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W sobotę, 7 września br. odbyły się Dożynki Gminne w Malechowie. 
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą, po której barwny korowód z wieńca-
mi – prowadzony przez zespół „Ostrowianie” z Ostrowca,  przeszedł na teren dożynkowy. 
Starostowie Dożynek, Róża Speiser i Marek Kobylski przekazali na ręce Wójta Gminy 
Malechowo-Radosława Nowakowskiego chleb upieczony z tegorocznych plonów.   
                                                                                       Czytaj na stronie 6-7

Dożynki Gminne 2019

Teren przy UG Malechowo

W morderczym 
upale...

Rozgrywany na dystansie 10 kilometrów, malechowski Bieg 
Bez Spiny wszedł na stałe do kalendarza sportowych wyda-
rzeń regionu. W tym roku biegacze rywalizowali w wyjatko-
wo trudnych warunkach... Więcej na str.

Zapraszamy na 

Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

    8.12.2019

- Stoiska z ozdobami 
  świątecznymi
- wspólne kolędowanie
- wizyta św. Mikołaja

Zapraszamy!

Punkt 
Konsultacyjny 

Programu 
„Czyste 

Powietrze”

W Urzędzie Gminy Malecho-
wo do dyspozycji mieszkań-
ców Gminy prowadzony jest 
Punkt Konsultacyjny prio-
rytetowego programu Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOSiGW) „Czy-
ste Powietrze”, w którym 
udzielane są informacje do-
tyczące opisywanego pro-
gramu (pokój nr 105). 

Czytaj na stronie 3
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Wszyscy kosztowali przy-
smaków z grilla, rozmawiali 
oraz przede wszystkim inte-
growali się ze sobą. Budowa 
wiaty zaangażowała wielu 

mieszkańców. 
W miejscowości jest nowe 
miejsce, które poprawiło jej 
estetykę  oraz będzie  służyć 
do wielu spotkań. 

Gorzyca

Budowa wiaty rekreacyjnej

12 sierpnia br. Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski, Przewodniczący Rady Gminy 
Malechowo - Wiesław Rosiński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów - Jacek Todys przekazali 
2 piły spalinowe jako doposażenie sprzętu specjalistycznego dla OSP Malechowo. Sprzęt 
został zakupiony z dotacji Nadleśnictwa Polanów w kwocie 3.600,00 zł oraz z Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych z Funduszu Prewencyjnego w kwocie 1.500,00 zł.

Malechowo

Przekazanie sprzętu dla OSP

Dnia 3 września br. po-
żegnaliśmy panią Marię 
Sendera, która zrezygno-
wała z funkcji dyrektora 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Malechowie. 

W ciągu wielu lat sprawo-
wania tej funkcji, pani Ma-
ria w sposób energiczny 
kierowała i miała nadzór 
nad tą instytucją kultury 
oraz podległymi jej filiami, 
dbając o sprawy organiza-
cyjne, księgozbiory, lokale 

biblioteczne, zakupy nowo-
czesnego sprzętu i wyposa-
żenia zarówno do GBP w 
Malechowie jak i do filii. 
Współpracowała przy tym z 
Wójtem Gminy Malechowo, 
pracownikami Urzędu Gmi-
ny Malechowo, bankiem, 
szkołami i innymi instytu-
cjami naszej gminy. Kiero-
wała w sposób profesjonal-
ny pracownikami biblioteki, 
wspierając ich i doradzając 
w razie potrzeby. Roztoczy-
ła wokół siebie miłą i ciepłą 

atmosferę współpracy. 
Życzymy pani Marii miłego 
wypoczynku w gronie ro-
dzinnym, spełnienia marzeń 
i aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Od początku 
września br. funkcję dyrek-
tora Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej sprawuje pani Anna 
Zając – bibliotekarz Filii Bi-
bliotecznej w Ostrowcu. 
Nowej pani dyrektor życzy-
my dużo satysfakcji, owoc-
nej pracy, sukcesów i speł-
nienia marzeń.

Pożegnanie dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Malechowie 
pani Marii Sendera

W dniu 11 września br. 
w Urzędzie Gminy 
Malechowo odbyło się 
uroczyste wręczenie aktów 
nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela 
mianowanego. 

