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18 zespołów z całego Pomorza Środkowego wzięło udział w XI Folkowym Śpiewaniu im. Jana Świderskie-
go w Ostrowcu. Festiwal, jak co roku rozpoczął się od Mszy Świętej w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Ostrowcu, następnie barwny korowód przeszedł przez Ostrowiec, kierując się na miejsce 
imprezy - boisko wiejskie, po czym Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski oficjalnie rozpoczął 
imprezę, witając wszystkie zespoły oraz gości. 

XI Folkowe Śpiewanie 

Czytaj str. ???

Program Dożynek Gminnych
14:00 - Uroczysta  Msza Święta w kościele 

p.w. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie

Za 3.291.451,88 zł. Gmina Malechowo przebuduje dro-
gę z  Niemicy do Bartolina. Ponad połowę z powyższej 
sumy czyli 1.645.725,94 zł. pokryje Funduszu Dróg Sa-
morządowych. 
Kilka dni temu (12 lipca) Gmina Malechowo podpisała 
stosowna umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim. 
W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzch-
nia wraz z oświetleniem na odcinku 1712 m.

Przebudujemy drogę 
Bartolino - Niemica
Wotum zaufania 
i absolutorium dla Wójta

Czytaj str. 2
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27 czerwca 2019 roku 
w sali konferencyjnej Urzę-
dzie Gminy Malechowo 
odbyła się sesja absolutoryj-
na. 

Absolutorium to jeden z najistot-
niejszych ustawowych środków 
kontroli Rady Gminy nad dzia-
łalnością Wójta. 
Po zakończeniu roku budżeto-
wego Rada Gminy ocenia pracę 
organu wykonawczego - Wójta 
- w zakresie działalności finan-
sowej gminy.
Wójt Gminy Malechowo – Ra-
dosław Nowakowski przedsta-
wił Radzie Gminy sprawozdanie 
finansowe za 2018 rok, sprawoz-
danie z wykonania budżetu oraz 
po raz pierwszy Raport o stanie 
Gminy Malechowo w 2018 r.
Po przeprowadzeniu debaty nad 
przedstawionym raportem, Rad-
ni Gminy Malechowo udzielili 
wotum zaufania Wójtowi Gmi-
ny Malechowo.
Komisja Rewizyjna pozytywnie 
oceniła sprawozdanie z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 r. i 
przedstawiła Radzie Gminy Ma-
lechowo wniosek o udzielenie 
Wójtowi absolutorium. 
Również Regionalna Izba Obra-
chunkowa pozytywnie zaopinio-
wała wniosek Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Malechowo w 
sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Malechowo z tytułu wy-
konania budżetu za rok 2018.
Wójt Gminy Malechowo – Ra-
dosław Nowakowski uzyskał 
większością głosów absoluto-
rium i wotum zaufania, za co 
podziękował podkreślając jed-
nocześnie, jak ważna jest dla 
niego współpraca z radnymi i 
sołtysami.

Gmina Malechowo

Wotum 
zaufania 
i absoluto-
rium...

Gmina Malechowo rozpo-
częła realizację zadania pn. 
„Budowa domu wiejskiego w 
Ostrowcu”. 

Przypomnijmy, że wniosek zło-
żony przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Malechowie otrzy-

mał dofinansowanie unijne w 
wysokości 290 000 zł. Całość 
inwestycji zamknie się kwo-
tą 1,2 mln. W ramach zadania 
powstanie duży, funkcjonalny 
obiekt z toaletami oraz zaple-
czem gospodarczym. Termin 
realizacji projektu to koniec 

2019 roku. Dofinansowanie 
ww. zadania możliwe jest w 
ramach działania „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społecz-
ność” w ramach Priorytetu 4 
- „Zwiększenie zatrudnienia i 
spójności terytorialnej”.

Ostrowiec

Ruszyły prace przy budowie 
Domu Wiejskiego 

Dobiegła końca budowa 
sieci kanalizacyjnej w Nie-
micy. Łącznie wybudowa-
no ponad 6 km kanalizacji 
tłocznej i grawitacyjnej. 

Obecnie trwają prace przy-
łączeniowe poszczególnych 
gospodarstw. Wartość inwe-
stycji wynosi 5 504 517,06 
zł. 
Dzięki tej budowie miesz-
kańcy mogą cieszyć się 
również nową nawierzchnią 
drogi powiatowej biegnącej 
przez centrum miejscowo-

ści. 
Wnioski o przyłączenie do 
sieci są dostępne w UG Ma-
lechowo-pok.208 oraz u soł-
tysa Sołectwa Niemica. 
Jeszcze w tym roku ruszy 
przebudowa drogi gminnej 
na odcinku Niemica - Bar-
tolino. 
Wartość inwestycji to 
3.291.451,88 zł, dofinanso-
wanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych to 
1.645.725,94 zł.

Niemica

Zakończenie budowy 
sieci kanalizacyjnej

Kusice 

Świetlica już działa

Jestem pod wrażeniem 
zmian zachodzących w 
gminie Malechowo. Będę 
wspierała kolejne pro-
jekty, szczególnie te, w 
których samorząd chce 
sięgać po unijne wspar-
cie – zapewnia Elżbieta Kar-
lińska, radna wojewódzka z 
Darłowa. 

- Nowa droga na odcinku 
Malechowo-Paproty, nowe 
miejsca integracji społecznej, 
domy wiejskie, czy wreszcie 
tak potrzebna sieć kanalizacji 
w Niemicy i kolejne w trakcie 
realizacji. Gmina Malechowo z 
rozmachem sięga po unijne do-
tacje. Pytanie, jakie będą możli-
wości sięgania po wsparcie po 
roku 2020, w nowym rozdaniu 
unijnych funduszy?
Elżbieta Karlińska: 
- Obecnie trwają prace nad no-
wymi dokumentami i strate-
gią na kolejne lata. Jedno jest 
pewne. Najważniejszy nadal 
będzie dobry pomysł i działanie 
na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców. 
Dlatego jestem przekonana, że 
w nowym rozdaniu unijnych 
funduszy Gmina Malechowo 
nadal będzie się wyróżniać. 
Zapewniam o swoim wsparciu 
dla wszelkich projektów wzmac-
niających rozwój Malechowa i 
okolicznych miejscowości.  

- Najbardziej w oczy rzucają 
się inwestycje drogowe. Gmi-
ny wiejskie nadal będą miały 
możliwość walki o dotacje na 
remonty lokalnych dróg?
E.K. - Nie wyobrażam sobie, by 
mogło być inaczej. Zresztą pie-
niądze na remonty dróg, w tym 
tak ważnej trasy S6 biegnącej 
przez teren gminy Malechowo, 
to od zawsze był priorytet, nie 
tylko jeśli chodzi o fundusze 
unijne. Gminy mają możliwo-
ści walki o dotacje krajowe na 
remonty nawet krótkich odcin-
ków dróg wiejskich, czy dojaz-
dowych do pól. Tu nadal wiele 
jest do zrobienia i będę walczyła 

o to, by samorządy nadal mia-
ły możliwość ubiegania się o 
wsparcie na tego typu inwesty-
cje. 

- Jak wygląda pani współpraca 
z gminą Malechowo?
E.K. - Od lat bardzo dobrze 
współpracuje się z wójtem Ra-
dosławem Nowakowskim, bo 
razem działamy w zarządzie 
Darłowskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej. Wiele spraw łą-
czy nas również poprzez 
Darłowską Lokalną Orga-

nizację Turystyczną. Je-
stem pełna podziwu dla 
rozmachu inwestycyj-

nego i osiągnięć gmi-
ny Malechowo, ale 
też dla projektów 

integrujących mieszkańców. 
Pięknie rozwinęły się tutaj w 
ostatnich latach kluby seniora. 
Gmina, która kiedyś była jedną 
z biedniejszych w regionie dzi-
siaj jest jedną z prężnych i do-
brze się rozwijających. Jestem 
wiceprzewodniczącą Komisji 
Budżetu i Finansów Sejmiku 
Zachodniopomorskiego, dlate-
go będę czuwać nad kolejny-
mi projektami wspierającymi 
rozwój tego pięknego obszaru 
naszego województwa.

- Jako nowa radna wojewódz-
ka z pewnością jest pani często 
pytana o to, co zamierza pani 
zrobić dla naszego regionu?
E.K. - Każdy kto mnie zna 
wie, że jestem skuteczna i nie 
skupiam się tylko na jednym 
celu. Przez 16 lat byłam za-
stępcą burmistrza i dbałam o 
to, by urząd jak najlepiej służył 
mieszkańcom nie tylko Darło-
wa. Teraz jako sekretarz miasta 
i radna wojewódzka na liście 
zadań do realizacji zapisałam 
nie tylko kwestię drogi 203 
biegnącej przez północną część 
powiatu sławieńskiego. Powal-
czę m.in. o dalszą rozbudowę 
ścieżek rowerowych. Tak, by 
nasze okolice były jak najlepiej 
połączone z innymi turystycz-
nie atrakcyjnymi regionami. 
Praca radnej to jednak nie tyl-
ko walka o inwestycje. Dlatego 
będę promować też Zachodnio-
pomorski Program Antysmogo-
wy. Gminy mogą wywalczyć 
pieniądze, które następnie trafią 
do mieszkańców inwestujących 
w wymianę starych kotłów, 
pieców, urządzeń grzewczych. 
Czyste powietrze było i nadal 
musi być naszym atutem.
To nie wszystko. Dużo pozy-
tywnych zmian przyniósł reali-
zowany już przez samorząd wo-
jewództwa program Społecznik 
adresowany do stowarzyszeń i 
grup nieformalnych. Są też me-
chanizmy wsparcia dla sołectw. 
I promocja tych programów to 
jest również mój priorytet.

Nasze rozmowy

Jestem pod 
wrażeniem zmian
Rozmowa z Elżbietą Karlińską, radną Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Malechowo 
podpisał umowę z Mar-
szałkiem Województwa 
Zachodniopomorskiego o 
udzielnie pomocy finansowej 
na poprawę i modernizacje 
infrastruktury sportowej.

To wszystko w ramach działa-

nia pn. "Umożliwienie udziału 
w zajęciach sportowo-rekre-
acyjnych mieszkańcom wsi 
Podgórki poprzez utwardzenie 
mini boiska sportowego".
W ramach podpisanej umowy 
Gmina Malechowo otrzyma 
18.100,00 zł. a całość inwesty-
cji wyceniona została na kwotę 

39.372,30 zł. W ramach robót 
ma zostać utworzone boisko o 
wymiarach 50x50m ogrodzone 
siatką stalową oraz wykonana 
nowa murawa. 
Termin realizacji do końca 
grudnia 2019 r.

