyjątkiem:
* dojazdu do pracy, 
* wolontariatu na rzecz walki 
z Covid-19, 
* załatwiania spraw niezbęd-
nych do życia codziennego. 
Chodzi tu o niezbędne zaku-
py spożywcze, wykupienie 
lekarstw, wizytę u lekarza, 
opiekę nad bliskimi, wypro-
wadzanie zwierząt.

Dzieci i młodzież do 18. 
roku życia obowiązu-
je zakaz wychodzenia z 
domu bez opieki dorosłej 
osoby. 
Tylko obecność rodzica, opie-
kuna prawnego lub kogoś 
dorosłego usprawiedliwia ich 
obecność na ulicy.

Na ulicach należy za-
chować co najmniej 
2-metrową odległość od 
innych osób. Dotyczy to 
także rodzin i bliskich. wy-
łączeni z tego obowiązku są 
rodzice z dziećmi wymaga-
jącymi opieki (do 13. r. ż.), 
a także osoby z niepełno-
sprawnościami lub niemogą-
ce się samodzielnie poruszać 
i ich opiekunowie.

Od 1 kwietnia do odwo-
łania obowiązuje zakaz 
przebywania na plażach i 
terenach zielonych, czyli 
parkach, zieleńcach, pro-
menadach, bulwarach, 
ogrodach botanicznych i 
zoologicznych czy ogród-
kach jordanowskich.
  
Do każdego sklepu może 
wejść maksymalnie tyle 
osób, ile wynosi iloczyn 
liczby wszystkich kas i 
liczby trzy.

    wszyscy klienci muszą ro-
bić zakupy w jednorazo-
wych rękawiczkach. Ich 
zapewnienie leży w gestii 
obsługi sklepu.
   
W godzinach od 10:00 
do 12:00 sklepy i punkty 
usługowe będą przyjmo-
wać i obsługiwać jedynie 
osoby powyżej 65. roku 
życia. 
w pozostałych godzinach 
sklepy i lokale usługowe są 
dostępne dla wszystkich
   
Za złamanie zasad będą 
stosowane nowe kary 
– od 5 tys. do 30 tys. zł 
grzywny, a nawet ograni-
czenie wolności.  

Dlatego apelujemy:
zostań w domu, 

bo tylko to może uchronić 
przed zarażeniem koronawi-
rusem. 

Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od innych osób

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub 
miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-

epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Od dwóch tygodni mamy stan epidemii!



Kwarantanna w naszej gminie

Liczba mieszkańców Gminy Malechowo objętych kwarantanną w związku z epidemią Covid-19 
zmienia się z dnia na dzień, o czym informujemy na stronie www.malechowo.pl i na profilu facebo-
okowym. Na dzień 6 kwietnia liczba osób w kwarantannie wynosi: 50 w 20 lokalizacjach. Na terenie 
powiatu sławieńskiego odnotowano jeden przypadek zarażenia (dane na dzień zamknięcia numeru).
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Jeśli masz gorączkę, kaszel - nie IDŹ do lekarza - DZWOŃ!!!
Drodzy mieszkańcy! 
Jeśli zaobserwowaliście u siebie objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, dusz-
ność, NIE należy IŚĆ DO LEKARZA lub NA SOR. 

Należy wykonać telefon do lokalnej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej lub do 
szpitala zakaźnego, gdzie udzielone zostaną informacje o dalszym postępowa-
niu!!! 

Tym sposobem zminimalizowane zostanie ryzyko przypadkowego zarażenia innych 
osób.

W obecnej sytuacji na pewno 
należy przestrzegać kilku nie-
skomplikowanych zasad. 
Warto unikać skupisk ludzkich 
i nie opuszczać domu, jeśli nie 
jest to konieczne.

Pamiętajmy 
o zasadach higieny!

- Należy regularnie myć ręce 
mydłem i wodą oraz dezynfe-
kować je środkiem antybakte-
ryjnym. Zawsze po powrocie 
do domu z zakupów lub innych 
wyjść!

- Ważne jest częste przemywa-
nie powierzchni użytkowych, 
często dotykanych np. klamek, 
poręczy.
- Należy regularnie przemywać 
ekran telefonów komórkowych, 
tabletów czy też klawiaturę 
komputerową. 
- W kontakcie z innymi osoba-
mi warto zachować 2 metrową 
odległość. Zaniechajmy witania 
się poprzez podawanie rąk oraz 
jakiegokolwiek bezpośredniego 
kontaktu.
- Należy unikać dotykania rę-
koma ust oraz oczu.

I najważniejsze!!! 

Zostań w domu! 

Zdrowie i życie jest tylko jed-
no. Tylko dzięki stanowczym 
działaniom, dobrym wzorcom 
danym dzieciom, rodzeństwu, 
rodzinie, sąsiadom UNIKNIE-
MY ZAKAŻENIA oraz moż-
liwości rozprzestrzeniania się 
wirusa. 
Prosimy o cierpliwość, rozsą-
dek i liczymy na odpowiedzial-
ne działanie. 

Koronawirus i co dalej?

Ważna informacja
w obliczu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID – 19

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne wprowadzamy

ograniczenie wizyt medycznych w naszych ośrodkach.
Zachęcamy wszystkich pacjentów do korzystania z teleporad 

lub konsultowanie się drogą e-mailową.

Wizyty w przychodni będą możliwe wyłącznie po wcześniejszej konsultacji 
telefonicznej

we wszystkich sprawach prosimy o telefoniczny kontakt pod nr telefonu:
1. Ośrodek Zdrowia w Malechowie  tel. 94 318 42 09,    zozmalechowo21@wp.pl
2. Ośrodek Zdrowia w Kawnie  tel. 94 318 52 93,    zozkawno9@wp.pl
3. Ośrodek Zdrowia w Ostrowcu  tel. 94 310 84 11,    zozlejkowo12@wp.pl
4. Ośrodek Zdrowia w Lejkowie  tel. 94 315 57 27,    zozlejkowo12@wp.pl

Na zgłoszenia wysyłane na e-mail: zozmalechowo21@wp.pl
odpowiadamy codziennie do godziny 16:00

Duże zmiany zaszły 
w funkcjonowaniu naszych 
ośrodków zdrowia na skutek 
szerzącej się pandemii ko-
ronawirusa oraz obostrzeń 
związanych z wprowadzo-
nym w naszym kraju stanem 
epidemii.  

Wszystko z myślą o nas - miesz-
kańcach gminy Malechowo i 
pacjentach ZOZ-u.
Pacjenci na wizyty ze specjali-
stami umawiają się telefonicz-
nie, do siedziby ośrodka może 
wejść jednorazowo tylko jedna 
osoba zaopatrzona w maseczkę 
ochronną. Przed wizytą każdo-
razowo odkażane są dłonie.
Zamawianie recept oraz ich od-
biór odbywa się wyłącznie w 

formie telefonicznej oraz ma-
ilowej - pacjent otrzymuje kod 
recepty i dzięki temu możliwa 
jest jej realizacja w aptece. Od 
dnia 1 kwietnia br. do odwołania 
zawieszone są wszelkie zabiegi 
rehabilitacyjne. Wprowadzone 
zmiany nie dezorganizują w 
żadnym stopniu pracy ZOZ-u. 

Składamy serdeczne podzię-
kowania dla osób, które w tym 
trudnym dla nas wszystkich cza-
sie - gdy część z nas nie pracuje 
bądź pracuje zdalnie w domu, 
nie marnują czasu i znajdują 
energię, aby bezinteresownie 
pomagać i czynnie uczestniczyć 
w walce z koronawirusem.
Gorąco dziękujemy na łamach 
Kwartalnika paniom: Joannie 

Grycko i Dorocie Szpreniec - 
Dąbrowskiej za podarowanie 
uszytych przez siebie maseczek 
dla personelu malechowskiego 
ZOZ-u oraz panu Ireneuszowi 
Siernickiemu - przedsiębiorcy 
ze Sławna, za przekazanie kom-
binezonów i maseczek FFP3 dla 
ratowników medycznych pracu-
jących w zespole ratownictwa 
medycznego w Lejkowie.

Każda bezinteresowna pomoc 
jest nieoceniona, krzepi serca w 
tym wyjątkowym okresie i daje 
nadzieję na szybki powrót do 
normalności.

Dyrekcja 
oraz Pracownicy ZOZ 

w Malechowie

ZOZ Malechowo 
funkcjonuje sprawnie

Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu maseczki ochronne, które mają pomóc nam w zahamo-
waniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Maseczki te można stosować wielo-
krotnie, ale należy je systematycznie oczyszczać!

Należy pamiętać, że maseczka choć może ograniczyć niebezpieczeń-
stwo zarażenia, to nie zapewnia pełnej ochrony przed drobnoustro-
jami i wirusami, a używana nieprawidłowo może niebezpieczeństwo 
zarażenia zwiększać.

Zgodnie z zaleceniami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) masecz-
ki ochronne powinny nosić przede wszystkim:
 * osoby chore na COVID-19;
 * osoby z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2 lub mające objawy, takie  
 jak kaszel czy kichanie;
 * osoby opiekujące się chorymi na COVID-19 lub osobami z podejrze- 
 niem zakażenia koronawirusem.

My zalecamy, aby maseczki ochronne nosić w każdej przestrzeni publicznej. Za-
kładaj maseczkę w miejscach publicznych (przychodniach, centrach handlowych, 
dworcach), pamiętając o konieczności jej systematycznego oczyszczania.

wHO podkreśla, że noszenie maseczek jest skuteczne jedynie wtedy, gdy jest 
połączone z częstym myciem rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowaniem środ-
kami na bazie alkoholu.

Podstawowe zasady używania maseczki wielorazowej:
* Maseczkę można używać przez 2 godziny. Po dwóch godzinach należy ją oczy-
ścić lub zmienić na nową. Za każdym razem po dotknięciu maseczki należy umyć 
dokładnie ręce.
* Maseczka może być używana tylko przez jedną osobę, gdyż dekontaminacja 
nie chroni w 100% przed chorobami przenoszonymi między ludźmi poprzez uży-
wanie tych samych przedmiotów.