Sekretarz Gminy Malecho-
wo – Halina Skaza wraz 
z Kierownikiem Referatu 
Oświaty, Kultury i Sportu 
– Tadeuszem Chylewskim, 
w obecności Dyrektora Ze-
społu Szkolno – Przedszkol-
nego – Piotra Chylareckiego 
oraz Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Lejkowie – Mi-
rosławy Turczyn, wręczyła 
akty nadania stopnia awansu 
zawodowego na nauczycie-
la mianowanego trzem pa-
niom: Aleksandrze Gancarz, 
Ewelinie Krawczuk oraz Jo-
annie Sawickiej, które z po-
wodzeniem zdały egzamin 
i złożyły ślubowanie. Wójt 
Gminy Malechowo - Rado-
sław Nowakowski składa 

Awans nauczycieli...

gratulacje na ręce miano-
wanych nauczycieli, życząc 
wielu sukcesów w pracy z 
uczniami.

Również 13 września 2019 
roku dwoje nauczycieli 
odebrało akt nadania stop-
nia awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowa-
nego. Uroczystość jest po-
twierdzeniem pomyślnego 
zakończenia postępowania 
kwalifikacyjnego na wyższy 
stopień awansu zawodowe-

go przez p. Anitę Zalewską- 
Prylewską oraz p. Kamila 
Wiśniewskiego - nauczycie-
li z SP Lejkowo. 
Uroczystość odbyła się w 
Delegaturze Koszalińskie-
go Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie, akty nadania 
wręczał Wicekurator Oświa-
ty p. Bogusław Ogorzałek. 
Nauczycielom towarzyszyła 
dyrektor szkoły p. Mirosła-
wa Turczyn. Gratulacje dla 
awansowanych nauczycieli.

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego uzyskały: Aleksandra Gancarz, Ewelina 
Krawczuk oraz Joanna Sawicka

Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Anita Za-
lewska- Prylewska oraz Kamil Wiśniewski

Jest to kolejna dotacja uzy-
skana przez sołectwo  Go-
rzyca w ciągu dwóch lat. 
Podziękowania dla człon-
ków  grupy nieformalnej, 
wszystkich osób zaangażo-
wanych w działania w tym 
projekcie. 

W sołectwie Gorzyca  została zakończona realizacja 
projektu  „Mikrodotacje 2018”- dzięki któremu, po-
wstała  wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej, 
a w niedzielę 26 sierpnia b.r.  odbyło się oficjalne otwar-
cie, w którym uczestniczyli mieszkańcy Gorzycy. 
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W dniu 16 września br. pod-
pisano umowę pomiędzy 
Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej, reprezen-
towanym przez Pawła Mi-
rowskiego, a Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Malecho-

„Mały Strażak”

dokończenie ze str. 1

Przypomnijmy: „Czyste Po-
wietrze” to kompleksowy 
program, którego celem jest 
poprawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie emi-
sji pyłów oraz szkodliwych 
substancji dostających się do 
powietrza poprzez spalanie 
odpadów oraz paliw stałych w 
indywidualnych kotłowniach 
istniejących w budynkach 
mieszkalnych. W ramach pro-
jektu można ubiegać się o dofi-
nansowanie na: 
- wymiany nieefektywnych 
energetycznie źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwa sta-
łe) oraz zakup i montaż nowych 
źródeł ciepła (w tym pomp cie-
pła), spełniających wymagania 
określone w programie;
- docieplenie przegród budyn-
ku;
- zakup i wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej;
- montaż lub modernizacja in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody;
- instalacja odnawialnych źró-
deł energii (kolektorów sło-
necznych lub instalacji foto-
woltaicznej);
- 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 Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie.
Więcej informacji: https://
www.wfos.szczecin.pl/aktual-
nosci-czyste-powietrze.html

Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ogłasza nabór wnio-
sków o dofinansowanie w 
ramach programu prioryteto-
wego „Agroenergia”, który 
zakłada dofinansowanie inwe-
stycji służących budowaniu 
samodzielności energetycznej 
na obszarach wiejskich, co 
przyczyni się do zwiększe-
nia lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego i poprawy ja-
kości powietrza. 
Maksymalna wysokość do-
finansowania w formie dota-
cji może pokryć do 40 proc. 
kosztów kwalifikowanych, a 
pożyczka będzie mogła pokryć 
nawet do 100 proc. kosztów 
kwalifikowanych, przy czym 
kwota pożyczki będzie mogła 
wynieść od 100 tys. zł do 2 
mln zł. 
Z programu Agroenergia będą 
mogli skorzystać wyłącznie 
rolnicy indywidualni, rozumia-
ni jako osoby fizyczne będące 
właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym, samoistnym po-
siadaczem lub dzierżawcą nie-
ruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 
ha oraz co najmniej od 5 lat 
mieszkają w gminie, na obsza-
rze której jest położona jedna z 
nieruchomości rolnych wcho-
dzących w skład gospodarstwa 
rolnego. 
Rodzaje przedsięwzięć, na 
które rolnicy mogą składać 
wnioski o dotacje i pożyczki, 
to inwestycje w nowe źródła 
ciepła i energii elektrycznej 
(w tym OZE) wraz z maga-
zynami energii, a ponadto 
przedsięwzięcia zakładające 
zmniejszenie zużycia surow-
ców pierwotnych oraz mające 
na celu poprawę efektywności 
energetycznej.  
Wnioski należy składać w ter-
minie do 20.12.2019 r. lub do 
wyczerpania alokacji środków. 
Więcej informacji dotyczących 
programu: 
http://www.nfosigw.gov.pl.

Punkt Konsultacyjny 
Programu 

„Czyste Powietrze”

Gmina Malechowo reali-
zuje zadanie pn. „Budowa 
domu wiejskiego 
w Ostrowcu. 

Powstanie duży, funkcjo-
nalny obiekt z toaletami i 
zapleczem gospodarczym. 
Obecnie trwają prace przy 
tynkowaniu ścian. Zakoń-
czono prace pokrycia da-
chowego, montażu instalacji 
elektrycznej, wylano po-
sadzki oraz wykonano ele-
wację budynku. 
Przypomnijmy: Gmina Ma-
lechowo otrzymała dofinan-
sowanie unijne w kwocie 
290.000,00 zł, natomiast ca-
łość inwestycji zamknie się 
kwotą 1,2 mln. Dofinanso-

Trwają prace przy budowie Domu 
Wiejskiego w Ostrowcu

wanie ww. zadania możliwe 
jest w ramach działania „Re-
alizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez 

społeczność” w ramach 
Priorytetu 4 - „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności te-
rytorialnej”.

We wrześniu ruszyła inwe-
stycja pn: „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku gimnazjum  na 
budynek wielofunkcyjny 
z domem kultury”. 

10 września 2019 r. w Urzędzie 
Gminy Malechowo podpisano 
umowę z Panią Edytą Siarnec-
ką prowadzącą działalność pod 
nazwą Usługi Ogólnobudowla-
ne Edyta Siarnecka w Pięćmie-
chowie.
Wykonawca złożył najko-
rzystniejszą ofertę w kwocie 
467.446,42 za wykonanie  ro-
bót wraz z okresem gwarancji 
na 72 miesiące.
Wykonawcę udało się wybrać 
dopiero w trzecim przetargu, 
gdyż w dwóch pierwszych nie 
złożono żadnych ofert. Wy-
konana dokumentacja projek-
towa obejmuje przebudowę 
całego budynku i wydzielenie 
przedszkola, domu kultury i 
szkoły podstawowej. Główny-
mi pracami budowlanymi będą 
rozbiórki istniejących ścianek 
działowych oraz budowa no-
wych ścian działowych w no-
wym układzie funkcjonalnym 
budynku wraz z instalacjami 

wewnętrznymi – sanitarnymi 
i elektrycznymi.  Do wymiany 
jest  cała instalacja c.o w części 
przebudowy.
Pomieszczenia przeznaczone na 
działalność domu  kultury są na 
parterze budynku, z wejściem 
głównym od strony południo-
wej. Przy wejściu głównym do 
wykonania jest pochylnia dla 
osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenia świetlicy kultu-
ry stanowią: dwie sale świetli-
cy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, hol, pomieszczenia 
magazynowe. Świetlica kultury 
dysponuje dwoma wyjściami 
ewakuacyjnymi.
Powierzchnia Domu Kultury 
wynosi  418,54 m2.
Przedmiot zamówienia stanowi 
również wyposażenie Domu 
kultury.
Z uwagi na funkcjonującą szko-
łę podstawową oraz działające 
przedszkole, roboty uciążliwe 
będą mogły być prowadzone w 
przerwach w nauce i w godzi-
nach popołudniowych. 
Wykonawca zobowiązany bę-
dzie również do trwałego od-
dzielenia placu i zaplecza bu-
dowy od funkcjonującej części 
szkoły.