Podgórki

Modernizacja infrastruktury 
sportowej 

Za 3.291.451,88 zł. Gmina Malechowo przebuduje drogę z  Niemicy do Bartolina. Połowę z powyższej 
sumy czyli 1.645.725,94 zł. pokryje Funduszu Dróg Samorządowych. Kilka dni temu (12 lipca) Wójt 
Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski  podpisał stosowna umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim. 
W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia wraz z oświetleniem na odcinku 1712 m.

Przebudujemy drogę 
Bartolino - Niemica

Gmina Malechowo 
zamierza przystąpić do 
projektów: Poprawa 
jakości powietrza - Za-
chodniopomorski Pro-
gram Antysmogowy oraz 
Termomodernizacja bu-
dynków jednorodzinnych 
- Zachodniopomorski 
Program Antysmogowy. 

Poprawa jakości powietrza 
W tym programie, w przy-
padku otrzymania przez 
Gminę dofinansowania, 
osoby fizyczne będą mo-

gły otrzymać wsparcie w 
wysokości 7.500zł (kwota 
ryczałtowa na jedno indy-
widualne gospodarstwo 
domowe) na likwidację 
źródła ciepła opartego o 
spalanie węgla (piec/kocioł 
węglowy) i podłączenie 
do sieci ciepłowniczej lub 
zastąpienie zlikwidowane-
go źródła nową jednostką 
wytwarzania energii ciepl-
nej (spełniającą wskazane 
normy).

Termomodernizacja bu-
dynków jednorodzinnych
W przypadku otrzymania 
przez Gminę dofinansowania 
osoby fizyczne zaintereso-
wane przystąpieniem do pro-
jektu będą mogły otrzymać 
wsparcie na:
- częściową termomoderniza-
cję budynku jednorodzinne-
go wraz z likwidacją istnie-
jącego źródła ciepła opartego 
o spalanie węgla (piec/kocioł 
węglowy) i podłączenie do 
istniejącej sieci ciepłowniczej 
lub zastąpienie zlikwidowa-

nego źródła nową jednostką 
wytwarzania energii cieplnej. 
Wysokość wsparcia - kwota 
ryczałtowa 25.000zł.
- pełną termomodernizację 
budynku jednorodzinnego 
wraz z likwidacją istniejące-
go źródła ciepła opartego o 
spalanie węgla (piec/kocioł 
węglowy) i podłączenie do 
istniejącej sieci ciepłowniczej 
lub zastąpienie zlikwidowa-
nego źródła nową jednostką 
wytwarzania energii cieplnej. 
Wysokość wsparcia - kwota 
ryczałtowa 50.000zł.

Poprawa jakości powietrza
Sołtys Sołectwa Gorzyca wraz z Radą Sołecką oraz miesz-
kańcami wspólnie przygotowali teren boiska. Dzięki dobrej 
woli mieszkańców udało się zakupić bramki do gry oraz 
uprzątnąć i wyrównać teren. Posiana została trawa, któ-
rą wraz z nawozem podarował dla Sołectwa Gorzyca, Wójt 
Gminy Malechowo-Radosław Nowakowski.

Gorzyca

Ukończono prace 
na boisku

Dotacja 
dla OSP 

Malechowo

Grupa nieformalna Sołectwa 
Gorzyca otrzymała 5000 zł mi-
krodotacji na budowę wiaty re-
kreacyjnej. 
Wsparcie pochodzi z Programu 
Mikrodotacje Małe Inicjatywy 
Lokalne z Koszalińskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A.

Wójt Gminy Malechowo oraz Fundacja GlobalECO serdecznie za-
praszają mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie 
„Czyste Powietrze” z dofinansowaniem do 90% do termomoder-
nizacji budynków oraz wymiany kotłów, do uczestniczenia w spo-
tkaniu informacyjnym.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22.08.2019r., g.17.00 - Szkoła 
Podstawowa w Malechowie.
Celem programu jest montaż instalacji kotłów, pomp ciepła oraz 
termomodernizacji budynków mieszkańców Gminy.”

Spotkanie Informacyjne 
„Czyste Powietrze”

5.000,00 zł 
dla Gorzycy

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Malechowie otrzymała z Urzę-
du Marszałkowskiego dotację 
w wysokości 3.000 zł na akty-
wizację społeczności lokalnej. 
Środki zostaną wykorzysta-
ne na szkolenie Ratowników 
Przedmedycznych.

Okręgowa  Komisja  Wyborcza  
w  Malechowie  podjęła uchwa-
łę   o   obsadzeniu   mandatów   
bez   przeprowadzenia głoso-
wania,  gdyż  w  terminie  do  
05.07.2019  roku  i  dodatko-
wym terminie  do  11.07.2019  
roku  zarejestrowano  dwóch  
kandydatów, co  oznacza,  że  
liczba  zgłoszonych  i  po-

zytywnie  zweryfikowanych 
kandydatów jest równa liczbie 
mandatów do obsadzenia. 
W  Okręgu  Wyborczym  nr  3/
Sł  w  Malechowie członkami  
Rady  Powiatowej  Zachod-
niopomorskiej  Izby  Rolniczej 
Powiatu Sławieńskiego zostali: 
Jolanta Kawecka i Krzysztof 
Kołodziej. 

Gmina Malechowo

Wybory do ZIR

Od lewej: Sylwia Piechota - Skarbnik Gminy, Radosław Nowakowski - Wójt Gminy Malechowo, 
Tomasz Sobieraj - w-ce Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisław Wziętek - 
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Piotr Ziętarski - Senator RP

22 lutego br. świetlica wiejska 
w Kusicach została oddana 
do użytku. 

Zadanie zrealizowano z Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze”, w ramach działania 
„Realizacja lokalnych strate-
gii rozwoju kierowanych przez 
społeczność”. 
Dzięki temu funkcjonuje już tam  
Placówka Wsparcia Dziennego 
dla dzieci z Kusic. Odbywają 
się ciekawe zajęcia, w których 
dzieci chętnie uczestniczą.  

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej ogłasza nabór wniosków o 
dofinansowanie w ramach pro-
gramu priorytetowego „Agro-
energia”. Dofinansowane będą 
m.im. przedsięwzięcia dotyczące 
budowy nowych jednostek wy-
twórczych wraz z podłączeniem 
ich do sieci dystrybucyjnej/prze-
syłowej, w których do produkcji 
energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawial-
nych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogene-
racji.
Beneficjenci: Wyłącznie rolnicy 
indywidualni. Za rolnika indy-
widualnego uważa się osobę 
fizyczną będącą właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzch-
nia użytków rolnych nie prze-
kracza 300 ha oraz co najmniej 
od 5 lat zamieszkałą w gminie, 
na obszarze której jest położona 
jedna z nieruchomości rolnych 
wchodzących w skład gospodar-
stwa rolnego i prowadzącą przez 
ten okres osobiście to gospodar-
stwo.
Wszystkie niezbędne informacje 
pod adresem: http://www.nfo-
sigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-prio-
rytetowe/agroenergia/nab/. Jed-
nocześnie informujemy, że Fun-
dacja Dar Oze pragnie pomóc 
przy wypełnianiu wniosków. 
Kontakt: daroze.pl

Weź dotację...

kaczmarskan
Notatka
usuwamy słowo jeszcze wstawiamy również



Dnia 19 czerwca w Przed-
szkolu w Malechowie odbyła 
się wielka uroczystość. Uro-
czystość wyjątkowa, gdyż 
podwójna. 

Zaproszeni goście oraz cała 
społeczność przedszkolna że-
gnała tego dnia odchodzącą ze 
stanowiska Dyrektora Przed-
szkola, Panią Wiesławę Bartos. 
Odbyło się również uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 
wraz z pożegnaniem sześciolat-
ków, absolwentów przedszkola, 
kończących swój pierwszy etap 
edukacyjny. 
Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście: przedstawiciele 
Urzędu Gminy Malechowo – 
Pani Halina Skaza-Sekretarz 
Gminy i Pan Wiesław Rosiński-
Przewodniczący Rady Gminy a 
także Pan Tadeusz Chylewski-

Kierownik Referatu Oświaty 
oraz Pani Barbara Chylewska-
Dyrektor ZS im. Mikołaja Ko-
pernika w Ostrowcu. 
Uroczystość poprowadziła Pani 
Danuta Sieklucka, wychowaw-
czyni kończących przedszkole 
sześciolatków. Po odśpiewaniu 
hymnu narodowego nastąpiło 
uroczyste pożegnanie i pod-
sumowanie 20 lat pracy Pani 
Wiesławy Bartos na stanowi-
sku Dyrektora Przedszkola w 
Malechowie.
W swoich wystąpieniach za-
proszeni goście i pracownicy 
przedszkola a także rodzice 
podkreślali wielki wkład pracy 
Pani Dyrektor, która  potrafiła 
stworzyć i pokierować przed-
szkolem, odnoszącym od sa-
mego początku sukcesy dydak-
tyczne i wychowawcze, jako 
cel nadrzędny stawiała zawsze 

Malechowo

Pożegnano dyrektor Przedszkola - Wiesławę Bartos
dobro swoich wychowanków 
oraz rozwijanie ich pasji. 
Dziękowali za to, że kierowa-
ła się dewizą „Dyrektorem się 
bywa, a człowiekiem się jest”. 
Zaznaczyli, że przez 20 lat 
była przewodnikiem i przyja-
cielem, który całe swoje serce 
oddał przedszkolu. Stworzyła 
z niego drugi dom, do którego 
i dzieci i rodzice i pracownicy 
przychodzili chętnie i z wielką 
radością. Wręczając kwiaty i 
upominki gratulowali sukcesów 
zawodowych, życzyli zdrowia, 
pomyślności w gronie rodziny 
i przyjaciół, realizacji marzeń, 
podejmowania nowych wy-
zwań oraz rozwijania zaintere-
sowań i pasji na nowym etapie 
życia
Pani Dyrektor Barbara Chylew-
ska odznaczyła Panią Wiesławę 
Bartos orderem Przyjaciela 