Instrukcja:
1. Przed oczyszczeniem, złóż maseczkę i owiń jej włókninę gumką z maseczki.
2. Złożoną maseczkę należy prać w temp. min. 60 stopni C.
4. Maseczkę możesz wyprasować gorącym żelazkiem, to również sprzyja jej 
oczyszczeniu z drobnoustrojów.
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Podziękowania!
Drodzy Mieszkańcy Malechowa oraz okolicznych miejscowości!
Składamy serdeczne podziękowania za udział w zbiórce nakrętek, 
która miała miejsce w Wiejskim Domu Handlowym w Malechowie. 
Środki ze zbiórki wspomogą Fundację Samorządowców i Przyja-
ciół Ziemi Sławieńskiej. 
Jednocześnie zachęcamy do kontynuowania tej inicjatywy. Zbiór-
ka trwa. 

Powiatowy radny Kazi-
mierz Szewczuk 
z Malechowa uparł się, że 
pomoże sławieńskiemu szpi-
talowi powiatowemu. 

Z jego inicjatywy, w grudniu 
2017 r.  powstała Fundacja 
Samorządowców i Przyjaciół 
Ziemi Sławieńskiej „Sława”. 
Przez trzy lata działania Fun-
dacja sukcesywnie wspomaga 
szpital. 
M.in. zakupiła drobny sprzęt 
użytkowany teraz na szpital-
nych oddziałach (np. matera-
ce). 

Jednym z pomysłów radnego 
Szewczuka jest zbieranie na-
krętek z butelek PET. Uzbierał 
ich cała górę. Łącznie 2 tony! 
Na zdjęciach moment, przed 
tym, jak firma recylkingowa 
odbierze nakrętki. Dochód ze 
zbiórki zostanie przekazany 
na potrzeby szpitala. 
- Przede wszystkim chciałbym 
podziękować ludziom dobrej 

woli za zaangażowanie w akcję 
zbierania nakrętek, bo przecież 
każda ofiarowana kwota przy-
czynia się do poprawy funk-
cjonowania naszego szpitala  
– mówi Kazimierz Szewczuk, 

który do tej pory nakrętki zbie-
rał w Starostwie Powiatowym 
w Sławnie, w Urzędzie Miasta 
Sławno oraz na stacji paliw 
Rolmasz. 
Aktywnie, w akcji pomaga mu 

też Wiesław Rosiński – prze-
wodniczący Rady Gminy Ma-
lechowo. Tak więc współpraca 
radnych procentuje. Brawo...

Mieczysław Siwiec

Malechowo

Uparty radny dąży do celu

Kazimierz Szewczuk przed skle-
pem, gdzie zmagazynował nakrętki...

...w akcji pomaga mu Wiesław Rosiński – przewodniczący 
Rady Gminy Malechowo

- Od 2 kwietnia 24 godziny 
na dobę działa drukarka 3D, 
czas wydrukowania 1 przy-
łbicy to ok. 4 godziny”. Spe-
cjalne podziękowania nale-
żą się Jackowi Kawałkowi 
- nauczycielowi z Zespołu 
Szkół w Kołobrzegu, z któ-

rym współpracujemy przy 
produkcji przyłbic. 
To on udostępnił nam pro-
jekt maski - relacjonuje in-
formatyk Dariusz Bartos z 
ZSP w Malechowie.
Wójt Gminy Malechowo 
podjął decyzję o zakupie 

Przyłbice już wydrukowane 
- teraz trafią do mieszkańców

Podjęliśmy wyzwanie! Gmina Malechowo wraz 
z informatykami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
mjr. Ryszarda Markiewicza ps. „Mohort” w Malecho-
wie - Dominikiem Wroschem i Dariuszem Bartosem, 
rozpoczęła produkcję przyłbic z przeznaczeniem dla 
osób, które znajdują się na pierwszej linii frontu 
w walce z pandemią koronawirusa - lekarzy i ratowni-
ków medycznych. 

kolejnych 2 drukarek, które 
powinny dotrzeć do nas po 
świętach. „Przyłbice prze-
kazujemy sukcesywnie dla 
pracowników naszego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w 
Malechowie oraz na potrze-
by Szpitala Powiatowego w 
Sławnie” - dodaje wójt Ra-
dosław Nowakowski. Dzię-
ki temu jesteśmy w stanie 
wyprodukować 18 przyłbic 
na dobę.
Dodatkowo wójtowi naszej 
gminy udało się zamówić 
450 szt. przyłbic od zaprzy-
jaźnionego przedsiębiorcy z 

Poznania, a nie jest to obec-
nie łatwe. Zasililiśmy nimi 
nasze ośrodki zdrowia, Szpi-
tal Powiatowy w Sławnie 
oraz Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa - oddział terenowy 
w Koszalinie. Jak wiadomo 
potrzeby są ogromne.
W obecnej sytuacji każda 
pomoc się liczy, dlatego 
też mamy gorącą nadzieję, 
że nasze wspólne działania 
i rozwaga mieszkańców w 
tym wyjątkowym okresie, 
bardzo szybko zaowocują.

Liczba zachorowań na 
koronawirusa niestety 
wzrasta... 

Sytuacja jest dynamiczna 
i wymaga zdecydowanych 
działań, dlatego też male-
chowski samorząd podjął 
decyzję o szyciu maseczek 
ochronnych, które przeka-
zywane będą do Szpitala 
Wojewódzkiego w Koszali-
nie. 
- Materiał do maseczek 

pozyskaliśmy już z kosza-
lińskiego szpitala, a teraz 
wychowawczynie z 13 pla-
cówek wsparcia dziennego 
z terenu naszej gminy będą 
szyły maseczki ochronne 
- mówi wójt Radosław No-
wakowski. 
Wszystko z myślą o perso-
nelu medycznym, najbar-
dziej narażonym na zaraże-
nie, a wykonującym kawał 
dobrej roboty.

Szyjemy maseczki 
dla szpitala
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Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

W styczniu br. wójt Rado-
sław Nowakowski został 
odznaczony Kombatancką 
Gwiazdą Pamięci „Polska 
Niepodległa - 2018”. 

Uroczyste wręczenie odbyło 
się w malechowskim urzę-
dzie, a uczestniczyła w nim 
delegacja z darłowskiego 
oddziału Związku Komba-
tantów RPiBWP. 
Wręczenia odznaczenia 
dokonał prezes zarządu 
miejsko - gminnego koła 
Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycz-
nych w Darłowie - porucz-
nik Kazimierz Kuligowski. 
Wyróżnienie o nazwie Kom-
batancka Gwiazda Pamięci 
z logo „Polska Niepodległa 
2018” to oddanie hołdu po-
koleniom Polaków, którzy 

Odznaczenie wójta

1) zamknięcie do odwołania wszystkich placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) od 12 do 25 
marca br. oraz omówienie zasad funkcjonowania ich bez dzieci,
2) zamknięcie placówek wsparcia dziennego od 12 do odwołania,
3) zawieszenie działalności i spotkań klubów seniora od 12 do odwołania,
4) zawieszenie wszelkich zajęć popołudniowych realizowanych w obiektach gminnych oraz odwoła-
nie zajęć dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie oraz jej filiach.
Jednocześnie:
1) Maksymalnie ograniczono wizyty klientów w urzędzie - prośba o kontakt telefoniczny, mailowy 
i za pomocą e-puapu.
2) Określono zasady pomocy mieszkańcom - w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym 
oraz pozostającym w kwarantannie poprzez zapewnienie im dostawy artykułów spożywczych, le-
ków.
W związku z tym, że sytuacja jest wyjątkowa, prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i stosowanie    
   się do zaleceń służb publicznych. 

Dnia 12 marca br. o godzi-
nie 8:00 w sali konferencyj-
nej malechowskiego urzędu 
wójt Radosław Nowakowski 
zwołał posiedzenie Gmin-
nego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w celu podję-
cia profilaktycznych działań 
związanych z zagrożeniem 
epidemicznym wirusa CO-
VID-19 (koronawirusa). 

Wobec sytuacji zagrożenia epidemicznego podjęto następujące decyzje:

w dobie zniewolenia Ojczy-
zny, wnieśli wkład zbrojne-
go i obywatelskiego wysiłku 
w dzieło odzyskania niepod-
ległości.  
Honoruje ono członków 
Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych 
uczestniczących w wyzwo-
leniu Polski spod niemiec-

kiej okupacji oraz osoby i 
podmioty zbiorowe zasłu-
żone w dziele upowszech-
niania i utrwalania tradycji 
walk o wolną Polskę oraz 
rozpowszechniania prawdy 
o minionych wydarzeniach 
historycznych wśród współ-
czesnych pokoleń.  

W Urzędzie Gminy Ma-
lechowo do dyspozycji 
mieszkańców Gminy 
prowadzony jest Punkt 
Konsultacyjny prioryteto-
wego programu Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOSiGW) „Czy-
ste Powietrze”. 

Udzielane są informacje do-
tyczące opisywanego progra-
mu (pokój nr 105). Przypo-
mnijmy: „Czyste Powietrze” 
to kompleksowy program, 
którego celem jest poprawa 
efektywności energetycznej 
i zmniejszenie emisji pyłów 
oraz szkodliwych substancji 
dostających się do powietrza 
poprzez spalanie odpadów 
oraz paliw stałych w indywi-
dualnych kotłowniach istnie-
jących w budynkach miesz-
kalnych. 
W ramach projektu można 
ubiegać się o dofinansowanie 
na: 
- wymiany nieefektywnych 
energetycznie źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła (w tym 
pomp ciepła), spełniających 
wymagania określone w pro-
gramie;
- 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 fo-
towoltaicznej);
- zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej wraz z odzy-
skiem ciepła.
Program skierowany jest do 
osób fizycznych będących 
właścicielami domów jedno-
rodzinnych i wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego. Dotacje 
i pożyczki będą udzielane za 
pośrednictwem Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.

Więcej informacji udzielanych 
będzie do odwołania wyłącz-
nie telefonicznie lub mailowo 
(94 31 40 560, fundusze@ma-
lechowo.pl). 

Ruszył kolejny nabór 
w ramach programu „Mój 
Prąd”.

 Dzięki kolejnym 600 mln zł 
dotacji na przydomowe in-
stalacje fotowoltaiczne (PV) 
wygenerowana zostanie moc 
700 MW. 
Nowością w programie jest 
strona www.mojprad.gov.pl, 
na której można sprawdzić 
status złożonego wniosku. 
Nabór wniosków o dofinanso-
wanie dla osób fizycznych na 
mikroinstalacje fotowoltaicz-
ne potrwa do 18 grudnia 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 łą-
czyć z ulgą termomoderniza-
cyjną, o ile koszty przedsta-
wione do rozliczenia zostały 
pomniejszone o otrzymaną 
dotację. 
Szczegóły programu dostępne 
są na stronie mojprad.gov.pl. 
Informacji o nim udzielają też 
doradcy energetyczni NFO-
ŚiGW (doradztwo-energe-
tyczne.gov.pl). 