Podpisano umowę

We wrześniu bieżącego 
roku zakończył się odbiór 
robót związanych z budo-
wą kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Niemica. 

Obecnie, dzięki pozyska-
nemu z Funduszu Dróg 
Samorządowych wsparciu 
finansowemu w kwocie 
1 mln 400 zł, trwa w Niemicy 
przebudowa drogi gminnej 
na odcinku ponad 1,7 km.  
W ramach inwestycji, oprócz 
przebudowy samej drogi, 
wykonane zostanie na tym 
odcinku oświetlenie.
Przekazanie wykonawcy 
placu budowy nastąpiło 
28 sierpnia br., a zakoń-
czenie inwestycji na-
stąpi w roku 2020. 
Zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez wy-
konawcę w roku 2019 roku 
ma zostać wykonane na 
przedmiotowym odcinku 
70% podbudów pod po-
wierzchnie oraz w takim 
samym stopniu podbudowa 
ma zostać „zamknięta” war-
stwą wiążącą czyli pierwszą 
warstwą masy asfaltowej. 
Obecnie prace są wykony-
wane zgodnie z przedsta-
wionym harmonogramem, 
mimo niesprzyjających wa-
runków pogodowych. 

Dokończenie na str 4

Przebudowa 
drogi 

Bartolino -  
- Niemica

wie, reprezentowaną przez 
Prezesa Romana Nowackie-
go oraz Skarbnika Stanisła-
wa Sendera,  w obecności 
Wiceminister Środowiska 
Małgorzaty Golińskiej oraz 
Kierownika Zespołu ds. 
Obsługi Wniosków Rober-
ta Stępień, na zakup ubrań 
specjalnych dwuczęścio-
wych dla OSP Malechowo. 
OSP Malechowo uzyskała 
dofinansowanie w wyso-
kości 18.000 zł, natomiast 
całkowity koszt projektu to 
20.000 zł.

Nabór wniosków w ramach 
programu priorytetowego 

„Agroenergia”
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Dokończenie ze str. 3

Wykonawca deklaruje, że 
terminy założone w harmo-
nogramie nie ulegną zmia-
nie.
Urząd Gminy wraz z Wyko-
nawcą postarają się zapew-
nić dojazd mieszkańcom 
posesji przyległych do re-
montowanego odcinka dro-
gi  przez cały okres trwania 
prac. Obecnie stan drogi po-
zostawia wiele do życzenia. 

Należy pamiętać, że jest to 
plac budowy i kierujący po-
winni zachować szczególną 
ostrożność oraz dostoso-
wać prędkość do panują-
cych trudnych warunków. 
Jesteśmy przekonani, że po 
zakończeniu inwestycji za-
równo mieszkańcy Niemicy, 
jak i wszyscy pozostali ko-
rzystający z tej drogi, będą 
usatysfakcjonowani. 

Przebudowa drogi...

Szczepienia 
Zachodniopomorski Wojewódzki Weterynarz Weterynarii 
w Szczecinie przypomina o obowiązku szczepień psów 
przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są zobowiązani 
zaszczepić zwierzęta, które ukończyły 3 miesiąc życia, a 
kolejne szczepienia muszą odbywać się nie rzadziej niż 
co 12 miesięcy. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie 
dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi wetery-
naryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla 
zwierząt, których wykaz znajduje się na stronie interne-
towej Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko - Weteryna-
ryjnej. Posiadacz, który uchyla się od obowiązku ochron-
nego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega 

karze grzywny.

Wspaniałą rocznicę 50 – 
lecia zawarcia związku 
małżeńskiego obchodzili 
Państwo Jadwiga i Józef 
Dobies z Sulechowa. 