Dzieci. Przedszkolaki zaśpie-
wały przygotowaną specjalnie 
dla Pani Dyrektor piosenkę pt. 
„Pani Wiesia dobrze wie…” 
Chyba każdemu zakręciła się 
łezka w oku ze wzruszenia… 
Następnie głos zabrała Pani 
Wiesława Bartos dziękując 
wszystkim za ciepłe i wyjątko-
we słowa sympatii i uznania dla 
jej dotychczasowej pracy. 
Z wielkim entuzjazmem oznaj-
miła również, że nie żegna się 
na zawsze, gdyż od nowego 
roku szkolnego będzie praco-
wać jako nauczyciel, nadal w 
przedszkolu i jest przekonana, 
że nowa praca sprawi jej dużo 
radości i satysfakcji. 
Po części oficjalnej, wszystkie 
grupy rozeszły się do swoich 
sal, aby pożegnać się z wycho-
wawczyniami. 
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12 lipca 2019 r. w Urzędzie 
Gminy Malechowo Wicemar-
szałek Województwa Zachod-
niopomorskiego - Tomasz 
Sobieraj podpisał z Wójtem 
Gminy Malechowo – Rado-
sławem Nowakowskim oraz 
Sołtysami: Renatą Bilińską 
(sołectwo Borkowo), Krzysz-
tofem Dąbrowskim (sołectwo 
Sulechówko) i Adrianem Brydą 
(sołectwo Kosierzewo) umowy 
dotyczące przyznania dotacji w 
ramach Konkursu Marszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego „Granty sołeckie 
2019”.
Dzięki dotacjom powstanie 
wiele potrzebnych inwestycji 
m.in. w sołectwie Borkowo 
zgodnie z projektem - Ruch 

to zdrowie - siłownia „Pod 
chmurką” zostanie utworzone 
miejsce aktywności fizycznej 
dla mieszkańców, w sołectwie 
Sulechówko w ramach projek-
tu „Sołecki Azyl” pomieszcze-
nie przeznaczone do spotkań 
zostanie doposażone w stoły, 
krzesła, regały a także projek-
tor i sprzęt nagłaśniający, a w 
sołectwie Kosierzewo zgodnie 
z projektem „Świetlica naszym 
wspólnym dobrem” zostanie 
wyremontowana i wyposażona 
kuchnia w meble i sprzęt AGD. 
Każdemu z laureatów przy-
znano dotację w wysokości 
10.000,00 zł.
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w realizacji 
zamierzonych działań.

Mamy 3 Granty 
Sołeckie

3 projekty napisane przez sto-
warzyszenia lub grupy niefor-
malne z terenu naszej gminy 
zostały pozytywnie ocenione 
przez Komisję Oceny Wnio-
sków w ramach programu 
„Społecznik” - Zachodnio-
pomorski System wspierania 
inicjatyw oddolnych” reali-
zowanego przez Koszalińską 
Agencję Rozwoju Regionalne-
go S.A.
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Przystawach napisało wniosek 
„Festiwal kolorów w Przysta-

wach”, który znalazł się na 19 
miejscu wniosków zakwalifiko-
wanych do otrzymania dotacji. 
Stowarzyszenie Dla Ziemi Ma-
lechowskiej otrzymało dofinan-
sowanie na projekt pt.” Senior 
też potrafi” (51 miejsce), na-
tomiast Stowarzyszenie Klub 
Sportowy „Arkadia Malecho-
wo” z projektem „Aktywni w 
Malechówku” uplasowali się na 
53 miejscu listy rankingowej. 

Gratulujemy! 

Rok szkolny 2018/2019 jest już wspomnieniem. Jaki był? co udało się osiągnąć? Doskonałym podsumowaniem minionych miesięcy były uroczyste spotkania w szkołach.  Ostatnie 
miesiące wytężonej pracy opłaciły się. Były próby poloneza, przygotowania do balu, zadbano o niespodzianki dla nauczycieli.  Były eleganckie stroje, piękne kwiaty i wyjątkowa atmosfera... 
Wszystkim uczniom życzymy spokojnych, udanych wakacji!  Zbierajcie siły na kolejny rok szkolny! 

Zakończenie Roku Szkolnego

„Był czas powitań, nadszedł czas pożegnań”

Uroczyście świętowano Dzień 
Bibliotekarza w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Ma-
lechowie. 

Wzieli w nim udział pracow-
nicy Biblioteki w Malechowie 

oraz Filii w Ostrowcu, Lejko-
wie, Niemicy i Pękaninie a tak-
że emerytowani bibliotekarze. 
Spotkanie przebiegło w miłej at-
mosferze w towarzystwie Wójta 
Gminy Malechowo – Radosława 
Nowakowskiego oraz Kierow-

nika Działu Oświaty, Kultury i 
Sportu – Tadeusza Chylewskie-
go, z życzeniami pełnych półek 
nowości wydawniczych oraz 
kolejką czytelników a także 
sukcesów zawodowych.

Gmina Malechowo

Gminny Dzień Bibliotekarza

W dniu 24 czerwca 2019r. 
Rozstrzygnięto konkurs 
Działaj Lokalnie 
XI Polsko- Amerykańskiej 
Fundacji Wolności 
i Darłowskiego Centrum 
Wolontariatu. 

Kolejne 3 dofinansowania (po 
6.000 zł) otrzymały inicjatywy 
lokalne z terenu gminy Male-
chowo. 
Są to: Koło Gospodyń Wiej-
skich w Przystawach (projekt 
„Teatr na wsi - nasze wspól-
ne dzieło”), Stowarzyszenie 
"Przyjazne Przystawy" – Grupa 
Nieformalna - Razem dla Ma-
lechówka (projekt „Strefa in-
tegracji”) oraz Stowarzyszenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Karwicach – Grupa Niefor-
malna (projekt „Wspólnie dla 
Karwic”). 

Gmina Malechowo

Dostali 
dotacje 

Dofinansowania 
ze Społecznika

Żegocino 

Sołectwo zyskało miejsce do wspólnych spotkań. Zakoń-
czono prace wykończeniowe zaplecza boiska w Żegocinie 
polegające na wyposażeniu kuchni i doposażeniu pomiesz-
czeń. Mini świetlica w Żegocinie dzięki pracy i zaangażo-
waniu mieszkańców zyskała w pełni umeblowany i wy-
posażony w aneks kuchenny oraz salę główną. Sołectwo 
Żegocino zyskało miejsce do wspólnych spotkań. 
W najbliższym czasie rozpoczną się prace porządkowe te-
renu przy świetlicy dzięki czemu poprawi się estetyka i wy-
gląd miejsca. (fot. po lewej)

Biorą sprawy w swoje ręce
Święcianowo
Mieszkańcy wraz z Sołtysem i Radą Sołecką naprawili 
ogrodzenie placu zabaw, wykopali i wywieźli przerastają-
cą darń. Zamontowano ławki sportowe, podarowane przez 
Szkołę Podstawową w Lejkowie, pomalowano bramki do 
piłki nożnej oraz słupki do piłki siatkowej. W miesiącu 
marcu wycinane były krzaki i gałęzie przeszkadzające w 
poruszaniu się pojazdów. Wycięte zostały krzaki na placu 
sportowym i została zebrana część gruntu. (fot. poniżej)

Pękanino
Mieszkańcy nie czekali, sami dziury naprawiali. Po raz kolejny Sołtys wraz 
z grupą mieszkańców naprawili drogę znajdującą się w centrum wsi. W 
drodze uzupełniono dziury tłuczniem dostarczonym przez Gminę Malecho-
wo, natomiast sprzęt należał do mieszkańców Sołectwa, którzy w ramach 
wolontariatu poświęcili swój czas. Sołtys Sołectwa Pękanino serdecznie 
dziękuje wszystkim zaangażowanym w tę pracę i wyraża przekonanie, że 
zawsze może liczyć na grono mieszkańców. (fot. powyżej)
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Profesjonalną obsługę kon-
feransjerską podczas XI Fol-
kowego Śpiewania zapewniła 
Barbara Chylewska - Dyrektor 
ZS w Ostrowcu, która pięknie 
przedstawiała wszystkie zespo-
ły i zapraszała 
do wspólnej zabawy.

Niezmiernie miłą niespodzianka 
a przy tym zaskoczeniem był dla 
wszystkich gościnny występ Jó-
zefa Kamińskiego, założyciela i 
pierwszego kierownika Zespołu 
Ostrowianie.
Zanim rozpoczęto część kon-
kursową wystąpił przed publicz-
nością Zespół Ostrowianie z 
Ostrowca.
On, podobnie jak laureaci z 2018 
r. nie podlegali ocenie w części 
konkursowej XI Folkowego Śpie-
wania w Ostrowcu. 
Zespoły śpiewały po 3 utwory, 
prezentowały się w pięknych, 
różnorodnych i barwnych stro-
jach. Ponadto, niektóre z nich 
wzięły udział w osobnej kate-
gorii – tj. wykonaniu Piosenki o 
Gminie Malechowo. Złotą Płytę 
wygrał bezkonkurencyjny zespół 
Lechici.

Jury, w którego skład weszli: 
Maria Cichocka, Mirosława Tur-
czyn, Jarosław Górny oceniali 
muzykalność, tonalność, walory 
estetyczne, ruch sceniczny oraz 
całokształt występów. 
Spośród 14 zespołów (4 nie pod-
legały ocenie)  wyłoniono trzech 
zwycięzców:
I miejsce  - Kwiaty Polskie,
II miejsce – Lechici,

XI Folkowe Śpiewanie w Ostrowcu 
Działo się!

III miejsce – Stokrotki.
Gratulujemy wygranym i życzy-
my dalszych sukcesów.

Wójt Gminy Malechowo składa 

serdeczne podziękowania wszyst-
kim zespołom za uświetnienie 
imprezy, konferansjer Barbarze 
Chylewskiej, jurorom za wytężo-
ną pracę oraz wszystkim osobom, 

Zespół "Ostrowianie" 
z Ostrowca otrzymał wyróż-
nienie w Międzynarodowych 
Wielkanocnych Spotkaniach 
z Folklorem.

Odbyło się to podczas Woje-
wódzkiego Finału Zespołów 
Folklorystycznych i Solistów 
w Łobzie. Spotkanie było po-
dzielone na cztery kategorie. 
Zespół "Ostrowianie" otrzy-

mał wyróżnienie w kategorii 
"Kapele Ludowe z Zespołem 
Śpiewaczym", to jedyne wy-
różnienie dla kapeli przyznane 
podczas konkursu. Gratuluje-
my serdecznie!

Ostrowiec

Wyróżnienie dla „Ostrowian”

które przyczyniły się do sprawnej 
organizacji tego wydarzenia.
Współorganizator XI Folkowego 
Śpiewania z Zespołem Ostrowia-
nie im. Jana Świderskiego - Sto-
warzyszenie Zespołu Ludowego 
Ostrowianie serdecznie dziękuje 
wszystkim zespołom za uczest-
nictwo w festiwalu.

Za nami V Potyczki Sołeckie, 
w Malechówku. 