Dodatkowo działa infolinia 
(tel. 22 45 95 990) i dwa adre-
sy mailowe: 
mojprad@nfosigw.gov.pl i 
wnioskimojprad@nfosigw.
gov.pl.

Kolejny nabór 
wniosków w programie 
„Mój Prąd”

Punkt Konsulta-
cyjny Programu 
„Czyste Powietrze”

Pomóżmy 
osobom starszym,

samotnym, 
niepełnosprawnym

w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną 
zagrożeniem epidemicznym, w kontekście zapew-
nienia dostępu do podstawowych artykułów spo-
żywczych i leków osobom objętym kwarantanną, 
osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, 
proszę o zwrócenie uwagi na takie osoby zamiesz-
kujące na terenie Państwa miejscowości. 
Proszę o zadbanie w szczególności o osoby, które 
nie mają możliwości skorzystania w tym zakresie z 
pomocy najbliższych oraz sąsiadów.
w identyfikację potrzeb mieszkańców zaangażo-
wani są pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Malechowie, w związku z tym poda-
ję numery telefonów pracowników socjalnych, pod 
którymi możecie Państwo zgłosić istniejącą potrze-
bę zrobienia zakupów żywnościowych pierwszej 
potrzeby czy zakupu leków.

Tel.: 530 966 543; 531 018 377; 
664 703 518.

Telefony czynne są w godzinach 
8.00 - 20.00.

Radosław Nowakowski 
- wójt gminy
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Decyzja ta nie była łatwa, 
ale konieczna ze względu 
na panującą sytuację epi-
demiologiczną, która na 
obecnym etapie może być 
ograniczana jedynie poprzez 
utrzymywanie higieny i uni-
kanie kontaktów, a przez to 
ograniczenie możliwości 

rozprzestrzeniania się wiru-
sa. Jesteśmy przekonani, że 
nasze działania spotkają się 
z Państwa zrozumieniem 
i akceptacją.
O ewentualnych dalszych 
działaniach Urzędu Gminy 
Malechowo będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco.

Nauczanie na odległość, zawieszenie zajęć do świąt
W okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania szkół 
i placówek oświatowych w 
związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 wprowadzo-
no nowe przepisy, dzięki któ-
rym możliwe jest prowadzenie 
kształcenia na odległość. 

Zajęcia w placówkach oświato-
wych zawieszono do świąt, okre-
ślono także zasady prowadzenia 
takiego nauczania i stworzono 
możliwość oceniania i klasyfi-
kowania uczniów. 
Nowe przepisy obowiązują od 
25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 
2020 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej, 
w szkołach naszej Gminy rozpo-
częło się zdalne nauczanie. 
Realizowana jest podstawa 
programowa oraz ocenianie 
uczniów. 
Główną platformą komunikacji 
szkół z uczniami jest dziennik 
elektroniczny Librus. Korzysta-
my również z programu Micro-
soft Office 365 (Teams), Mes-
senger i innych aplikacji.

Zajęcia prowadzone są zgodnie 
z nowym planem, z uwzględnie-
niem możliwości dostępu dzie-
ci do komputerów i internetu, 
szczególnie w rodzinach wielo-
dzietnych.  
W klasach młodszych I - III na 
lekcjach on-line realizowane są 
treści edukacji wczesnoszkolnej 
oraz z języka angielskiego, a w 
klasach starszych IV - VIII  m.in. 

z języka polskiego, matematyki, 
języka angielskiego. 
Nauczyciele przesyłają uczniom 
materiały do samodzielnej pracy, 
m.in. w postaci plików teksto-
wych, dźwiękowych, filmików, 
linki do stron edukacyjnych. 
Wyznaczone prace uczniowie 
odsyłają nauczycielom celem 
sprawdzenia i wystawienia 
ocen.

Aktualna sytuacja jest trudna i 
wymaga dużego zaangażowania 
zarówno ze strony uczniów, na-
uczycieli jak i rodziców. 
Trzymamy za wszystkich kciuki 
w zmaganiu się z nową rzeczy-
wistością kształcenia zdalnego.
Życzymy wszystkim zdrowia i 
szybkiego powrotu do nauki w 
formie tradycyjnej.

Rekrutacja 
do szkół i przed-
szkoli w formie 
elektronicznej
W związku z zagrożeniem 
zakażeniem koronawiru-
sem wprowadzono zosta-
ła możliwość składania 
wniosków rekrutacyjnych 
do szkół i przedszkoli w 
formie elektronicznej. 

Dokumenty rekrutacyjne 
dostępne są na stronach 
poszczególnych szkół:
http://www.splejkowo.pl/ 
http://zsostrowiec.super-
szkolna.pl/
http://spniemica.edu.pl/
https://sp.malechowo.pl/
http://www.pmalechowo.
szkolnastrona.pl/

Skany (zdjęcia) wnio-
sków rekrutacyjnych 
można przesyłać pocztą 
elektroniczną na poniższe 
adresy:
splejkowo@malechowo.pl
spniemica@malechowo.pl
zsostrowiec@malechowo.pl
spmalechowo@malechowo.pl

Po ustaniu zagrożenia 
możliwe będzie uzupeł-
nienie dokumentacji w 
postaci papierowej.

Termin składania 
        dokumentów: 
10 kwietnia 2020 r.

Angielski w placówkach wsparcia 
dziennego w zdalnej formie
W związku z zawieszeniem zajęć w placów-
kach wsparcia dziennego, zostały także od-
wołane zajęcia prowadzone w ramach pro-
jektu „Dla dobra dzieci - rozwój 13 placówek 
wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”. 
Wyjątkiem są lekcje języka angielskie-
go, które od poniedziałku 16 marca br. 
są prowadzone zdalnie. 
Zajęcia odbywają się przy użyciu platformy 
internetowej Discord.

W trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo Mieszkańców 
Gminy Malechowo podjęto 
decyzję o odwołaniu wszyst-
kich imprez i wydarzeń, 
także tych o charakterze nie-
masowym, w tym: wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, 

zgromadzeń i zebrań na te-
renie Gminy Malechowo, or-
ganizowanych przez Wójta i 
Urząd Gminy Malechowo.
    Z przykrością informujemy, 
że ze względu na wprowadzo-
ny stan epidemii Covid-19 w 
tym roku nie odbędą się:

Imprezy odwołane 

 1) VI Potyczki Sołeckie w Borkowie,
 2) Gminny Dzień Dziecka w Malechowie,
 3) Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze,
 4) XII Folkowe Śpiewanie w Ostrowcu, 
 5) III Bieg „Bez spiny” w Malechowie.

PSZOK 
zamknięty 

do odwołania
W związku ze stanem epidemii koronawirusa Gmina Malechowo zdecy-
dowała o zamknięciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w miejscowości Niemica.

Placówka będzie nieczynna do odwołania. 
To oznacza, że odpady zbierane selektywnie zostaną odebrane tylko w 
terminach określonych przez gminny harmonogram odbioru odpadów.

Wójt Gminy Malechowo wprowadza

na terenie Gminy Malechowo 
Mając na uwadze Państwa dobro i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem, 
zwracamy się z prośbą do naszych mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie 
zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 
Za utrudnienia przepraszamy, sytuacja jest jednak wyjątkowa, dlatego też prosi-
my o dyscyplinę i cierpliwość.
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Po świętach nasza gmina 
zasilona zostanie 40 lapto-
pami  - wszystko to celem 
wsparcia szkół w prowadze-
niu lekcji w formie zdalnej. 

Otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w ramach środków 
unijnych i programu „Zdal-
na szkoła” w kwocie 60 tys. 
zł i dzięki temu zakupiliśmy 
40 laptopów wraz z opro-
gramowaniem. Przekazane 
one zostaną naszym czterem 
szkołom, a następnie oddane 
w użyczenie uczniom, którzy 
nie mają dostępu do sprzętu 
komputerowego, a przez to 
ich praca obecnie jest bardzo 
utrudniona.

Aktualnie, sytuacja w szkol-
nictwie związana z wpro-
wadzeniem stanu epidemii, 
spowodowała zamknięcie 
szkół na długi czas. Koniecz-
ność nauki zdalnej postawiła 
zupełnie nowe wymagania 

przed nauczycielami, ucznia-
mi oraz ich rodzicami. Dzieci 
uczestniczą w lekcjach on-li-
ne, odrabiają prace domowe, 
przesyłają je w formie elek-
tronicznej i są z nich rozlicza-
ne - wszystko to za pomocą 
komputerów, tabletów i przy 
użyciu aplikacji, platform 
edukacyjnych oraz oczywi-
ście internetu.
Jednym słowem - cała ta sy-
tuacja jest bardzo dużym wy-
zwaniem dla nas wszystkich 
- nauczycieli, uczniów, sa-
morządu, rodziców i właści-
wie nie wiadomo, jak długo 
potrwa.

Laptopy trafią do osób, które 
wymagają wsparcia zgodnie 
z sugestiami i wskazaniami 
wychowawców z poszcze-
gólnych szkół. Po zakończe-
niu nauki w formie zdalnej, 
wrócą do szkół i będą służyć 
wszystkim uczniom oraz ich 
nauczycielom.

40 komputerów 
w ramach Zdalnej Szkoły
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Rozpoczęto modernizację 
drogi w systemie jomb drogi 
gruntowej w Święcianowie. 

W ramach etapu I zmodernizo-
wano znajdujący się w najgor-
szym stanie odcinek drogi, po 
którym w czasie opadów nie 
dało się praktycznie przejechać. 
Prace polegały na wyłożeniu 
podłoża płytami jomb na odcin-
ku między posesjami nr 1 a nr 3, 
czyli na odcinku ponad 200 mb, 
co z pewnością poprawiło kom-

fort poruszania się po niej. 
Zadanie kosztowało malechow-
ski samorząd 35 tys. zł. Dalsze 
prace i zakończenie moder-
nizacji przedmiotowej drogi 
planowane jest jeszcze w tym 
roku, być może we współpracy 
z Nadleśnictwem Sławno, od 
którego staramy się pozyskać 
środki. Ponadto na drodze zain-
stalowano również dodatkową 
lampę oświetleniową w celu 
doświetlenia newralgicznych 
miejsc.

Modernizacja odcinka 
drogi wewnętrznej 
w Święcianowie – etap I

Na zaawansowanym etapie 
są prace polegające na 
przebudowie i zmianie 
sposobu użytkowania 
budynku gimnazjum na 
budynek wielofunkcyjny 
z domem kultury. 