Z tej okazji odbyło się w 
Urzędzie Gminy Malecho-
wo uroczyste spotkanie z 
dostojnymi Jubilatami oraz 
ich rodzinami. 
Jubilaci zostali odznaczeni 
medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 
Medal ten jest symbolicz-
nym wyrazem uznania, ja-
kie władze Rzeczypospolitej 
Polskiej i władze samorzą-

dowe gminy Malechowo ży-
wią dla wartości życia ro-
dzinnego oraz wagi, jakie 
przywiązują do pomyślności 
każdej rodziny, do trwałego, 
zgodnego i szczęśliwego 
związku małżeńskiego. 
Małżonkowie złożyli sobie 
także podziękowanie za 50 
lat przeżytych w radości i 
smutku, w zdrowiu i w cho-
robie.
Przyrzekli sobie pielęgno-
wanie związku i nieustającą 
miłość, a niejednej osobie 
zakręciła się łezka w oku. 
Ten piękny Jubileusz był 
okazją do złożenia przez 
Wójta Gminy Malechowo  

Złote Gody Państwa Dobies

- Radosława Nowakow-
skiego serdecznych życzeń 
jubilatom, dobrego zdrowia, 
miłości, wzajemnego zrozu-
mienia i dalszych szczęśli-
wych lat w otoczeniu naj-
bliższych. 
Po wręczeniu bukietu kwia-
tów przyszedł czas na toast 
za zdrowie Państwa Dobies 
i gromkie „Sto lat”. 
Jubilaci wychowali troje 
dzieci, doczekali się rów-
nież trojga wnucząt, przez 
całe swoje życie są związani 
z Gminą Malechowo. 
Pani Jadwiga urodziła się 
w Bartolinie, natomiast Pan 

Józef pochodzi z Sulecho-
wa i tu też Państwo Dobies 
mieszkają do dziś. 
Jubilaci od zawsze byli bar-
dzo aktywnymi mieszkań-
cami Gminy, udzielają się 
społecznie w wielu dziedzi-
nach życia - Pan Józef był 
Radnym Gminy Malecho-
wo, obecnie pełni funkcję 
Prezesa OSP Sulechowo.

Dostojnym Jubilatom ży-
czymy zdrowia, nieustającej 
miłości, wzajemnego zro-
zumienia i kolejnych, pięk-
nych jubileuszy.

20 lipca bardzo liczna, 
bo ponad 90 osobowa,  grupa 
seniorów z gminy Malecho-
wo wyjechała na coroczny 
jarmark we Wdzydzach.

Jarmark Wdzydzki to najwięk-
sza na Kaszubach letnia impre-
za folklorystyczna, która odby-
wa się w muzeum na wolnym 
powietrzu od 1973 r.
Na 22-hektarowym terenie Mu-
zeum odbywają się występy 
regionalnych zespołów folklo-
rystycznych, wiejskich teatrzy-
ków i kabaretów, śpiewaków, 
chórów, gawędziarzy i muzy-

ków, pokazy dawnych zawo-
dów, wiejskich rzemiosł i tra-
dycyjnych zajęć, a w klimacie 
stylowych wnętrz rozbrzmiewa 
muzyka dawnych wieków wy-
konywana na zabytkowych in-
strumentach.
Nasi seniorzy mogli  poczuć at-
mosferę tego święta, kosztować 
specjały licznych regionalnych 
kuchni oraz brać udział w licz-
nych grach, zabawach ludo-
wych i warsztatach gwarantują-
cych wszystkim dobrą zabawę, 
miły nastrój i niezapomniane 
wrażenia.

Na jarmark do Wdzydz

W dniach 12 – 13 sierpnia 
2019 r. została zorganizo-
wana wycieczka autokaro-
wa do Lichenia. 

W wycieczce wzięło udział 
50 seniorów z gminy Male-
chowo. 
W Starym Licheniu senio-
rzy zwiedzili z przewodni-
kiem stary kościół pw. św. 
Doroty, dziś Sanktuarium 
Maryjne, kapliczki oraz 
nowo wybudowaną Bazyli-
kę Matki Bożej Licheńskiej 
z cudownym obrazem, Gol-
gotą i cudownym źródeł-

kiem. Następnego dnia udali 
się do Lasku Grąblińskiego, 
miejsca pierwszych obja-
wień Matki Bożej. 
Przez dwa dni chętni mogli 
wziąć udział we mszy świę-
tej. Każdy wycieczkowicz 
pobrał wodę z cudownego 
źródełka. 
Nie obyło się też bez wizyty 
na tutejszym targu z dewo-
cjonaliami. Wycieczkowi-
czom dopisywały humory. 
Zmęczeni i zadowoleni z 
udanej wycieczki wrócili 
wieczorem do domu.