Tytuł Mistrza Potyczek w kate-
gorii Najlepszy Radny Gminy 
Malechowo otrzymał Mateusz 
Wiącek z Gorzycy, natomiast 
najlepszym Sołtysem okazał się 
Paweł Zając z Żegocina.
W tegorocznych Potyczkach 
Sołeckich udział wzięło 12 
Sołectw: Bartolino, Borkowo, 
Gorzyca, Karwice, Laski, Ma-
lechówko, Paproty, Pękanino, 
Przystawy, Sulechówko, Świę-
cianowo, Żegocino. Walczyli 
oni w 6 konkurencjach o tytuł 
Mistrza Potyczek Sołeckich, a 
były to: Chłopie, wywieś pra-
nie, zbijanie balonów, bieg w 
workach, napełnij butelkę, ale 
jaja, niesienie pieczeni.
Pierwsze miejsce zdobyło So-
łectwo Borkowo, które wy-
walczyło nagrodę pieniężna w 
wysokości 500 zł oraz zostało 
gospodarzem turnieju w przy-
szłym roku. Drugie miejsce i 
czek o wartości 300 zł otrzyma-

ło Sołectwo Malechówko, na-
tomiast trzecie miejsce i czek w 
kwocie 200 zł powędrowało do 
Sołectwa Przystawy. Wszyst-
kie Sołectwa za udział w Po-
tyczkach nagrodzone zostały 

pucharami, dyplomami oraz 
niespodzianką Wójta Gminy 
Malechowo – czekiem na kwo-
tę 100 zł za udział w V Potycz-
kach Sołeckich.
O podniebienie gości zadbało 

sołectwo Malechówko, które 
serwowało  dania z grilla, cia-
sto, zakręconą frytkę i wiele 
innych pyszności. Po zakoń-
czeniu turnieju gospodarze za-
prosili na zabawę do białego 

rana.
Wójt Gminy Malechowo - 
Radosław Nowakowski skła-
da serdeczne podziękowania 
sołtysom, radnym, drużynom 
sołeckim za aktywny udział w 

zabawie oraz wszystkim oso-
bom, które uczestniczyły w V 
Turnieju Sołeckim.
Zapraszamy już teraz, na VI Po-
tyczki Sołeckie do Borkowa!

Potyczki Sołeckie w Malechówku

Konkurencja dla radnych i sołtysów – Masterchef, 
w której do degustacji było 5 potraw. Ekipy przed startem

Jedna z konkurencji

2 czerwca br. na terenie przy SP 
w Malechowie odbył się Trzeci 
Gminny Dzień Dziecka. 

Dzieci zdobywały pieczątki, za-
liczając poszczególne stacje za-

daniowe, które zostały przygoto-
wane przez Szkoły, Przedszkole, 
Placówki Wsparcia Dziennego 
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Były to zadania sprawnościowe, 
manualne, puszczanie megabaniek 

i wiele innych. 
Nagrodą za ich zaliczenie były 
słodkości oraz lody.
Organizatorzy zapewnili bezpłat-
nie: dmuchańce, kreacje balonowe, 
watę cukrową, lody, kiełbaski z 

grilla, malowanie buziek, tatuaże, 
warkoczyki...oraz wiele innych 
atrakcji.
W tym roku, Gminny Dzień Dziec-
ka odwiedził Minionek, który 
częstował dzieci słodyczami oraz 

umilał im czas.
Pyszna kawka i herbatka dla rodzi-
ców w kawiarence oraz domowe 
ciasto przygotowane przez Klub 
Seniora w Malechowie były tego 
uzupełnieniem.

Wójt Gminy Malechowo - Ra-
dosław Nowakowski składa ser-
deczne podziękowania wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w 
organizację imprezy oraz partne-
rom wydarzenia.

Gminny Dzień Dziecka w Malechowie 



JUz po raz piaty w Niemicy 
zorganizowano Festyn „Po-
wrót do PRL-u” . 

Na scenie pojawił się zespół lu-
dowy śpiewaczy „Słoneczko”, 
odbył się również pokaz zumby 
oraz pokaz mody z lat PRL-u. 
Sołectwo Niemica zapewniło 
pyszne dania i wiele atrakcji. 
Dla dzieci przygotowano dmu-
chańce, watę cukrową oraz 
malowanie buziek i zabawę z 
animatorem. 
Do Niemicy przyjechały 53 
piękne klasyki, w tym motocy-
kle, traktory i kosiarka pokoso-
wa FORTSCHRITT E 307 Z 
1978 r. - właścicielem tej ma-
szyny jest mieszkaniec naszej 
gminy, Pan Sławomir Kacz-
marczyk z Malechówka.
Rozstrzygnięty został konkurs 
na Najładniejszy Pojazd Kla-
syczny. Komisja w składzie 
Wiesław Rosiński – przewod-
niczący, Anna Dąbrowiecka, 

Andrzej Simonowicz, Marcin 
Giś, Michał Didoszak, nie mia-
ła łatwego wyboru.
1 miejsce - Fiat 126p z 1988r. - 
właściciel Jarosław Mowiński
2 miejsce - Reno r4 z 1990r. - 
właściciel Robert Machowicz
3 miejsce - Uaz z 1980 r. - wła-
ściciel Andrzej Gaborski
Nagroda Publiczności - Fiat 
126p z 1979 r. - właściciel 
Robert Kulig. Wyróżnienie za 
Najstarsze Auto klasyczne do-
stał Mercedes W115 z 1974r. - 
właściciel Michał Jankowski.
Wręczono także dyplomy w for-
mie wyróżnień dla właściciela 
motocykli: Junak z wózkiem 
z 1967r. Motorynka z 1982r. 
Właścicielem tych motocykli 
jest Dariusz Zdyr z Boleszewa.
Koło Gospodyń Wiejskich z 
Niemicy zadbało o słodki po-
częstunek, wypieki brały udział 
w konkursie na najlepsze cia-
sto.

I miejsce zajęła Pani Halina 
Zwolińska. Wyróżnienia: Wan-
da Morka, Justyna Wrzesińska, 
Filip Koman oraz Wiesława 
Herdzik, która otrzymała na-
grodę dodatkową przez loso-
wanie. 
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Rodzinnie 
w Pękaninie
Rodzinny Festyn Parafialny 
w Pękaninie rozpoczął sie od 
polowej Mszy Świętej, którą 
prowadził  ks. Cezary Lesi-
kowski, proboszcz tutejszej
parafii. 
Nie zabrakło pysznych poczę-
stunków w formie grilla, pie-
rogów czy słodkości takich jak 
racuchy i ciasta.  Piękna pogo-
da, świetna muzyka i atmosfera 
towarzyszyły gościom przez 
cały dzień.

Na boisku wiejskim w Ziele-
nicy, w Gminnych Zawodach 
Sportowo - Pożarnicze rywali-
zowali strażacy OSP. 

Zawody zostały zorganizowane 
przez Wójta Gminy Malechowo 
oraz Zarząd Gminny Związku 
OSP RP przy współpracy z Ko-
mendą Powiatową PSP w Sław-
nie. 
Do rywalizacji przystąpiło 10 
drużyn, które brały udział w 
dwóch konkurencjach. 
W grupie I dziewcząt (12-15 
lat) miejsce I zajęła drużyna z 
Pękanina, w grupie I chłopców 
(12 - 15 lat) zwyciężyła drużyna 
z Malechowa. 
W grupie II chłopców (16-18 
lat) zwyciężyła jednostka OSP z 

Ostrowca.
Najwięcej emocji przyniosła 
rywalizacja w grupie III męż-
czyzn, w której konkurowało ze 
sobą pięć drużyn. 
Pierwsze miejsce po zaciętej 
walce zajęła drużyna z OSP 
Karwice, drugie - OSP Male-
chowo, trzecie - OSP Ostrowiec, 
czwarte - Pękanino i piąte - OSP 
Sulechowo.
Po zakończeniu zawodów do-
konano wręczenia pucharów i 
dyplomów oraz upominków dla 
uczestników rywalizacji. 
Gratulacje przekazał Prezes Za-
rządu Gminnego OSP w Male-
chowo - Bohdan Pawlak oraz 
Wójt Gminy Malechowo - Ra-
dosław Nowakowski. Gospo-
darz naszej gminy podziękował 

za zaangażowanie i rywalizację. 
Podkreślił również, jak ważna 
jest rola strażaków ochotników 
w zapewnieniu bezpieczeństwa. 
Na koniec przyszedł czas na 
wspólnego grilla.
Podczas zawodów wylosowano 
także, ufundowany przez spółkę 
Energia Pomorze z Koszalina, 
warty około 20 tys. zł, zestaw 
fotowoltaiczny o mocy 50 KW. 
Otrzymała go Szkoła Podstawo-
wa w Lejkowie.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich osób zaangażowa-
nych w organizację zawodów: 
zawodników, sędziów oraz osób 
obsługujących zawody.  Do zo-
baczenia za rok!

Za nami gminne zmagania OSP
V Festyn „Powrót do PRL-u”

4 lipca br. mieliśmy przy-
jemność gościć na placu pod 
Urzędem Gminy 
w Malechowie miłośników 
Zlotu Wojskowych Pojazdów 
Historycznych.  

Aby tradycji stało się zadość, 
przygotowany dla nich został 
poczęstunek w formie zupy 
grochowej. Wójt Gminy Ma-
lechowo – Radosław Nowa-
kowski powitał gości i zaprosił 
wszystkich zainteresowanych 

pojazdami wojskowymi do ich 
oglądania. 
Motocykle, duże wojskowe 
pojazdy, dorośli i dzieci oraz 
świetna atmosfera – to charak-
terystyka czwartkowego spo-
tkania.

Malechowo

Letnia Parada Wojskowa 

W sobotę 29 czerwca 2019 r. 
odbył się integracyjny piknik 
rodzinny w Pękaninie. 

Uczestnicy dopisali,  w pik-
niku wzięło udział ponad 250 
osób. Organizatorzy przygo-
towali wiele atrakcji, w któ-
rych szczególnie dzieci brały 
chętnie udział. Każde dziecko 
mogło wykazać się swoimi 
umiejętnościami w animacjach 
przygotowanych przez wycho-

wawczynie Placówek Wsparcia 
Dziennego. Można było spró-
bować swoich sił w zadaniach 
cyrkowych, rzucie do celu, 
torze z przeszkodami, potre-
nować robienie mega baniek, 
przejazd na rolkach czy two-
rzenie ozdób z pianki. Do dys-
pozycji uczestników były oczy-
wiście także zamki dmuchane 
i eurobangii, zabawy z chustą 
Klanza, malowanie twarzy, ro-
bienie tatuaży oraz cieszące się 

zawsze powodzeniem przecią-
ganie liny. Dla każdego przy-
gotowano kiełbaskę z ogniska, 
słodki poczęstunek i napoje, a 
rodzice mogli wypić kawę czy 
herbatę, dla dzieci były także 
lody. Gościnnie przeprowadzo-
no także animacje dla dzieci i 
dorosłych w ramach projektu 
„Animacja rozwoju wspólnot i 
społeczności lokalnych” reali-
zowanego przez Stowarzysze-
nie Hobbiton.