W roku ubiegłym wykonano 
prace rozbiórkowe, wymie-
niono stolarkę okienną, wy-
lano podłogi, przygotowano 
sanitariaty. 
Powstał także nowy podjazd 
z myślą o osobach niepełno-
sprawnych. 
W ramach ww. prac po-
wstanie niezależny obiekt 
o powierzchni 400 m2 z: 
salą główną, 2 świetlicami 
oraz aneksem kuchennym. 
Wydzielone zostaną także 
cztery pomieszczenia maga-
zynowe. 
Następny etap prac będzie 
polegał na przygotowaniu 
ścian, sufitów, podłóg oraz 
doposażeniu w meble i nie-
zbędny sprzęt.
Wydatki na realizację zada-
nia w 2019 roku wyniosły 
55.000,00 zł, natomiast w 

Powstaje dom kultury w Malechowie

2020 roku planowa-
ny koszt inwestycji to 
390.000,00 zł.  
Gmina Malechowo 
otrzymała 63,63 % do-
finansowania, co stano-
wi kwotę 282.890,00 
zł w ramach środków 
unijnych. 

Nasz nowy obiekt 
w Ostrowcu jest na etapie 
doposażania. 

Po dokonanych odbiorach, 
przyszedł czas na urządzenie 
wnętrza. Zakupiono stoły 
wraz z krzesłami, które znaj-

Dom wiejski w Ostrowcu na finiszu

W Ostrowcu i w Niemicy zmodernizowano 
oświetlenie...

Wymiany elementów grzew-
czych dokonano w naszych 
obiektach sportowych - mowa 

o sali gimnastycznej przy ZSP 
w Malechowie i SP Lejkowo. 
Było to konieczne ze względu 

na zużycie starych elemen-
tów. Inwestycja kosztowała 
58 tys. zł.

...a w Lejkowie i Malechowie ogrzewanie

Zakończono zadanie pn. 
Modernizacja oświetlenia w 
Zespole Szkół w Ostrowcu i 
Szkole Podstawowej w Nie-
micy. 

Zakres obejmował wymianę 
wszystkich świetlówek i żaró-
wek na energooszczędne typu 
led. Jednocześnie wymienio-

no  wszystkie stare oprawy na 
nowe. 
W ramach zadania dokonano 
demontażu i utylizacji istnieją-
cych opraw świetlówkowych 
w ilości 160 sztuk w Niemicy 
i 98 sztuk w Ostrowcu.
Dostarczono i wymieniono 
źródła świetlne w istniejących 
oprawach na energooszczęd-

ne typu LED w ilości 160 
sztuk w Niemicy i 820 sztuk 
w Ostrowcu. Na koniec prze-
prowadzono powykonawcze 
pomiary sprawdzające natę-
żenie oświetlenia.    
Koszt inwestycji to 100 860,00 
zł, w tym Szkoła w Niemicy: 
45 510,00 zł, zaś Szkoła w 
Ostrowcu: 55 350,00 zł.

dują się w największej sali 
domu wiejskiego. 
Przeniesione zostało już wy-
posażenie i urządzenia z re-
mizy, w której odbywały się 
dotychczas zajęcia Placówki 
Wsparcia Dziennego.
Ostatnim etapem jest mon-
taż mebli w pozostałych po-
mieszczeniach. 
Choć samo zamówienie 
wyposażenia miało miejsce 
jeszcze w roku ubiegłym, to 
z przyczyn od nas niezależ-
nych jego realizacja odbywa 
się dopiero teraz.

W skrócie
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W ramach bieżących prac 
remontowo - porządkowych 
pod koniec ubiegłego roku 
wymieniono ogrodzenie na 
cmentarzu w Malechowie 
od strony drogi krajowej nr 
6. Wymieniono starą, znisz-
czoną podmurówkę na nową 
- prefabrykowaną oraz za-
montowano ogrodzenie na 
odcinku 84 m2. 
W  Niemicy  natomiast zde-
montowano stary płot od 
strony drogi i parkingu, za-
montowano nową podmu-
rówkę z ozdobnymi przęsła-
mi metalowymi na odcinku 
125 m. 
Dodatkowo dokonano mon-
tażu nowej bramki i furtki.
Koszt zadania w tych dwóch 
lokalizacjach zamknął się w 
kwocie 48 tys. zł. 

Zakończyły się prace 
remontowe hali sportowej 
przy SP Lejkowo. 

Od lutego uczniowie z Lej-
kowa mogli korzystać ze 
świeżo wyremontowanego 
obiektu sportowego. 
Zakres remontu obejmował 
przede wszystkim wykona-
nie nowego pokrycia hali 
oraz ścian. 
Poprzednie pokrycie jedno-
warstwowe zostało zamie-
nione na dwuwarstwowe z 
przestrzenią powietrzną, a 
ściany i szczyty zostały wy-
konane z płyt warstwowych. 
Ponadto został wymieniony 
system grzewczy na energo-
oszczędny. 
Prace te nie tylko zdecydo-

Hala sportowa w Lejkowie po remoncie

wanie poprawiły estetykę i 
warunki prowadzenia w niej 
zajęć sportowych, ale też 
wpłynęły na oszczędność 

energii, która niestety staje 
się coraz droższa.
Remont oraz modernizacja 
ogrzewania zostały w cało-

ści pokryte z budżetu gminy 
Malechowo i wyniosły łącz-
nie 161.130,00 zł.

Modernizacja 
chodnika w Laskach

Zakończono modernizację chodnika w Laskach na odcinku od pose-
sji nr 3 do skrzynek pocztowych. W ramach prac wykonano w sumie 
175 mb chodnika z kostki polbrukowej wraz z obrzeżami i zjazdami 
do posesji. Chodnik był bolączką mieszkańców od wielu lat, dlatego 
też mamy nadzieję, że nowy  i szerszy - ułatwi im funkcjonowanie, 
a także zwiększy bezpieczeństwo poruszających się pieszych. Cał-
kowity koszt zadania - 42 tys. zł.

Nowe ogrodzenie przy ZS 
Ostrowiec

Modernizacja ogrodzenia cmentarzy

Pod koniec ubiegłego roku zmodernizowano ogrodzenie przy Zespole Szkół im. Mikołaja Ko-
pernika w Ostrowcu. Stary płot wymieniono na nowy, zamontowano tu także trzy bramy. 
Całość zadania kosztowała 61 tys. zł.

Nowe sanitariaty w SP Niemica i ZS Ostrowiec
Dwie szkoły w naszej 
gminie zyskały nowe 
sanitariaty, które dostoso-
wane zostały do potrzeb 
przedszkolaków. 

W szkole w Niemicy do-
tychczasowy układ po-
mieszczeń został całkowi-
cie zmieniony, wydzielono 
pomieszczenie dla najmłod-
szych dzieci. 
Prace polegały na gruntow-
nej przebudowie systemu 
kanalizacji, układu grzew-
czego oraz oświetlenia. 
Wymieniono kafelki, umy-
walki i toalety, dzięki cze-
mu sanitariaty zyskały na 
funkcjonalności oraz zyska-
ły nowoczesny wygląd.

Koszt zadania to ok. 130 
tys. zł, z czego 12,5 tys. zł 
pokryto z projektu „Przed-
szkolaki daleko do cen-
trum”. 

Wcześniej, w Zespole Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu dokonano adapta-
cji toalety przedszkolnej na 
potrzeby osób niedowidzą-
cych. 
Zamontowano kontrastują-
ce kafelki, obudowy luster, 
z myślą o uczniach niedo-
widzących zakupiono no-
woczesne krany z czujnika-
mi ruchu. 
Koszt przebudowy łazienki 
wyniósł 14 999 zł. 
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Pomimo panującej 
sytuacji i ograniczeniu 
pracy Urzędu Gminy do 
niezbędnego minimum, 
staramy się w miarę 
możliwości realizować 
zamierzenia i inwestycje 
wcześniej planowane…. 

Część z nich udało się nam 
zrealizować jeszcze przed 
ogłoszeniem stanu epide-
mii…
Jedną z największych pro-
wadzonych obecnie przez 
nasz samorząd inwestycji 
jest przebudowa drogi gmin-
nej Niemica - Bartolino na 
odcinku 1722 m. 
Inwestycja ta została już 
zakończona pomimo, że ter-

Nowa droga Niemica – Bartolino Modernizacja 
dróg wraz 
z odwodnieniem 
w Kosierzewie
W związku ze zniszcze-
niem, a co za tym idzie 
ciągłym zapychaniem się 
przepustu na drodze do 
„fermy” w miejscowości 
Kosierzewo. Przepust ten, 
wraz z odcinkiem drogi, 
poddano gruntownej mo-
dernizacji. 

Wymieniono przepust na 
nowy DN 800, wykona-
no obmurowania wlotów, 
oczyszczono i uregulowano 
rów dopływowy.
Ponadto w czasie prac wyko-
nano odprowadzenie wody 
opadowej napływającej z 
Kosierzewa, a spływającej 
do tej pory albo po drodze 
albo poboczem, co przyspie-
szało proces jej degradacji. 
W czasie prac ułożono 77 
mb odwodnienia liniowego.  
Koszt inwestycji to 64 tys. 
zł, które w całości pokryto 
ze środków gminnych. 
Remontu również wymagała 
droga na odcinku od posesji 
nr 28 do sklepu, czyli pose-
sji nr 32. 
Odcinek o długości 150 m 
zyskał nowe oblicze, dzięki 
wyłożeniu go płytami jomb.
Całość prac związanych z 
powyższą drogą kosztowała 
malechowski samorząd 44 
tys. zł, w tym udział środ-
ków sołeckich sołectwa Ko-
sierzewo wyniósł 2 tys. zł. 

Modernizacja drogi 
w Lejkowie

Nową drogą wewnętrzną 
mogą się cieszyć miesz-
kańcy Lejkowa. 

Zadanie to polegało na mo-
dernizacji drogi łączącej 
dwie drogi powiatowe (do 
Lasek i Zielenicy) przy po-
sesji nr 16. Z uwagi na dużą 
różnicę wysokości zarów-
no droga jak i posesja były 
notorycznie zalewane przez 
wody opadowe płynące dro-
gą powiatową. 
W związku z powyższym 
wymieniono podłoże na 

płyty typu jomb na odcin-
ku 60 metrów, jak również 
wykonano odwodnienie 
przedmiotowego odcinka 
drogi, wbudowano drenaż i 
oczyszczono rów odprowa-
dzający wody opadowe w 
kierunku Zielenicy. Prace te 
kosztowały 40 tys. zł. 
Niewielka inwestycja, ale 
znacznie ułatwiająca życie 
korzystającym z niej miesz-
kańcom naszej gminy. Jak 
powiedział pewien mieszka-
niec Lejkowa, inwestycja na 
którą czekał 50 lat.