Wycieczka do Lichenia 
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W dniach 18 - 20.09.2019 
r. odbyła się, kolejna już 
w tym roku, wycieczka 
seniorów z gminy Male-
chowo. 

Tym razem 41 osobowa gru-
pa wyruszyła do Warszawy. 
Pierwszego dnia, po przy-
jeździe do stolicy, seniorzy 
mogli podziwiać jej piękno 
z tarasu widokowego na 30-
tym piętrze Pałacu Kultury 
i Nauki, a następnie obiekt 
robiący nie mniejsze wra-
żenie - Stadion Narodowy 
,,PGE Narodowy”. Drugie-
go dnia wycieczkę słonecz-
nym uśmiechem przywitał 
Pałac w Wilanowie z ca-
łym pięknym otoczeniem 

ogrodowym, zwiedzanie 
wnętrz Pałacu Króla Jana 
III Sobieskiego wprowa-
dzał w nastrój tamtej epoki. 
Przejeżdżając z Wilanowa 
do Muzeum Powstania War-
szawskiego nie sposób było 
pominąć ciekawej budowli 
Świątynia Opatrzności Bo-
żej - wotum wdzięczności za 
Konstytucję, seniorzy  rów-
nież odwiedzili Grób Nie-
znanego Żołnierza, a także 
podziwiali Belweder, Pałac 
Prezydencki i Stare Miasto. 
Umęczeni po całym dniu  
udali się na posiłek. Trzecie-
go dnia zwiedzili cały kom-
pleks pałacowo - ogrodowy 
Królewskich Łazienek: Pa-
łac na Wyspie, Amfiteatr, 

Starą Pomarańczarnię, Bia-
ły Domek, Altanę Chińską, 
Świątynię Sybilli, Pomnik 
Fryderyka Chopina i hipo-
drom z drewnianymi trybu-
nami uznawany za jeden z 
najpiękniejszych obiektów 
w Europie. Uwieńczeniem 
wycieczki była przejażdż-
ka metrem od Politechniki 
Warszawskiej do końco-
wego przystanku na Młoci-
nach, dla wielu osób była to 
pierwsza wycieczka metrem. 
Dobry nastrój i niesamowite 
wrażenia ze stolicy towarzy-
szyły przez całą wycieczkę. 
Umęczeni, ale zadowoleni 
seniorzy późnym wieczo-
rem wrócili do domów.

Zwiedzili Warszawę

Elżbieta Kamińska

„Szkoła 
Wędrująca”

- Czyżby szkoła 
wędrowała?

owszem, było 
niegdyś tak

i trwało przez 
wiele lat

Szkoła wędrowała 
przez progi
kolejnych 

wiejskich chat

- Gdzie i kiedy tak 
było?

prawie dwieście 
lat temu

w nowo powstałej 
kolonii

na malechowskiej 
ziemi

tak się wydarzyło

W każdym domu
przez osiem dni
dzieci się uczyły

potem w następnym 
I tak w kółko

losy oświaty się toczyły

W tym samym czasie
mieszkał tam 
i się stołował 

nauczyciel pan

Z biegiem czasu
szkoła wędrować 

przestała
gdy dla celów 
oświatowych

w jednym z domostw
izbę wydzierżawiono

Z początkiem 
XX wieku

na cześć nowo 
wybudowanej

pięknej i jasnej szkoły
pieśń dziękczynną

zaintonowano

Bogu, królowi
i panu landratowi

bez końca dziękowano

ten wierszyk 
to ciekawostka 

z bardzo dawnych lat 
czy ktoś powie mi

w której to było wsi?

W dniach 30/31.08.2019 
roku rozegrano V Zawody 
Wędkarskie im. Edwarda 
Struzika (Maraton Węd-
karski). 