Pękanino

Integracyjny Piknik Rodzinny 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 
dla uczniów na rok 2019/2020

Pomoc z Gminne-
go Ośrodka Pomo-
cy Społecznej
Wnioski w sprawie usta-
lenia prawa do świadczeń 
rodzinnych (przyznawa-
nych na okres zasiłkowy), 
na nowy okres zasiłko-
wy od 01.11.2019r. do 
31.10.2020r. można skła-
dać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w 
Malechowie w pokoju nr 1 
od dnia 1 sierpnia 2019 r., 
a w przypadku wniosków 
składanych drogą elek-
troniczną od dnia 1 lipca 
2019 r. 
 
W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2019/2020 złoży 
wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 31 sierpnia 
2019, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 listopa-
da 2019.
 W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2019/2020 złoży 
wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 
września 2019 do dnia 31 
października 2019, usta-
lenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata 
przysługujących świadczeń 
następuje do dnia 31 grudnia 
2019.
W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2019/2020 złoży 

wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 
listopada 2019 do dnia 31 
grudnia 2019, ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata przysługują-
cych świadczeń następuje do 
ostatniego dnia lutego 2020.
Wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy od 
01.10.2019r. do 30.09.2020r. 
można składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Malechowie w pokoju nr 1 
od dnia 1 sierpnia 2019, a w 
przypadku wniosków skła-
danych drogą elektroniczną 
od dnia 1 lipca 2019 r.
  W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczenio-
wy 2019/2020 złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do 
dnia 31 sierpnia 2019, usta-
lenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjne-
go oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc 
październik następuje do 
dnia 31 października 2019.
 W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nia na nowy okres świadcze-
niowy złoży wniosek wraz z 
dokumentami w okresie od 
dnia 1 września  do dnia 31 
października 2019r., usta-
lenie prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata przysługują-
cych świadczeń następuje 
do dnia 30 listopada 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie zaprasza 
do składania wniosków w ramach 
rządowych programów „Dobry 
Start” oraz „Rodzina 500+”. 

Wnioski o wypłatę świadczenia można 
składać od 1 lipca 2019 r drogą elek-
troniczną za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz banko-
wości elektronicznej, zaś od 1 sierp-
nia br. drogą tradycyjną (np. podczas 
osobistej wizyty w urzędzie lub drogą 
pocztową) w ośrodku pomocy spo-
łecznej.
 
Świadczenie „Dobry start” jest to 
jednorazowe świadczenie pienięż-
ne w wysokości 300 zł i przysługuje 
raz w roku na dziecko uczące się w 
szkole, aż do ukończenia przez nie 20. 
roku życia. Dzieci niepełnosprawne, 
uczące się w szkole, otrzymają świad-
czenie do ukończenia przez nie 24. 
roku życia. Świadczenie przysługuje 
niezależnie od dochodu. Świadczenie 
dobry start nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola oraz 
dzieci realizujące roczne przygotowa-
nia przedszkolne w tzw. zerówce w 
przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje 
także studentów, uczniów szkół police-
alnych i uczniów szkół dla dorosłych. 
W przypadku złożenia prawidłowo 
wypełnionego i kompletnego wniosku 
w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie 
wniosku i wypłata świadczenia dobry 

start nastąpi nie później niż do końca 
września danego roku. W przypadku 
wniosków składanych w późniejszym 
terminie, rozpatrzenie wniosku i wy-
płata świadczenia nastąpi w terminie 
do dwóch miesięcy od dnia złożenia 
wniosku. Wniosek należy złożyć do 
30 listopada br.
Od 1 lipca 2019 r. wszystkim dzie-
ciom do ukończenia 18 roku życia, 
niezależnie od dochodu rodziny przy-
sługuje świadczenie 500+. W przy-
padku rodzin niepełnych świadczenie 
nie jest już uzależnione od ustale-
nia alimentów na rzecz tego dziecka 
od drugiego rodzica. Rodzice dzie-
ci urodzonych po dniu 30 czerwca 
2019 r. mają 3 miesiące od dnia uro-
dzenia dziecka na złożenie wniosku 
o przyznanie świadczenia „500+”. Je-
żeli zachowają ten termin świadczenie 
będzie przysługiwało od dnia urodze-

nia dziecka. Przyznanie świadczenia 
„500+” nie wymaga wydania decyzji. 
Osoby ubiegające się o świadczenie 
otrzymają na podany we wniosku 
adres e-mail  informację o przyzna-
niu świadczenia. W przypadku braku 
adresu e-mail informację można uzy-
skać osobiście w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ma-
lechowie. Nieodebranie informacji 
o przyznaniu świadczenia  nie wstrzy-
muje wypłaty tego świadczenia. 
Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 bę-
dzie trwał od dnia 01 lipca 2019r. 
do 31 maja 2021 r. Rodzic dziecka, 
na które do tej pory nie pobierał tego 
świadczenia, musi złożyć wniosek w 
okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 wrze-
śnia 2019r., ponieważ tylko złożenie 
wniosku do końca września 2019 r. 
gwarantuje wypłatę z wyrównaniem 
od lipca.

„Dobry Start” oraz „Rodzina 500+”

 Kto może otrzymać 
pomoc materialną?
Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń znajdujący 
się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, wynikającej z ni-
skich dochodów na osobę 
w rodzinie, w szczególności 
gdy w rodzinie występuje 
bezrobocie, niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwa-

ła choroba, wielodzietność. 
Miesięczna wysokość do-
chodu netto na osobę w ro-
dzinie ucznia uprawniająca 
do ubiegania się o stypen-
dium szkolne nie może być 
większe niż 528 zł ( dochód 
z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku tj. sier-
pień 2019).

Do wniosku należy do-
starczyć następujące 
dokumenty: 
* zaświadczenie albo 
oświadczenie o wysokości 
wynagrodzenia z tytułu za-
trudnienia, decyzję/odcinek 
świadczenia  
* albo oświadczenie o wy-
sokości otrzymanej renty, 
emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego lub za-
siłku przedemerytalnego, 
* zaświadczenie z urzędu 
gminy albo oświadczenia o 
powierzchni gospodarstwa 
rolnego w hektarach przeli-
czeniowych, 
*zaświadczenie lub oświad-
czenie o kontynuowaniu 
nauki w szkole ponad pod-
stawowej, dowody doku-

mentujące dochody z dzia-
łalności gospodarczej, 
* zaświadczenie organu 
prowadzącego postepowa-
nie egzekucyjne (od komor-
nika) o egzekucji alimen-
tów należnych za miesiąc 
poprzedzający złożenie 
wniosku lub  oświadczenie 
o wysokości wyegzekwo-
wanych alimentów, a w 

przypadku alimentów do-
browolnych oświadczenie 
o sytuacji rodzinnej i mate-
rialnej ucznia.

Druki wniosku będą dostępne 
w siedzibie ośrodka, lub na 
stronie internetowej GOPS-u 
w zakładce pomoc materialna. 
http://gops.malechowo.ibip.pl/
public/?id=196449

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie zaprasza rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ponad 
podstawowych do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Wnioski należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie pok. nr. 1 w terminie  02.09.2019 -16.09.2019 r.
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Rok 2018/2019 zakończył 
się rekordową ilością 
przyznanych stypendiów.

Łącznie za wyniki w nauce 
i wysokie wyniki sportowe 
dyrektorzy szkół przyzna-
li 119 stypendiów na które 
Gmina Malechowo przezna-
czyła środki w wysokości 
29 512 zł.

Wysokość przyznanego sty-
pendium wynosi 248 zł.
W uroczystym wręczaniu 
stypendiów brali udział 
przedstawiciele Rady Gmi-
ny -Wiesław Rosiński, Pa-
weł Zając, Joanna Grycko, 
Monika Chruszcz, Euge-
niusz Hamplewski i Włady-
sław Wesołowski.

Gmina Malechowo

Stypendia dla 
uczniów

Ofertę przetargową złożyła jedna firma o nazwie 
Maro-tour Mirosław Wąsowski i to ten przewoźnik 
będzie obsługiwał przewozy szkolne 2019/2020. 

W dowozach zajdą zasadnicze zmiany, w związku 
z wygaszeniem gimnazjum autobusy będą przy-
porządkowane obwodom szkolnym w następują-
cym układzie.

Gmina Malechowo

Dowozy 2019/2020

Wolontariusze włączyli się do 
ogólnopolskiej kampanii orga-
nizowanej przez Dom Hospi-
cyjno-Opiekuńczy Caritas w 
Darłowie „Pola Nadziei”, ma-
jącej na celu promowanie idei 
wolontariatu, niesienia pomocy 
chorym i ich rodzinom. 

W kwietniu, wraz z zakwitnię-
ciem żonkili została przepro-
wadzona główna akcja. Wolon-
tariusze wręczali darczyńcom 
kwiaty żonkili, które są uznawa-
ne za międzynarodowy symbol 
nadziei. Dochód w wysokości 
dwustu pięćdziesięciu złotych 
został przekazany na potrzeby 
Hospicjum.

Szkoła Podstawowa w Lejkowie 
Trasa nr 1 - miejscowość (ilość dzieci)
Laski (26) → Borkowo (9) → Lejkowo

Trasa nr 2
Zielenica (14) → Drzeńsko (1) → Lejkowo

Trasa nr 3
Sulechówko (3) → Sulechowo (10) → Witosław (0) → Sierakowo 
Sła. (5) → Darskowo (2) → Święcianowo (13) → Lejkowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie
Trasa nr 1 - miejscowość (ilość dzieci)
Paprotki (2) → Paproty (5) → Żegocino (6) → Malechowo

Trasa nr 2
Gorzyca (19) → Przystawy (12) → Malechowo

Trasa nr 3
Karwice (26) → Karwiczki (7) → Malechówko (13) → 
Sęczkowo (5) → Malechowo

Szkoła Podstawowa w Niemicy
Trasa nr 1 - miejscowość (ilość dzieci)
Niemica (38) → Kusice (0) → Niemica

Trasa nr 2
Pękanino (34) → Niemica

Trasa nr 3
Malechówko (1) → Rzyszczewo (5) → Sęczkowo (1) → 
Bartolino (16) → Niemica 

Szkoła Podstawowa w Ostrowcu
Trasa nr 1 - miejscowość (ilość dzieci)
Kosierzewo (20) → Kwasowo (4) → Smardzewo (8) → 
Ostrowiec

Trasa nr 2
Podgórki (12) → Ostrowiec

Trasa nr 3
Białęcino (7) → Nowy Żytnik (1) → Zalesie (5) → Ostrowiec

Szkolne Koło Wolontariatu 
- II etap akcji „Pola Nadziei”

8 maja 2019r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Ma-
lechowie odbył się 51 Turniej 
Recytatorski ,,Ptaki, Ptaszki i 
Ptaszęta Polne''. 