W ramach środków gminnych dokonano remontu dróg we-
wnętrznych. Płytami jomb wyłożono zjazd na drogę „pod 
las” w Przystawach na powierzchni 108 m2. Jest to kolejny 
rok, w którym  w Przystawach sukcesywnie modernizujemy 
drogi wewnętrzne, dzięki czemu ilość nieutwardzonych tu 
dróg istotnie się zmniejszyła. 

W Malechowie w tej samej formie zmodernizowano drogi 
od Państwa Kaźmierczak do Państwa Procajło oraz drogę 
wewnętrzną do Państwa Wiącek. W sumie wykonano 288 
mb dróg wraz z odwodnieniem i oczyszczeniem przydroż-
nych rowów. Dzięki temu w Malechowie - również, syste-
matycznie od kilku lat - zwiększa się ilość utwardzonych 

płytami dróg dojazdowych do posesji. 
W Paprotkach natomiast zostały ułożone płyty jomb na po-
wierzchni 105 m2 na skrzyżowaniu drogi powiatowej i dro-
gi gminnej przy miejscowym krzyżu. Całość wymienionych 
robót to 135 tys. zł. 

Modernizacja dróg w Paprotkach, Malechowie i Przystawach

min umowny przewidziany 
był na koniec maja br.

Koszt zadania to 

3 219 451,88 zł, z czego 
1 645 725,94 zł pokryte 
zostanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Przystawy Malechowo
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w Niemicy przy stacji paliw TOMSOL

Szczegóły segregacji, regulamin oraz akty prawne dostępne są na stronie www.malechowo.pl

Gospodarka odpadami

Punktu

Uwaga!
Od 1 lutego 2020 roku miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selek-
tywny ustalona została w wysokości 16,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – wynosi 40,00 zł za każdego mieszkańca za-
mieszkującego daną nieruchomość.
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Był wiatr w żaglach. Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała w tym 
roku już po raz 28. w całej 
Polsce i za granicą. 

Odbywały się imprezy, kon-
certy i festyny, podczas któ-
rych zbierano pieniądze, by 
wspomóc dziecięcą medy-
cynę zabiegową. 
Gminny finał tej wyjątkowej 
akcji charytatywnej zorga-
nizowany w Zespole Szkół 
w Ostrowcu przy wsparciu 
Wójta Gminy Malechowo 
- Radosława Nowakowskie-
go, dyrektorów zaprzyjaź-
nionych szkół z Lejkowa i 

Malechowa oraz lokalnej 
społeczności przyniósł ocze-
kiwane efekty.
Jak co roku, sala gimna-
styczna szkoły wypełniona 
była po brzegi ludźmi wiel-
kiego serca, którzy przybyli, 
by wesprzeć inicjatywę Jur-
ka Owsiaka i „grać z nami 
do końca świata i o jeden 
dzień dłużej”. 
Uczestniczyli oni w licytacji, 
którą prowadzili dyrektor 
szkoły w Ostrowcu-  Barbara 
Chylewska, Marek Jarosz - 
emerytowany nauczyciel tej 
palcówki oraz Rafał Szew-
czyk - tata uczennic Zespołu 
Szkół w Ostrowcu. 

Licytowano kosze pełne 
niespodzianek, vouchery do 
SPA, fryzjera, kosmetycz-
ki czy na zajęcia fitness, 
oryginalny sprzęt sportowy 
oraz koszulki i kubki z logo 
WOŚP-u. 
Tłumy gromadziły się także 
przy loterii fantowej, w któ-
rej każdy los był pełny. 
Goście korzystali z dobro-
dziejstw kawiarenki. Tam 
królowały upieczone przez 
rodziców i pracowników 
ciasta, cieszyły oko i podnie-
bienie pierniczki przygoto-
wane przez przedszkolaków, 
a rogaliki robione na bieżąco 
przez panie kucharki, kusiły 

swoim zapachem. 
Podczas występów zgro-
madzeni mieli okazję usły-
szeć utalentowaną mło-
dzież z zespołu „Minutki” 
oraz ludowe tony grup 
„Nasze Wspomnienia”,  
„Ostrowianie” i „Słonecz-
ka”. 
Na scenie pojawili się tak-
że Jarosław Górny i Łukasz 
Banaś, wykonując szlagiery 
Perfektu. 
Grupy taneczne przygoto-
wane przez Sylwię Hutman 
zaprezentowały się w pięciu 
różnorodnych układach, po-
kazując, że talent mają za-
równo ci młodsi, jak i starsi 

uczniowie. 
Wystąpiły też dwie grupy 
cyrkowe - z Ostrowca i z 
Lejkowa oraz Klub Senio-
ra z Ostrowca z kabaretem 
„Młodzi kontra starsi”. 
Tradycyjnie finał zakończył 
się światełkiem do nieba 
zorganizowanym przez OSP 
Ostrowiec.
Cieszy fakt, że kolejny raz 
dzięki hojności wszystkich 
darczyńców i gości udało 
się zgromadzić niebagatelną 
kwotę 14.004,59 zł. 
Znów padł rekord!
Dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek spo-
sób wsparli akcję i przy-

czynili się do tego sukcesu. 
Szczególnie podziękowania 
należą się wolontariuszom, 
którzy od rana wędrowali po 
ulicach gminy, gromadząc 
pieniądze do kolorowych 
puszek. 
Efekt ich pracy był znaczą-
cy: uczniowie ZS Ostrowiec 
zebrali łącznie 2.432 zł (Ja-
kub Chachura - 982 zł, Zu-
zanna Kobylska - 900 zł i 
Dominika Hutman - 550 zł), 
Eliza Seweryn z SP Lejkowo 
- 803 zł i Klaudia Jung z SP 
Malechowo -756 zł.
Na kolejny wspólny i efek-
tywny finał zapraszamy 
wszystkich już za rok.

11 marca obchodzony jest 
Dzień Sołtysa jako wyraz 
uznania dla działań podejmo-
wanych na rzecz wsi i miesz-
kańców. 

Rzutem na taśmę, jeszcze przed 
wprowadzeniem surowych ob-
ostrzeń, odbyło się uroczyste 
spotkanie sołtysów z władzami 
samorządowymi, a na uroczy-
sty obiad wszystkich 27 gospo-
darzy naszych sołectw zaprosił 
wójt Radosław Nowakowski. 

Stanowiło to doskonałą okazję 
do złożenia podziękowań za 
pracę i trud włożony w funk-
cjonowanie społeczeństwa lo-
kalnego. 
W spotkaniu uczestniczyli soł-
tysi oraz radni naszej gminy, 
a także kierownictwo urzędu. 
Wspólne spotkanie było okazją 
do podziękowania sołtysom za 
ich zaangażowanie w funkcjo-
nowanie wsi oraz za owocną 
współpracę z malechowskim 
samorządem. „Pamiętać na-

leży - wspomniał w swoim 
przemówieniu wójt Radosław 
Nowakowski - że sołtysi to 
swoisty łącznik między Urzę-
dem a mieszkańcami. Tylko 
dzięki zrozumieniu naszych 
wspólnych potrzeb, współpra-
cy oraz rzetelnemu przekazowi 
informacji płynących z Gminy, 
możemy wspólnie osiągać za-
mierzone cele dla dobra ogółu 
mieszkańców”. 
Tradycyjnie, sołtysom wręczo-
no drobne upominki, ale naj-

ważniejsze było podziękowanie 
za owocną współpracę i podej-
mowanie działań integrujących 
naszą małą ojczyznę.  
Po wręczeniu upominków i 
złożeniu życzeń, przyszedł 
czas na niezobowiązującą roz-
rywkę. Wszyscy sołtysi mo-
gli sprawdzić się w sołeckim 
quizie. I miejsce w Konkursie 
Wiedzy Sołeckiej zajął sołtys 
Grabowa - Adam Chruszcz, II 
miejsce przypadło sołtys Bor-
kowa - Renacie Bilińskiej, a na 

Gminny Dzień Sołtysa

Orkiestra zagrała w Ostrowcu, czyli Gminny Finał WOŚP 2020 

trzecim miejscu uplasowała się 
sołtys Kusic - Urszula Chole-
wa.  Zwycięzców nagrodzono 
pamiątkowymi dyplomami i 
upominkowymi gadżetami.  
Aby wyrazić podziw i podsu-
mować działania naszych spo-
łeczników, często ludzi pełnych 
pasji i zapału do działania na 
rzecz społeczności, przygoto-
wano prezentację, która dosko-
nale zobrazowała skalę prac 
poczynionych w poszczegól-
nych sołectwach. 
Spotkanie pozwoliło na wy-
mianę wspólnych doświadczeń 
oraz na omówienie najnow-
szych planów i przedyskutowa-
nie kwestii problemowych. 

Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy naszym Sołtysom za 
to, że co dzień zajmują się 
Państwo sprawami lokalnych 
społeczności, starając się roz-
wiązywać problemy i mobili-
zować do działania. Życzymy 
zadowolenia z wykonywanych 
obowiązków oraz tego, by 
wzajemna współpraca i zrozu-
mienie zarówno z mieszkańca-
mi, jak i władzami samorządu 
przynosiła radość oraz realiza-
cję nowych wyzwań. Niech ni-
gdy nie zabraknie wytrwałości, 
pomysłów na nowe inwestycje 
oraz inicjatyw integrujących 
lokalną społeczność.

Sołtysi podczas rozwiązywania testu



JUBILEUSZE

Kto by pomyślał, że nasz Lu-
dowy Zespół Śpiewaczy „Sło-
neczko” w tym roku obcho-
dził jubileusz 5-lecia swojej 
muzycznej działalności. 

W styczniu 2015 grupa pasjo-
natów muzyki ludowej podjęła 
decyzję o utworzeniu formacji 
muzycznej o pogodnej nazwie 
„Słoneczko”. Z tej okazji w 
świetlicy wiejskiej w Niemicy 
odbyło się uroczyste spotkanie, 
na którym obecni i byli człon-
kowie Zespołu oraz zaproszeni 
goście wspólnie celebrowali ten 
wspaniały Jubileusz.

W uroczystości uczestniczyli 
Wójt Gminy Malechowo - Ra-
dosław Nowakowski, Przewod-
niczący Rady Gminy Malecho-
wo - Wiesław Rosiński, Radny 
Rady Powiatu Sławieńskiego 
- Kazimierz Szewczuk, Radna 
Gminy Malechowo - Renata Ja-
rotek, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Niemicy - Iwona No-
wak Gancarz, Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w 
Niemicy - Ewa Giś, Lider Klu-
bu Seniora - Wanda Morka oraz 
zaprzyjaźniony Zespół Ludo-
wy „Rosiczki” z Sieciemina. 
Wszyscy życzyli Jubilatom 

kolejnych wspaniałych Jubile-
uszy, muzycznych sukcesów 
oraz powodzenia i zdrowia w 
życiu prywatnym.
Na spotkaniu nie zabrakło tortu, 
gromkiego Sto Lat, prezentów, 
łez szczęścia oraz zabawnych 
anegdotek. Jubilaci w podzię-
kowaniu za przybycie zaprezen-
towali swoje wokalne umiejęt-
ności i zachęcali do wspólnego 
śpiewania.
Jeszcze raz życzymy muzykom 
ze „Słoneczka” samych pogod-
nych chwil, dobrego zdrowia 
oraz nowych, muzycznych in-
spiracji.

Mimo wyjątkowego stanu epidemii koronowirusa, zapewniamy Państwa, że z chwilą gdy sytuacja się uspokoi dotrzemy do naszych seniorów - Jubilatów i złożymy im serdeczne życzenia. Póki co zrobiliśmy 
to telefonicznie i listownie. Następne wydanie Kwartalnika będzie z pewnością bogatsze o relacje z jubileuszy i ciekawe historie naszych Mieszkańców… 
Póki co, publikujemy informacje o urodzinach dwójki 90-latków, w których uczestniczyli przedstawiciele malechowskiego samorządu. Miało to miejsce w styczniu i lutym tego roku.

W styczniu przedstawiciele 
Urzędu Gminy Malecho-
wo odwiedzili mieszkańca 
Malechowa - pana Mariana 
Rogalę, który świętował 
swoje 90-te urodziny. 

Ta niecodzienna uroczystość 
była doskonałą okazją do prze-
kazania szczerych życzeń do-
brego zdrowia, pomyślności i 
uśmiechu każdego dnia. Wójt 
Gminy Malechowo - Radosław 

Nowakowski oraz p.o. kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Malechowie 
- Monika Konarska wręczyli 
dostojnemu Jubilatowi kosz 
upominków oraz kwiaty, ży-
cząc kolejnych lat przeżytych 
w zdrowiu i w otoczeniu naj-
bliższych.
Pan Marian od 68 lat jest miesz-
kańcem Gminy Malechowo i 
przybył na te tereny z Pacano-
wa w 1952 Roku. Wychował 4 

dzieci: 1 córkę i 3 synów, do-
czekał się 10 wnuków i 9 pra-
wnuków.
Spotkanie przebiegło w miłej, 
rodzinnej atmosferze. Wspo-
mnieniom nie było końca. Ży-
czymy Panu Marianowi wszel-
kiej pomyślności, nieustającej 
pogody ducha, niewyczerpal-
nych pokładów energii, uśmie-
chu na co dzień, miłych nie-
spodzianek losu oraz zdrowia, 
które będzie wiecznie służyć. 

Z nieukrywaną radością 
przedstawiamy Państwu 
informacje o jubileuszach na-
szych mieszkańców. Tradycją 
jest ich odwiedzanie przez 
wójta naszej gminy, co jest 
doskonałą okazją do złożenia 
symbolicznych życzeń. 

21 lutego br. swoje 90-te uro-
dziny obchodziła mieszkanka 

Przystaw - Pani Anna Sawosz. 
Przedstawiciele malechowskie-
go urzędu z wójtem Radosławem 
Nowakowskim oraz p.o. kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Malechowie - Mo-
niką Konarską złożyli jej wizytę 
w domu w Przystawach, w któ-
rym mieszka od lat 50-tych. 
Pani Anna z wielkim wzrusze-
niem wysłuchała listu gratula-

Coraz mniej jest w naszej gmi-
nie mieszkańców, którzy mogą 
podzielić się opowieściami o 
II wojnie światowej i innymi, 
trudnymi doświadczeniami z 
historii Polski. Pani Anna Sa-
wosz z Przystaw dnia 21 lutego 

br. świętowała piękny jubileusz 
90-tych urodzin, co było dosko-
nałą okazją do wysłuchania jej 
opowieści…
Anna Sawosz (z domu Struś), 
urodziła się na Wołyniu 
21.02.1930 r. Całe dzieciństwo 

spędziła we wsi Jankowce, 
gdzie jej rodzice: Karolina i Ja-
kub prowadzili małe gospodar-
stwo rolne. Dzieciństwo Pani 
Anna wspomina bardzo ciepło, 
mieszkała w pięknym, malow-
niczym otoczeniu. Życie mimo 

Marian Rogala z MalechowaAnna Sawosz z Przystaw
cyjnego, który na jej ręce złożył 
gospodarz naszej gminy. 
Był symboliczny kosz upomin-
ków, bukiet róż oraz serdeczne 
życzenia. Nie mogło też zabrak-
nąć pysznego torta oraz grom-
kiego 100 lat. 
W tym przemiłym spotkaniu 
uczestniczyli bliscy Jubilatki - 
córka Bożena i wnuczka Joanna. 
Pani Ania to bardzo gościnna, 
ciepła osoba, która dożyła tak 
pięknego wieku i ma to szczęście, 
że emanuje od niej niezwykła 
energia... Mimo chorób i drama-
tycznych przeżyć, których do-
świadczyła w swoim życiu - jest 
pełną pozytywnej energii osobą. 
Jako ocalała z rzezi wołyńskiej, 
ma w sobie dużo pokory i cieszy 
się każdym dniem... 
Pani Aniu! 
Jeszcze raz składamy serdecz-
ne życzenia dobrego zdrowia, 
pomyślności i samych po-
godnych dni! Pięknie dzię-
kujemy za gorące przyjęcie 
i niezwykłą gościnność:).  
Cieszymy się, że są wśród nas 
osoby, które są żywym świadec-
twem historii. To nieoceniony 
skarb dla młodszych pokoleń.

trudu dnia codziennego było 
bardzo wesołe, pełne radości 
i ciepłych relacji. Wychowa-
ła się z rodzeństwem: braćmi 
Tomaszem i Ludwikiem oraz 
siostrami Marią i Franciszką.  
Bohaterka naszego artykułu 
ukończyła dwie klasy szkoły 
podstawowej, w trzeciej klasie 
nauka - ze względu na począ-
tek wojny - została przerwana. 
Mimo to zawsze wyróżniała się 
zdolnościami matematycznymi, 
co zostało jej do dziś. Dosko-
nale liczy w pamięci. Jak sama 
mówi: doświadczenia wojenne 
nie były w żadnym stopniu tak 
dramatyczne jak to, co spotkało 
jej rodzinę ze strony nacjonali-
stów ukraińskich. 
Wydarzenia rzezi wołyńskiej 
pamięta doskonale. W środku 
nocy, jej ojciec - Jakub Struś ze-
rwał się na równe nogi i obudził 
domowników, krzycząc, aby 
wszyscy uciekali. Bojówki UPA 
napadły bowiem na sąsiednią 
wieś, mordując i paląc zabu-
dowania. Pani Anna z siostrą i 
ciotką uciekły w przeciwnym 
kierunku niż należało, nie w 
stronę kolei, a w kierunku pól. 
Ukryły się w prosie, w dużym, 
głębokim dole, widząc dokład-
nie swoje zabudowania i to jak 
banderowcy zbliżyli się do jej 
domu rodzinnego. Najpierw 
zaczął płonąć dach domu… Po 
kilku godzinach, gdy wszyst-
ko ucichło, kobiety wróciły do 
miejsca, które zawsze kojarzyło 
im się ze spokojem i bezpieczeń-
stwem. Widoku, który ujrzały, 
nie można zapomnieć. Wszyst-
ko było splądrowane, zniszczo-
ne, porąbane i spalone. W domu, 
przy piecu ujrzały rozczłonko-

wane ciało dziadka pani Anny 
(ojca Jakuba). Jej zdaniem, dzia-
dek chciał uwolnić inwentarz 
i zapewne nie zdążył uciec…  
Rodzina w obliczu tej tragedii, 
nie mogła zostać w Jankow-
cach dłużej… Poszli w kierunku 
Ostrówki i Woli Ostrowieckiej, 
tam spędzili 2 noce i udali się za 
Bug, w okolice Dorohuska. Zna-
leźli się w wiosce Okopy, gdzie 
przebywali około 2 tygodnie. 
Następnie udali się do Żalina, 
gdzie przyjął ich do siebie bar-
dzo dobry gospodarz, do czasu 
gdy na tych terenach pojawiły 
się oddziały Armii Czerwonej. 
Dalsze lata to ciągła tułaczka, 
epizod pracy w majątku, 3 lata 
spędzone w małym gospodar-
stwie.
Po powrocie stryja Pani Ani 
z wojny (walczył m.in. pod 
Monte Cassino), jej brat To-
masz wybrał się z nim na za-
chód. Po rozeznaniu sytuacji, 
rodzina zdecydowała się na 
przyjazd na tzw. ziemie odzy-
skane. Osiedlili się w dużym 
gospodarstwie w Jeżyczkach.  
W 1952 r. Anna Struś poślubiła 
Szymona Sawosza w kościele w 
Jeżyczkach. Męża znała jeszcze 
z Wołynia, był dobrym kolegą 
jej brata - razem walczyli w par-
tyzantce. 
„Przyjechał” - relacjonuje z 
uśmiechem Pani Ania - „i potem 
był ślub”. Z racji tego, że do Je-
życ przyjechała cała rodzina, po 
jakimś czasie, młode małżeń-
stwo znalazło dla siebie małe 
gospodarstwo w Przystawach i 
tu zaczęli swoje wspólne życie. 
Anna i Szymon Sawosz przy-
jaźnili się z Ryszardem Mar-
kiewiczem, który bardzo często 

odwiedzał ich dom… Przeżycia 
wojenne i wspólne doświadcze-
nia w partyzantce były podwa-
linami bardzo silnej przyjaźni.  