W eliminacjach szczebla gmin-
nego udział wzięło 23 uczniów 
Szkół Podstawowych Gminy 
Malechowo. Recytatorów oce-
niała Komisja Konkursowa w 
składzie: p. Barbara Koprek, p. 
Barbara Korotusz, p. Dariusz 
Czesnowski. Według opinii 
jury dzieci bardzo dobrze przy-
gotowały się do wystąpień i 

zaprezentowały wysoki poziom 
recytatorski. 
W kategorii ,,Ptaki'' – I miejsce 
Klaudia Krzyżaniak(SP Lejko-
wo), II miejsce Maria Nowak( 
SP Ostrowiec), III miejsce Julia 
Giś (SP Niemica). 
W kategorii ,,Ptaszki'' – I miej-
sce Aleksandra Królikowska 
(SP Niemica), II miejsce Mile-
na Procajło (SP Malechowo) III 
miejsce Michalina Szewczyk 
(SP Ostrowiec). 
W kategorii ,,Ptaszęta Polne'' – 
I miejsce Dominika Połczyńska 
(SP Niemica), II miejsce Arka-

diusz Kruk (SP Niemica), III 
miejsce Szymon Chruszcz (SP 
Malechowo).
Komisja przyznała 5 wyróż-
nień, które otrzymali: - w ka-
tegorii ,,Ptaki”: Kobryń Marta 
(SP Niemica) - w kategorii 
,,Ptaszki'': Klaudia Kozłowska 
(SP Ostrowiec), Iga Hencel (SP 
Niemica), Daria Dęga (SP Lej-
kowo). - w kategorii ,,Ptaszęta 
Polne'': Lena Małysz (SP Ma-
lechowo), Maria Sominka(SP 
Malechowo). 
Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe, wszyscy 

otrzymali dyplomy i słodkie co-
nieco.
Dla uczestników konkursu zor-
ganizowano słodki poczęstu-
nek. 
Zwycięzcy reprezentować będą 
Gminę Malechowo na elimina-
cjach powiatowych, które odbę-
dą się 14 maja br. w Darłowie. 
Trzymamy kciuki! Wszystkim 
uczestnikom eliminacji gmin-
nych dziękujemy za udział i 
włożony trud w przygotowanie 
51Turnieju Recytatorskiego 
,,PTAKI, PTASZKI I PTASZĘ-
TA POLNE'' 2019

51 Turniej Recytatorski ,,Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne’’

25 uczniów SP Malechowo, pod 
opieką p. Dariusza Bartosa i p. 
Dominika Wroscha wystarto-
wało, w słupskim „Elektryku”, 
w V edycji turnieju robotów 
„RobotS” 

Rywalizowano w 4 konkurencjach: 
Lego sumo, Lego linefollower 
dragster, Lego dragster i Lego ju-
niorboot. 
Wystawiono 18 konstrukcji, które 
były budowane i programowane 
na zajęciach z robotyki i progra-

mowania realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego „Rozwijamy Kompetencje 
Kluczowe uczniów Gminy Male-
chowo”.
Nasi reprezentanci zdominowa-
li słupskie zawody, zdobywając 
większość premiowanych miejsc 
oraz wiele nagród. 
W konkurencji Lego sumo pierw-
sze miejsce zdobył Szymon Żu-
rowski i jego robot „Teledynia”, 
drugie przypadło Arkadiuszowi 
Herbie z robotem „Gruby”, a trze-

cie zdobyła Julia Poborska i robot 
„Mohort”. Do nas należało także 
całe podium w Lego juniorboot. 
Pierwsze miejsce zdobyła Julia 
Góral z robotem „Emu”, drugie 
przypadło Milenie Procajło i ro-
botowi „Walking dead”, a trzecie 
Lenie Włodarczyk obsługującej 
robota „Lena”. 
W trzeciej konkurencji Lego line-
follower dragster pierwsze miejsce 
zdobyli Igor Puścian i Krystian 
Wawrzyniak i ich robot „Ares”. 
W ostatnim pojedynku Lego drag-

Malechowo

Kolejny sukces robotów! 
ster reprezentant SP Malechowo 
Tobiasz Giś, uzyskał drugie miej-
sce ze swoim robotem „Szybki i 
wściekły”, a pozostałe dwa pojaz-
dy uplasowały się na miejscach 
piątym i szóstym. 

Roboty z Malechowa odnosi-
ły także sukcesy na Politechnice 
Białostockiej, w VIII edycja mię-
dzynarodowego turnieju robotów 
EastROBO, w kategorii Lego sumo 
junior pierwsze miejsce zajęli Mar-
tyna Dyrda i Remigiusz Ostrowski 
z klasy IIIC gimnazjum i ich robot 
„Franciszek”, drugie przypadło 
drużynie mieszanej w składzie 
Weronika Szkutnik z klasy IIIC 
gimnazjum, Arkadiusz Herba z 
klasy VII i Adam Golik z klasy IV 
i robotowi „Gruby”, a trzecie Jaro-
sławowi Poborskiemu i Kacprowi 
Henclowi z klasy IIID gimnazjum 
z robotem „Dominujący Grześ”.
W kategorii Lego linefollower ju-
nior druga lokata przypadła druży-
nie: Julia Góral, Milena Procajło 
i Filip Drozd oraz ich robotowi 
„Fredkowi”, a trzecie drużynie w 
składzie: Weronika Szkutnik z kla-
sy IIIC gimnazjum, Arkadiusz Her-
ba z klasy VII i Adam Golik z klasy 
IV oraz robotowi „Puma”.

,,Kochanym Rodzicom"- pod 
takim tytułem 
24 maja 2019r. w Przedszko-
lu w Malechowie odbyło się 
radosne spotkanie Dzieci 
i Rodziców z okazji Dnia 
Matki i Ojca. 

Wszystkie dzieci z bijącym 
sercem i wypiekami na twarzy 
recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki, tańczyły i składa-
ły życzenia. Licznie przybyli 
Rodzice z podziwem i wzru-
szeniem oklaskiwali swe po-
ciechy. Niejednej Mamie i nie-

jednemu Tacie łza zakręciła się 
w oku.  Dnia 19 maja br. odbył 
się Dzień Matki w Ostrowcu. 
Organizator czyli Zespół Lu-
dowy „Ostrowianie” zadbał o 
różnorodne występy artystycz-
ne. Wystąpiły dzieci z Placów-
ki Wsparcia Dziennego wraz 

z wychowawczynią p. Beatą 
Łopata, Zespół „Nasze Wspo-
mnienia” z Ostrowca, Ludowy 
Zespół „Sławnianki” ze Sław-
na, Ludowy Zespół „Ostrowia-
nie”. 
“Cudownych rodziców mam” 
- to motto inscenizacji słowno-

muzycznej przygotowanej dla 
ukochanych rodziców przez 
dzieci z oddziału przedszkolne-
go i z klas I-III ze Szkoły Pod-
stawowej im. K. Górskiego w 
Lejkowie. Uroczystość została 
przygotowana z okazji Dnia 
Matki i Dnia Ojca pod kierun-

kiem nauczycielek Marcjanny 
Malczewskiej, Lidii Seweryn, 
Bogumiły Hliwy, Ewy Pietra-
szewskiej i Żanety Strzelec-
kiej.

Tak świętowaliśmy Dzień Mamy i Taty

,,Mama, Tata i Ja” czyli Dzień Rodziny w Przedszkolu 
Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Ostrowcu

Przedszkole ZS Ostrowiec 
połączyło tak ważne święta 
jak: ,,Dzień Matki”, Dzień 
Ojca” i ,,Dzień Dziecka” w 
jedno wydarzenie rodzin-
ne. 

Całość odbyła się 25 maja 
2019r., a przygotowana zo-
stała przez nauczycieli: Wy-
drę Jolantę, Grażynę Jarosz, 
Ewelinę Szewczyk i Beatę 

Wielgus pod kierownictwem 
Dyrektora Przedszkola Pa-
nią Barbarę Chylewską. 
Uroczystość ta połączona 
z wspaniałą zabawą, grami 
i konkursami rodzinnymi, 
malowaniem twarzy, zaba-
wie na dmuchanym zamku, 
zamykaniem w bańce my-
dlanej, czy jeździe na kucy-
ku odbywała się w przepięk-
nym miejscu otoczonym 

wkoło lasem - Gospodar-
stwie Rybackim Chomiec. 
Nazwa ta związana jest z lo-
kalizacją ośrodka w pobliżu 
osady Chomiec. Hodowla 
położona jest wśród malow-
niczych lasów nadleśnictwa 
Polanów, na rzece Grabo-
wej, której czystość i termika 
wody zapewniają znakomite 
warunki do hodowli ryb ło-
sosiowatych. 

Przebywaliśmy tam na za-
proszenie rodziców jednej 
z wychowanek przedszkola 
- Państwa Aleksandry i Mar-
cina Knop. 
W organizacji przedsięwzię-
cia wzięło udział czynnie 
wielu rodziców i dziadków, 
Rada Rodziców ZS. Ostro-
wiec. 
Przygotowali i zadbali o to, 
aby był bezpieczny do zaba-

wy teren, zadbali o przygoto-
wanie piknikowych potraw. 
Na dzieci i rodziców czeka-
ła przygotowana przez go-
spodarzy ciepła, przepyszna 
zupa rybna. 
Pan Roman Knop wygłosił 
ciekawą pogadankę na temat 
funkcjonowania gospodar-
stwa rybackiego, opowie-
dział w jaki sposób poprzez 
zainstalowanie nowocze-

snych technologii dba o na-
turalne środowisko. 
Zaprosił wszystkich do obej-
rzenia tego miejsca pracy. 
Dzieciom bardzo spodobało 
się karmienie ryb. ZS Ostro-
wiec  dziękuje za wspaniałą 
zabawę. 
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Harmonogram odbioru odpadów przez PGK Koszalin w roku 2019
Odbiór odpadów odbywać się będzie od godziny 6:30 według podanego poniżej harmonogramu:

Urząd Gminy 
Malechowo

76-142 Malechowo
Malechowo 22a
tel. 94 31 40 576
e-mail:@malechowo.pl

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 
znajduje się w Niemicy przy stacji paliw tOMSOl

Punkt jest otwarty w czwartki w godz 13:00 - 17:00 oraz w pierwszą sobo-
tę miesiąca 8:00 - 12:00
Dodatkową ilość worków można pobrać w Urzędzie Gminy Malechowo. 
Pojemniki na odpady komunalne zmieszane można wydzierżawić od PGK.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z numerem:
                                                                          508 373 460.

Odbiór odpadów bu-
dowlanych w godzi-
nach 11:00 - 15:00 wg 
poniższego wykazu:

06.11.2019 Kosierzewo 

13.11.2019 Pękanino

20.11.2019 laski 

27.11.2019 Przystawy

Gmina Malechowo — miejscowości: Bartolino, Grabowo, 
Pięćmiechowo, Przystawy, Sulechowo, Uniedrożyn.
2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane
3,17,31                       9                       9         9,23           06

  14,28                        6                       -          6,20

11                           3                       3          3,17

      9                            1                       -        1,15,29        26

      6                           13                      13         26

      4                           10                      -           23

Gmina Malechowo — miejscowości: Białęcino, Kosierzewo, Nowy 
Żytnik, Ostrowiec, Paproty, Podgórki, Żegocino.
2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane
 10,24                      2                       2           9,23           06

   7,21                      13                      -            6,20

 4                         10                     10          3,17

      2                          8                       -         1,15,29         26

     14                         5                       5            13

     11                         3                       -            10  

Gmina Malechowo — miejscowości: Gorzyca.

2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień 

październik

listopad

grudzień

zmieszane
  1,15,29                    9                      9           9,23           06

    12,26                      6                      -           6,20

    9                        3                      3           3,17

         7                        1                      -         1,15,29         26

        4                        13                    13           13  

        2                        10                     -            10

Gmina Malechowo — miejscowości: Karw, Karwice, Karwiczki, 
Malechowo, Malechówko, Miłomyśl, Sęczkowo.
2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane
   1,15,29                   23                   23          9,23            06

     12,26                    20                    -            6,20

     9                       17                   17           3,17

         7                       15                    -           1,15,29         26

         4                       26                    26            13

         2                       23                     -             10

Gmina Malechowo — miejscowości: Borkowo, Darskowo, Kukuł-
czyn, Laski, Lejkowo, Lejkówko, Sulechówko, Witosław, Zielenica.
2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane
  8,22                         9                       9         9,23           06

   5,19                         6                       -         6,20 

 2                            3                       3         3,17

     14                           1                       -        1,15,29        26

     12                          13                      13       13,26

      9                           10                      -         10,23

Gmina Malechowo — miejscowości: Drzeńsko, Święcianowo, 
Włodzisław, Zalesie.
2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane
   8,22                        2                      2          9,23           06

    5,19                       13                     -           6,20

  2                          10                    10          3,17

      14                          8                      -         1,15,29        26

      12                          5                      5          13,26

       9                          3                       -          10,23

Gmina Malechowo — miejscowości: Kawno.

2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień  

październik

listopad

grudzień

zmieszane
    2,16,30                   9                      9         9,23            06

       13,27                   6                       -         6,20

     10                      3                       3         3,17

          8                       1                       -         1,15,29        26

          5                       13                    13        13,26

          3                       10                     -          10,23

Gmina Malechowo — miejscowości: Kusice, Kusiczki, Niemica.

2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane
     3,17,31                 23                     23         9,23           06

       14,28                  20                      -          6,20

    11                      17                     17         3,17

          9                      15                      -         1,15,29         26

          6                      26                    26            26

          4                      23                     -             23

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej 
Spółka z o.o.

ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
tel. 94 348 44 22, 26
E-mail:
selektywne@pgkkoszalin.pl
zmieszane@pgkkoszalin.pl
budowlane@pgkkoszalin.pl
www.pgkkoszalin.pl

Gmina Malechowo — miejscowości: Pękanino.

2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec  

sierpień

wrzesień 

październik

listopad

grudzień

zmieszane
    2,16,30                  23                    23         9,23            06

     13,27                     20                     -          6,20

    10                       17                   17          3,17

         8                        15                     -         1,15,29         26

         5                        26                   26          13,26

         3                        23                     -          10,23

Gmina Malechowo — miejscowości: Białęciniec, Drzeńsko 1, 
Karwiczki 5, Kawno 2A, Krzekoszewo,Paprotki, Pałac w Żegocinie.
2019        odpady      plastik i szkło      papier      bio      gabaryty 

lipiec 

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

zmieszane
      9, 23                    9                      9          9,23            06

       6, 20                    6                      -           6,20 

      3                       3                      3          3,17

           1                       1                      -         1,15,29         26

          13                     13                    13         13,26

          10                     10                     -          10,23

ODPADY WIELKOGABARYTOWE to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. 
Do tej grupy odpadów zaliczamy m. in. meble, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą ODPADY BUDOWLANE czyli odpady powstałe w związku z budową, rozbiórką czy remontem obiektów budowlanych. Odpadami budowlanymi 
są odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, muszle klozetowe. Odpady budowlane 
jak również odpady z prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. opony, części karoserii samochodowych) właściciel nieruchomości ma obowiązek wywieźć na własny koszt.  

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY oznacza urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycz-
nych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym, np. telewizory, radia, komputery, 
monitory, kuchenki mikrofalowe.

W związku z licznymi zapytaniami przypominamy:
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Kilkuosobowa zorga-
nizowana grupa osób 
niepełnosprawnych wraz 
z opiekunami z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Malechowie wzięła 
udział, w zorganizowanej 
przez Caritas Diecezji Ko-
szalińsko – Kołobrzeskiej, 
Diecezjalnej Pielgrzymce 
Osób Niepełnosprawnych 
w Skrzatuszu. 

Spotkanie miało miejsce na 
skrzatuskich błoniach. Roz-
poczęło je wniesienie kopii 

cudownej Piety, która jako 
Matka Bolesna patronowa-
ła pielgrzymce. O godzinie 
10.30 konferencję wygłosiła 
s. Maria, salezjanka pracują-
ca z młodzieżą w Pile. Po-
ruszyła ona problem przeba-
czenia, które otwiera serce 
na miłosierdzie Boże. 
Modlitwę poprowadził bi-
skup Edward Dajczak.  
Biskup wyjaśnił niepełno-
sprawnym, że gorsze od 
ich ułomności, niemożności 
przemieszczania się, poru-
szania kończynami jest to 

,że każdy człowiek jest w 
planie Bożym najważniej-
szy. P
odczas spotkania pielgrzymi 
byli zachęcani do różnych 
gestów wobec osób wo-
kół siebie, a także podczas 
modlitwy – do głębokiego 
skupienia czy też radosne-
go uwielbienia. Nie mieli 
oporów, by patrzeć sobie 
głęboko w oczy, wznosić 
ręce, klaskać, podchodzić 
do monstrancji i jej dotykać. 
Po uroczystości był czas na 
posiłek i integrację.

Na jeziorze Kwiecko (J-47) 
w Żydowie rozegrano zawo-
dy spinningowe z jednostek 
pływających zorganizowa-
ne prze Koło PZW Niemica.

Po odprawie sędziowskiej i 
omówieniu regulaminu zawo-
dów, łodzie z zawodnikami 
o godz. 7:00 wypłynęły na 
jezioro i rozpoczęła się rywa-
lizacja uczestników w zawo-
dach spinningowych z jedno-
stek pływających. 
Rywalizacja zakończyła się o 
godz. 12-tej.
Podsumowania zawodów do-
konał Prezes Zarządu Koła 
PZW Niemica  Mirosław 

Gancarz.
Skarbnik Koła PZW Niemica 
Krzysztof Struzik przystąpił  
do dekoracji i wręczył pu-
chary, dyplomy i nagrody dla 
zawodników wg poniższej 
klasyfikacji:
I miejsce Sławomir Reniec
II miejsce Maciej Maszoński
III miejsce Mirosław Gancarz
oraz puchar, dyplom i nagro-
dę w kategorii „największa 
złowiona ryb na zawodach 
spinningowych z jednostek 
pływających” dla  Sławomira 
Reniec za złowienie szczupa-
ka o długości 81 cm i wadze 
3,8 kg.

Pielgrzymka do Skrzatusza Zawody spinningowe 
z jednostek pływających.

Start biegu o godzinie 13:00 
przy SP w Malechowie, dystans 
10 km. 
Zapisy pod adresem: biegimale-
chowo.pl do 27 sierpnia, w dniu 
biegu w biurze zawodów, które 
będzie znajdowało się na tere-
nie SP w Malechowie.
Zawodnicy sklasyfikowani zo-
staną w następujący sposób:
W klasyfikacji generalnej wśród 
kobiet i mężczyzn.
W kategoriach wiekowych ko-
biet i mężczyzn:
K/M-18 18-29 lat
K/M-30 30-39 lat
K/M-40 40-49 lat
K/M-50 50-59 lat
K/M-60 +
Informacje dotyczące zapisów 
i opłat można uzyskać pod ad-
resem: biuro@herkules.org.pl, 
tel. 691 116 224, natomiast w 
zakresie spraw organizacyjnych 
po adresem: promocja@male-
chowo.pl, tel. 943140 574

Zapraszamy na 
Bieg bez Spiny

W związku z realizacją 
projektu „Dla dobra dzie-
ci’”- rozwój 13 Placówek 
Wsparcia Dziennego 
w gminie Malechowo 
w Placówkach odbywają 
się zajęcia teatralno-
dziennikarskie. 

PWD Paproty odwiedzili 
Bibliotekę Gminną w Ma-
lechowie. Tematyka po-

święcona była książce - jak 
powstaje. W PWD Podgórki 
temat zajęć brzmiał: Savir 
vivre dla dzieci- Powitania 
i pożegnania. Wychowanko-
wie wysłuchali prawidłowe-
go zachowania w różnych 
sytuacjach życiowych I we-
dług zasad dobrego wycho-
wania przed kim powinni-
śmy pierwsi się ukłonić albo 
kogo pozdrowić. Natomiast 

w PWD Ostrowiec podczas 
zajęć uczestnicy bawili się 
słowami a dokładnie two-
rzyli rymy. Głównym celem 
zajęć było wzbogacenie za-
sobu słownictwa u dzieci, 
poznanie słów które pasu-
ją do siebie ze względu na 
zdolność brzmienia, pozna-
nie rymów oraz tworzeniu 
par wyrazów rymujących 
się.