Całe życie Państwo Sawosz 
prowadzili gospodarstwo rolne, 
uprawiali ziemię, mieli dużo 
bydła. To właśnie Pani Anna za-
rządzała gospodarką, była bar-
dzo pracowitą i obrotną osobą.  
Wspólnie wychowali piątkę 
dzieci: Stanisław (ur. 1953 r.), 
Jan (ur. 1954 r.), śp. Elżbieta (ur. 
1956 r.), śp. Mirosław (ur. 1960 
r.), Bożena (ur. 1962 r.). Anna 
Sawosz to typ kobiety, która 
nie lubi siedzieć bezczynnie. 
Sama nauczyła się pięknie szyć, 
jak wspomina - zawsze dbała o 
dzieci i ładnie je ubierała. Szy-
ła nawet kołdry, a zimą, gdy 
było mniej pracy w gospodar-
stwie - robiła na drutach. Jesz-
cze dwa lata temu, szyła sukie-
neczki dla swoich prawnuczek! 
Od ponad 20 lat żyje sama, po 
śmierci męża opiekuje się nią 
czule najmłodsza córka Bożena. 
Dumą bohaterki naszego ar-
tykułu jest 9 wnucząt oraz 7 
prawnucząt. Cieszy się każdym 
spotkaniem z przedstawiciela-
mi młodszych pokoleń. Pani 
Ania mimo pewnych chorób i 
dolegliwości, jest bardzo ciepłą 
i skromną osobą. Zaskakuje do-
skonałą pamięcią i bardzo po-
zytywnym nastawieniem. Gdy 
poprawia się pogoda i przycho-
dzą ciepłe dni, można ją spotkać 
na spacerze. Ma jeszcze pewne 
plany… Marzy jej się powrót do 
szycia. Czego jej serdecznie ży-
czymy! Dobrego zdrowia, spo-
koju i kolejnych lat w otoczeniu 
bliskich.

Historia Pani Anny Sawosz z Przystaw

5 lat zespołu „Słoneczko” z Niemicy

90-te urodziny obchodzili:
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ROZMAITOŚCI

Jak wszystkim wiadomo 
na terenie gminy Malecho-
wo działa pięć jednostek 
OSP, w Malechowie (z filią 
w Zielenicy), Pękaninie, 
Karwicach, Ostrowcu 
i Sulechowie. 

Jednostki OSP Malechowo 
i OSP Pękanino wchodzą w 
skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 
W minionym roku gminne 
jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej skutecznie pozy-
skiwały środki finansowe z 
wielu źródeł, co pozwoliło 
na zastąpienie zużytego i do-
kupienie nowego wyposaże-
nia oraz skierowanie druhów 
do odbycia szkoleń specjali-
stycznych.

Tylko dzięki ścisłej współ-
pracy jednostek z Komen-
dantem Gminnym Roma-
nem Nowackim możliwe 
jest zoptymalizowanie do-
konywanych wydatków, tak 
aby zakup wyposażenia oraz 
przeprowadzane szkolenia 
zaspokajały potrzeby wszyst-
kich jednostek, zapewnia-
jąc tym samym możliwie 
największe zabezpieczenie 
naszych mieszkańców pod 
względem przeciwpożaro-
wym. 
Należy również dodać, że 
nasze jednostki operują nie 
tylko na terenie naszej gmi-
ny, ale też często niosą po-
moc potrzebującym poza jej 
obszarem.
W ramach pozyskanych źró-
deł zewnętrznych i dotacji 
udało się zgromadzić łącznie 
ok. 104 tys. zł, przy czym 
wkład Gminy Malechowo 
wyniósł około 10% . Dzięki 
takiemu zastrzykowi gotów-

W eliminacjach, które 
miały miejsce 5 marca br. 
w malechowskim urzędzie, 
wzięło udział łącznie 13 
uczniów z czterech szkół 
naszej gminy. 

W zmaganiach o tematyce 
pożarniczej rywalizowa-
li uczniowie grupy I (klasy 
I-VI) i grupy II (klasy VII 
-VIII). Zadaniem uczestni-
ków konkursu było rozwiąza-
nie testu w czasie 45 minut.
W Komisji znaleźli się: dh 
Bohdan Pawlak - Prezes Za-
rządu Gminnego OSP RP, 
Roman Nowacki - Komen-
dant Gminny OSP, Karolina 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Grupa I:
Miejsce I - Bartłomiej 

Serwa, Szkoła Podstawowa 
im. Kazimierza Górskiego 

w Lejkowie.
Miejsce II - Oliwier Sewe-
ryn, Szkoła Podstawowa 

im. Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie.

Grupa II:
Miejsce I - Wiktoria Sko-
czylas, Zespół Szkolno 
- Przedszkolny im. mjr 
Ryszarda Markiewicza ps. 
„Mohort” w Malechowie.
Miejsce II - Zuzanna Ko-
bylska, Zespół Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu.

Wyniki eliminacji

Chruszcz-Pietraszewska - 
kierownik Referatu Oświaty 
i Kultury. Wójt Radosław 
Nowakowski podziękował 
wszystkim uczestnikom za 
ich zaangażowanie i udział 
w eliminacjach. Słowa uzna-

nia skierował także do opie-
kunów, którzy przygotowali 
swoich podopiecznych do 
konkursu. Osobom, które za-
jęły miejsca I i II w każdej z 
grup, życzył powodzenia na 
etapie powiatowym.

Nasza pracowita OSP

Gmina Malechowo reali-
zuje ciekawy projekt o 
nazwie „Przedszkolaki da-
leko od centrum”, którego 
założeniem jest wsparcie 
edukacji przedszkolnej 
w Szkole Podstawowej 
w Niemicy i w Zespole 
Szkół w Ostrowcu. 

Dzięki temu w Niemicy po-
wstała nowa grupa przed-
szkolna, co spotkało się z 

pozytywnym przyjęciem 
rodziców i społeczności lo-
kalnej. 
W ramach projektu reali-
zowanych jest szereg do-
datkowych i nowatorskich 
zajęć dla dzieci, regularnie 
przeszkalani są nauczyciele 
prowadzący zajęcia z malu-
chami. 
Niemniej ważne jest dopo-
sażenie placówek z Niemi-
cy i Ostrowca w magiczny 

dywan, zakupione zostaną 
także trzy telewizory inte-
raktywne oraz inne pomoce 
dydaktyczne. 
„Przedszkolaki daleko od 
centrum - upowszechnianie 
edukacji przedszkolnej w 
Gminie Malechowo" to pro-
jekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020.

Projekt „Przedszkolaki daleko od centrum”

ki zakupiono m. in.: ubrania 
ochronne - bojowe, sprzęt 
sportowy, aparaty oddecho-
we oraz ubrania ochronne 
Nomex w ilości 30 sztuk.

W ramach dotacji z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
zakupiono zbiornik wodny 
o pojemności 25 tys. zł oraz 
pilarkę do drewna. 
Z Krajowego Systemu Ra-
towniczo - Gaśniczego po-
zyskano 6500 zł, po 5 tys. zł 
otrzymała każda jednostka z 
programu 5000+. 
Ubrania ochronne typu No-
mex na kwotę 36 tys. zł. 
zakupiono dzięki środkom 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (dla OSP 
Malechowo i Ostrowiec). 
 Aplikowanie w programie 
PZU pozwoliło na zdobycie 
11 900 zł w akcji Pomoc to 
moc, dzięki czemu zakupio-
no 5 sztuk radiostacji nasob-
nych (OSP Ostrowiec). 
 OSP Malechowo napisała 
wniosek do WFOŚiGW i 
w ramach programu Mały 
Strażak zakupiono obuwie 
ochronne oraz ubrania spe-
cjalne dla strażaków.

Dzięki dotacji z Urzędu Mar-
szałkowskiego na kwotę 3 

tys. zł szkolenia z pierwszej 
pomocy odbyło 6 strażaków. 
Pozyskano też wsparcie fi-
nansowe z Nadleśnictwa 
Polanów (3500 zł) oraz z 
Generalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych (1500 zł), z 
czego zakupiono 2 pilarki 
łańcuchowe.

W ramach ubiegłorocznego 
budżetu Gminy Malechowo 
udało się również zastąpić 
ponad 40-leni wóz bojowy 
w OSP Sulechowo znacznie 
nowszym, średnim wozem 
bojowym z napędem na 
dwie osie. Na ten cel wydat-
kowano 150 tys. zł. Całość 
pokryto ze środków gmin-
nych. Ponadto, wyposażenie 
strażaków wzbogacono o 
aparaty oddechowe z czujni-
kami (koszt 46 tys. zł). 
Cały budżet w minionym 
roku zamknął się kwotą 443 
tys. zł.
Plany na bieżący rok, to 
kontynuacja pozyskiwania 
środków finansowych na do-
posażenie i sprzęt ochronny, 
który ze względu na częste 
wyjazdy, zużywa się bardzo 
szybko. Ponadto planowana 
jest modernizacja remizy w 
Pękaninie, która wymaga 
dostosowania pomieszczeń 
garażowych.
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Uścisk dłoni po przekazaniu pila-
rek - Nadleśniczy Jacek Todys 
i Wójt Radosław Nowakowski

Wóz bojowy, którym zasilono jednostkę OSP Sulechowo
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Biwak w Ostrowcu - Harcerskie Ideały

W dniach 28-29.02.2020 r. 
odbył się biwak harcerski 
w Zespole Szkół im. M. 
Kopernika w Ostrowcu. 
Zorganizowali go instruk-
torzy Grażyna i Marek 
Jarosz  7 GZ „Kosmiczna 
Gromada” i 27 WDH im. 
J. Kukuczki. 

Na początku odbył się apel 
mundurowy, na którym 
wszystkich uczestników za-
poznano z harmonogramem 
biwaku. Ważnym elemen-
tem tego dnia było przepro-
wadzenie zdań kończących 
próbę na zucha i harcerza. 
Ich myślą przewodnią 
było  Prawo Zucha i Prawo 
Harcerskie.  Kulmina-
cyjnym punktem programu 
było „Świeczkowisko” na 

które przybyli: Komendant 
Hufca ZHP Sławno hm  - Ry-
szard Sobczak, Radny Gmi-
ny Malechowo - Krzysztof 
Jarotek, rodzice, przyjacie-
le harcerstwa, instruktorzy, 
harcerze i zuchy. Dh Marek 
wygłosił gawędę nawiązu-
jącą do Dnia Myśli Brater-
skiej, natomiast  hm  Ry-
szard Sobczak wspomniał o 
Dniu Żołnierzy Wyklętych. 
Wspólnie z zaproszonymi 
gośćmi przy akompania-
mencie gitar dh Jarka i dh 
Marka śpiewano piosenki 
harcerskie i zuchowe. 
Ważnym punktem „Świecz-
kowiska” była dla Olka B., 
Wiktorii Ch., Julki L., Szy-
mona P., Leny P., Leny SZ.  
Obietnica Zuchowa oraz dla 
Karoliny J., Nikolii H., Ja-

kuba L., Alana B. 
Przyrzeczenie Harcer-
skie. Pamiętano, że „Raz na 
cztery lata, Zuch jest pęp-
kiem świata”. 