Zajęcia dziennikarsko-teatralne w PWD

W sobotę 8 czerwca br. 
dzieci uczęszczające 
do Placówek Wsparcia 
Dziennego w Kosierzewie, 
Ostrowcu i Podgórkach 
pojechały do Słupska.  

Udały się tam do Multikina 

na film „Aladyn”. W trak-
cie niego przeniosły się na 
Bliski Wschód, by zobaczyć 
przygody sprytnego Alady-
na, wesołego Dżina, pięknej 
księżniczki Dżasminy i nik-
czemnego Dżafara. 
Ten muzyczny film przygo-

dowy bardzo przypadł do 
gustu młodym widzom. 
Wszyscy zgodnie stwierdzi-
li, że był to bardzo udany 
wyjazd i mają nadzieję, że 
niebawem będą go mogli 
powtórzyć.

Dzieci z PWD w Multikinie
Kolejny wyjazd seniorów 
z Malechowa, tym razem 
grupa około 50 osób 
wybrała się do Doliny 
Charlotty na kabareton. 

Seniorzy mieli okazję zo-
baczyć „na żywo”  kabare-
ty: Ani Mru Mru, Paranie-
normalni, Smile, Czesuaf, 
Chyba oraz Marcin Daniec, 
a całość była prowadzona 
przez Roberta Motykę i 
Michała Paszczyka, w re-
żyserii Beaty Harasimo-
wicz i z oprawą muzyczną 
zespołu Jarosław Barów 
Band. 
Było bardzo wesoło i za-
bawa była wspaniała, mino 
tego, że druga część wido-
wiska została przerwana 
przez burzę. 
Niestety deszcz i silny 
wiatr nie pozwolił dokoń-
czyć spektaklu, ale wyjazd 
i tak był pełen wrażeń.
Organizatorem wyjazdu 
był Wójt Gminy Malecho-
wo i Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Male-
chowie.

Nasi seniorzy znowu w akcji

Już po raz czwarty senio-
rzy z naszej gminy mogli 
integrować się podczas 
letnich spotkań seniorów. 

W Pękaninie spotkało się 
około 200 seniorów z całej 
gminy, którzy docierali au-
tokarami i własnymi samo-
chodami. 
Pogoda dopisała i impre-
za była bardzo udana, były 

wspólne śpiewy i występy 
naszych miejscowych ze-
społów. Zaprezentowały się 
„Słoneczka” z Niemicy oraz 
„Ostrowianie”. 
Wspaniały, biesiadny kli-
mat pikniku wprowadzały 
wspólne śpiewy i tańce. 
Takie spotkania są okazją do 
integracji i spotkań osób z 
gminy, które czasami razem 
chodziły do szkoły i mimo 

mieszkania w stosunkowo 
niewielkiej odległości, nie 
widują się całymi latami. 
Letnie spotkania seniorów 
cieszą cię z roku na rok co-
raz większą popularnością i 
stają się już tradycją w na-
szej gminie. 
Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim oso-
bom, które pomogły w orga-
nizacji imprezy.

Czwarte Gminne Letnie 
Spotkanie Seniorów

Placówki wsparcia dziennego 
w  Karwicach, Ostrowcu, 
Kosierzewie, Podgórkach, 
Święcianowie. Paprotach, 
Przystawach, Kusicach, 
Laskach, Sulechowie, Pę-
kaninie, Gorzycy i Niemi-
cy  zapraszają na zajęcia 
wakacyjne. 

Świetlice są czynne od 9 do 
15 i zapewnią opiekę i zaba-

wę wszystkim dzieciom, które 
zechcą uczestniczyć w ofe-
rowanych zajęciach.  Każda 
ze świetlic ma opracowany 
program  na wakacje, dopaso-
wany do potrzeb dzieci. Także 
w czasie wakacji realizowany 
jest projekt  „Dla dobra dzieci 
– rozwój 13 placówek wsparcia 
dziennego w Gminie Malecho-
wo” ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-

mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-
2020. 
To właśnie z projektu sfinanso-
wane  zostały już Integracyjny 
Piknik Rodzinny, wyjazdy do 
kina i do Rodzinnego Parku 
Rozrywki Pomerania. 
Działania będą kontynuowane 
także w drugiej części wakacji. 
Odbędą się kolejne wycieczki, 

świetlicowe nocowania, zajęcia 
sportowe i  wyjazdy do kina. 
W wakacyjnych planach są tak-
że imprezy i wyjazdy integra-
cyjne wspólne dla wszystkich 
placówek: między świetlicowe 
festiwale w Gorzycy i Pękeni-
nie. 
Zapraszamy wszystkie dzieci 
do placówek wsparcia dzienne-
go i gwarantujemy udane wa-
kacje bez nudy.

Wakacje z projektem „Dla dobra dzieci – rozwój 13 
placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo” 

Dzięki zajęciom chemicznym w PWD Święcianowo dzieci do-
wiedziały się co jest potrzebne do spalania, jaki gaz podtrzy-
muje spalanie, a także jaki gaz jest cięższy od powietrza. Na 
koniec odbyła się również pogadanka na temat jak reagować 
w razie wybuchu pożaru. Wszystko to w związku z realizacją 
projektu ‘’ Dla dobra dzieci’’- rozwój 13 Placówek Wsparcia 
Dziennego w gminie Malechowo.

Chemicy w PWD Święcianowo
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Chłopcy z SP Niemica  zajęli 
III miejsce w mistrzostwach 
Polski w Unihokeja chłopców 
w ramach Igrzysk Dzieci. 

W finałach wystąpiło 19 zespo-
łów z całej Polski. 
Po awansowaniu do najlepszej 
ósemki o wejście do półfinału 
pokonali zespół SP Krynica 

Zdrój 1:0 i SP Białystok także 
1:0. 
W półfinale niestety przegrali z 
SP 53 Gdańsk. 
O 3 miejsce spotkali się z mi-
strzem Wielkopolski SP Gułto-
wy i po bardzo ciężkim meczu 
zwyciężyli 2:1. 
Tym samym Szkoła z Niemicy 
zdobywa brązowy medal Mi-

strzostw Polski w Unihokeja 
chłopców. 
Wielkie GRATULACJE dla 
wszystkich zawodników. Jeste-
ście Wielcy!
Jesteśmy z was bardzo dumni. 
Najlepszym bramkarzem został 
Bartosz Plechowski z Niemicy. 

Ogólnopolskie zwycięstwo w Unihokeju

SP Niemica pisze historię!

W ramach tzw. Igrzysk 
Dzieci dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Niemicy 
zostały mistrzyniami regionu 
w mini piłce nożnej. 

Zawody rozegrano na boisku 
w Niemicy, a do zawodów 
przystąpiło aż 6 szkół : SP 7 
Szczecinek, SP 5 Koszalin, SP 
Brzeżno, SP Stanomino, SP 2 
Sianów i SP Niemica.  Zespoły 

podzielono na 2 grupy. 
W swojej grupie dziewczęta po-
konały SP 2 Sianów 5:0 i uległy 
SP Brzeżno 2:3. 
W półfinale Niemica pokonała 
1:0 SP 5 Koszalin a Brzeżno 
pokonało 4:0 SP 7 Szczecinek. 
W finale padł remis 2:2 i o zwy-
cięstwie zadecydowały karne, w 
których Niemica wygrała 2:0. 
Do półfinału wojewódzkiego 
awansowały zespoły z Niemicy 

i Brzeżna. 
W zespole Niemicy, której 
opiekunem jest Romuald Bo-
bis zagrały: Patrycja Janta – 
Lipińska, Wiktoria Skoczylas, 
Oliwia Ostrowska, Patrycja 
Babirecka, Amelia Babirecka, 
Weronika Kura, Aleksandra 
Waśko, Aleksandra Teszka, 
Agata Masiulaniec, Julia 
Piekarska, Sandra Galińska, 
Klaudia Pitra.

W Zielenicy odbył się kolejny 
turniej piłkarski w ramach 
rozgrywek Ligi Bałtyckiej 
Orlika. 

W turnieju udział wzięły młode 
piłkarki UKS Grabowa SP Lej-
kowo. 

Dziewczęta spisały się bardzo 
dobrze, wygrały cztery mecze, 
jeden zremisowały. Kolejno po-
konały Sławę Jedynkę Sławno 
I  2:1, Sławę Jedynkę Sławno II 
3:0, Pomeranie Ostrowiec 2:1, 
Stronga Zielenice 4: 0, zremiso-
wały z Orlikiem Darłowo 1:1. 

W drużynie z Lejkowa grały: 
Kornelia Kowalkowska, Ame-
lia Kowalkowska, Ola Sobo-
lewska, Ania Sobolewska, Ju-
lia Sawicka, Oliwia Zelewska, 
Oliwia Górniak, Zosia Orłow-
ska. Opiekun zespołu: Kamil 
Wiśniewski.

Zielenica

Turniej Ligii Bałtyckiej Orlik

W ramach tych zajęć nauczy-
cielka rozwija zainteresowania 
wychowanków grami logiczny-
mi, ze szczególnym naciskiem 
na ,,warcaby stupolowe”. 
Dzięki temu jedna z wycho-
wanek Wiktoria Chylarecka w 
kategorii juniorki do lat 8 zajęła 

Sukcesy w Warcabach Stupolowych
Od początku roku szkolne-
go w Przedszkolu Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Koper-
nika odbywają się warsztaty 
logicznego myślenia ,,Mądre 
Sówki”, prowadzone przez 
Jolantę Wydrę. 

Dziewczęta z Niemicy Mistrzyniami Regionu

Dwa kluby sportowe z 
gminy Malechowo otrzyma-
ły dotację z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki po 10.000 
zł na każdy z Klubów. 

Otrzymane dofinansowanie 
można przeznaczyć na orga-
nizację obozu sportowego, za-
kup sprzętu oraz wynagrodze-
nie dla szkoleniowców.

UKS Grabowa 
i UKS Niemica dostały 
dotacje.

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 25 lipca 2019 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

II zaszczytne miejsce w XVII 
Mistrzostwach Powiatu Sła-
wieńskiego, który odbył się w 
Jeżyczkach.
W ścisłej czołówce Mistrzostw 
znalazły się również uczennice 
Zespołu Szkół im. M. Koperni-
ka w Ostrowcu:
Juniorki do lat 10
III miejsce- Nikola Hutman;
Juniorki do lat 13
II miejsce- Dominika Hutman.

Serdecznie gratulujemy!