Dnia 29 lutego zuchy ob-
chodzą imieniny. Zuchom 
złożono życzenia m.in. od 
Komendantki Chorągwi Za-
chodniopomorskiej ZHP Eli-
zy Gilewskiej, która życzyła 
wspaniałych zuchowych 
przygód, wielu przyjaciół, 
uśmiechu i dzielności przy 
każdym nowym wyzwaniu 
oraz wręczono zuchom  pa-
miątkowe znaczki. 
Z tej okazji Pani Joanna Ję-
druszczak i Komendantka 
ZHP ZD Gminy Malechowo 
- pwd Sylwia Hutman ufun-
dowały dla zuchów torty. 

Następnego dniu harcerze 
27 WDH z okazji Imienin 
Zucha przygotowali i prze-
prowadzili dla zuchów grę 
terenową. Wszyscy 
uczestnicy biwaku wzboga-
ceni o nowe doświadczenia 
harcerskie, pełni wrażeń 
wrócili do swoich domów.
Organizatorzy biwaku dzię-
kują za pomoc w zorgani-
zowaniu i przeprowadzeniu 
wielu zadań pwd Mariuszo-
wi Hutman, państwu Sylwii 
i Waldemarowi Biłyk, pani 
Paulinie Barcikowskiej i 
pani Justynie Połędziew-
skiej. 
Szczególne podziękowania 
przekazują Dyrektor ZS im. 
M. Kopernika w Ostrowcu 
- Barbarze Chylewskiej za 
udostępnienie placówki.

W pierwszym semestrze 2020 
roku w czterech szkołach na-
szej gminy wręczono łącznie 
50 stypendiów najbardziej 
pracowitym i najzdolniejszym 

żakom. 
Serdecznie im tego gratuluje-
my, słowa uznania kierujemy 
do rodziców oraz nauczycieli.  

Najzdolniejsi 
z naszej gminy

Poniżej publikujemy listę wszystkich stypendy-
stów z 4 szkół naszej gminy:

1) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie:
Stypendium za wyniki w nauce: Bartłomiej Serwa, Oli-
wier Seweryn, Maciej Suchecki, Maja Bagniuk, Alan 
Mielcarek, Kornelia Kowalkowska, Zofia Orłowska, 
Bartłomiej Karczewski.
Stypendium za osiągnięcia sportowe: Oliwia Ciesielska, 
Nina Łysko, Lena Suwała, Monika Łopata, Patrycja 
Zelewska, Amelia Durkalec, Julia Sawicka, Amelia 
Kowalkowska, Oliwia Górniak, Oliwia Zelewska, 
Daria Dęga. 

2) Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy:
Kacper Wnuk, Jakub Orzechowski, Magdalena Ko-
złowska, Maja Palenik, Bartłomiej Podbereżny, Iga 
Hencel, Aleksandra Królikowska, Filip Giś, Weronika 
Kura, Aleksandra Teszka, Adrian Sadowski, Krzysz-
tof Bednarek, Marta Kobryń, Julia Giś. 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Ryszarda Markie-
wicza ps. „Mohort” w Malechowie:
Tobiasz Giś, Adam Golik, Julia Góral, Julia Kępska, 
Michał Kowalczuk, Aleksandra Lichota, Mateusz 
Małysz. 

4) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu
Jakub Chachura, Wiktor Grochala, Nikola Hut-
man, Wiktoria Ogórek, Michał Osmański, Michalina 
Szewczyk, Wiktoria Jarosz, Gracjan Pełka, Joanna 
Wesołowska, Hanna Jędruszczak. 

Projekt Laudato Si’

W ramach projektu Caritasu o nazwie Laudato Si’ „Diecezjalna 
mapa zanieczyszczeń powietrza” Szkoła Podstawowa im. Nobli-
stów Polskich w Niemicy otrzymała mierniki do pomiaru czystości 
powietrza oraz emisji CO2 z eksploatacji urządzeń elektrycznych. 
Po zakończeniu projektu wszystkie pomiary są dostępne na mapie 
on-line, dzięki czemu możliwe będzie określenie stopnia czystości 
środowiska naszego regionu.

W dniach 30.03-01.04. 2020r. Szkoła Podstawowa w Niemicy 
dołączyła do Ogólnopolskiej Akcji ,,Kartka dla Medyka”. 
Prace wykonane przez uczniów są wyrazem wdzięczności i podzię-
kowania dla wszystkich pracowników służb medycznych za ich 
ciężką pracę. #kartkadlamedyka.
Na zdjęciu: Arleta Łacina - uczennica SP im. Noblistów Polskich w 
Niemicy

„Kartka dla medyka” 
z Niemicy

Przedstawienie wystawione przez aktorów Teatru "Kurtyna" z 
Krakowa, było jedną z ostatnich okazji, podczas której  uczniowie 
malechowskiej podstawówki spotkali się w tak licznym gronie. 
Bajka opowiadała o rozbrykanym misiu, który chciał zmienić swo-
je zachowanie i stać się porządnym, grzecznym zwierzaczkiem. 
Spektakl został sfinansowany przez Komisję Antyalkoholową przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie. Dziękujemy! 

„Miś niegrzeczniś” 
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wydawca: 
Urząd Gminy Malechowo 
 76 - 142 Malechowo 22A

tel. 94 318 42 13,   
94 318 42 14,   
94 318 40 92; 

fax 94 318 43 05
Numer zamknięto 14 kwietnia 2019 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

wydawca: 
Urząd Gminy Malechowo 
 76 - 142 Malechowo 22A

tel. 94 318 42 13,   
94 318 42 14,   
94 318 40 92; 

fax 94 318 43 05
Numer zamknięto 6 kwietnia 2020 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

W malechowskiej sali 
sportowej odbyły się 
I Mistrzostwa Gminy 
w siatkówce szkół podsta-
wowych. 

W zawodach brały udział 4 
drużyny chłopców, repre-
zentując tym samym każdą 
ze szkół z: Lejkowa, Male-
chowa, Niemicy i Ostrowca 
oraz 2 drużyny dziewcząt z 

ZSP Malechowo i SP Lej-
kowo. 
Zarówno wśród chłopców 
jak i dziewcząt Mistrzami 
Gminy zostali uczniowie z 
Malechowa. II miejsce zaję-

ła drużyna z SP Niemica, a 
III miejsce ekipa z SP Ostro-
wiec. 
Zawody zakończyły się 
wręczeniem pamiątkowych 
dyplomów i pucharów. 

7 marca br. w mieleń-
skiej hali sportowej 
odbył się turniej piłki 
nożnej dla dziewczy-
nek z rocznika 2011. 

Młode piłkarki z II 
klasy po raz kolejny 
pokazały się z bar-
dzo dobrej strony, 
nie przegrywając 
żadnego meczu. Wy-
niki spotkań: ZSP 
Malechowo - Olim-

pia Szczecin 1:1, 
ZSP Malechowo - SP 
Victoria Sianów 1:0, 
ZSP Malechowo - 
AP Piątki Wałcz 0:0. 
Podopieczne Mariu-
sza Małysza grały w 
składzie: Hania Cher-
beć, Weronika Jarosz, 
Marcelinka Kępińska, 
Basia Lach, Lenka 
Małysz, Maja Socha.

Malechowo mistrzem w siatkówce

Ostrowiec tenisem stoi

Dziewczęta pokazały klasę w Mielnie

W nagrodę 
za sportowy trud

Podczas ferii zimowych 37 uczniów reprezentujących 
Uczniowski Klub Sportowy Grabowa SP Lejkowo skorzysta-
ło bezpłatnie z trzygodzinnej zabawy w Aqua Parku w Ko-
szalinie. Byli też w KFC. A wszystko to, za trud włożony w 
reprezentowaniu Szkoły oraz Klubu we współzawodnictwie 
sportowym w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.

Występująca w A-klasie Ar-
kadia Malechowo oraz Strong 
Zielenica (klasa okręgowa) nie 
zaczęły jeszcze rozgrywek rundy 
jesiennej, ani nawet nie wznowi-
ły treningów. 

Wszystko przez koronawirusa, i 
decyzję PZPN, który do 26 kwiet-
nia zawiesił wszystkie rozgrywki, 
w każdej kategorii wiekowej. 
Na chwilę obecną, wiele wskazuje 
na to, że nawet po wymienionej 
powyżej dacie, kibice nie będą mo-
gli cieszyć się z występów drużyn, 
które darzą sympatią, bo obserwu-

jąc wypowiedzi polityków oraz 
lekarzy, można wywnioskować, iż 
skala epidemii będzie się powięk-
szać.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że Zachodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej chce anulować roz-
grywki, począwszy od okręgówki, 
a kończąc na B-klasie. 
Oznaczałoby to, iż nikt nie awan-
suje i nikt nie spadnie. To jednak 
scenariusz na wypadek ekstremal-
nie ciężkich warunków, uniemoż-
liwiających jakiekolwiek dokoń-
czenie sezonu. Czas pokaże, co 
wyjdzie z tego zamieszania.

Piłka Nożna
Na razie rozgrywek nie ma

W Szkole Podstawowej 
w Ostrowcu zorganizowano 
dwie duże imprezy tenisowe. 

Zawodnicy, w trzech katego-
riach wiekowych, rywalizowali 
o Grand Prix Gminy Malecho-
wo w tenisie stołowym. 
Rozegrano 36 meczów, a zwy-
cięzcami zostali: Jakub Bobis 
(rocznik 2006 i młodsi), Mar-
cel Sadowski (rocznik 2001 i 

młodsi) oraz Romuald Bobis 
(seniorzy).
Wcześniej odbyły się tu Mi-
strzostwa Hufca ZHP Sławno w 
drużynowym tenisie stołowym. 
I miejsce i puchar Komen-
danta Hufca ZHP wywalczy-
ła 27 WDH im. J. Kukuczki z 
Ostrowca, przed 32 WDH im. 
J. Wybickiego z Lejkowa i 6 
WDH Dzieci Neptuna ze Sław-
na.

Uczestnicy Grand Prix Gminy Malechowo w tenisie stołowym Harcerze rywalizujący w Mistrzostwach Hufca ZHP Sławno