W rywalizacji uczestniczyło 
8 zawodników. Miejscem 
zawodów było  jezioro 
Ostrowiec (J-08). 
Rywalizacja rozpoczęła się 
od godz. 19-tej w piątek,  a 
zakończyła o godz. 08:30 
w sobotę. Maraton wędkar-
ski miał charakter imprezy 

towarzyskiej. Do rywalizacji 
liczyły się ryby złowione w 
trakcie całych zawodów . W 
końcowej klasyfikacji, zwy-
cięzcą V Zawodów Wędkar-
skich im. Edwarda Struzika 
(Maraton Wędkarski)  został  
Maciej Maszoński.
Klasyfikacja indywidualna 
przedstawia się następują-
co:
Maciej Maszoński – 1,25 kg
Jakub Skierka – 0,79 kg
Krzysztof Stelmak – 0,78 
kg

Tuż poza podium uplasował 
się Romuald Bobis z wyni-
kiem 0,73 kg złowionych 
ryb.
W kategorii „największa 
złowiona ryba” zwycięzcą 
został Jakub Sierka, za zło-
wienie 35 cm leszcza.
Po godz. 9-tej nastąpiło po-
dziękowanie za udział w 
zawodach oraz  dekoracja 
wg klasyfikacji, wręczenie 
pucharów, dyplomów i na-
gród.

V Zawody Wędkarskie im. Edwarda 
Struzika (Maraton Wędkarski)

Programowanie i roboty-
ka to pasje nauczycieli z 
ZSP w Malechowie – Da-
riusza Bartosa i Dominika 
Wroscha, którzy od kilku 
lat starają się zaszczepiać 
uczniom.
Już dawno dostrzegli, jak 
ważne i powszechne staje 
się korzystanie z nowych 
technologii. Zależy im na 
tym, aby ich uczniowie 
nie tylko potrafili sprawnie 
korzystać z dobrodziejstw 
techniki, ale również by 
sami byli w stanie tworzyć, 
projektować i programować 
urządzenia dostosowane do 
potrzeb swoich i innych.
Z powodzeniem realizują 
programy edukacyjne, któ-
rych celem jest rozwijanie 
kompetencji kluczowych 
uczniów, w szczególności 
informatycznych. Organi-
zowany turniej robotyki 
Rumble Robots jest zwień-
czeniem 3 lat pracy.
Zapraszamy - 25 paździer-
nika 2019 r. o godzinie 
8.30  do Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Malechowie na zmagania 
robotów Lego w 6 konku-
rencjach:
1. Lego Sumo
2. Lego Minisumo
3. Lego Linefollower
4. Lego Dragster
5. Lego Walkingbot
6. Lego Bear Rescue

W Malechowie został ro-
zegrany finał powiatowy 
w piłce nożnej dziewcząt 
w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. 

Mistrzem Powiatu sławień-
skiego zostały dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Kazimierza Górskiego w 
Lejkowie, które kolejno po-
konały SP Sławno 6:1 oraz 

SP Malechowo 2:1. 
Drugie miejsce przypadło 
SP Malechowo, trzecie SP 
Sławno. 
Podopieczne Kamila Wi-
śniewskiego zagrały w skła-
dzie: Kornelia Kowalkow-
ska, Amelia Kowalkowska, 
Ola Sobolewska, Ania So-
bolewska, Oliwia Zelewska, 
Oliwia Górniak, Zosia Or-
łowska, Eliza Seweryn.

Lejkowo

Najlepsze w powiecie

Ogólnopolski Turniej Robotów Lego 
Rumble Robots w Malechowie!

Malechowo

Patrzymy w przyszłość!

Dla wszystkich uczestników 
przewidziano dodatkowe 
atrakcje w postaci upomin-
ków - każdy uczestnik za-
wodów otrzyma torbę pełną 
niespodzianek i gadżetów od 
sponsorów oraz pamiątkową 
koszulkę z logiem turnieju. 
Dla zdobywców miejsc na 
podium przewidziano pucha-
ry, dyplomy i cenne nagrody 
rzeczowe. Dla wszystkich 
gości i uczestników turnie-
ju przygotowany zostanie 
pokaz robotów Lego oraz 
innych firm. Każdy będzie 
mógł wejść w interakcję z 
nowoczesną technologią. 
Dodatkowo organizatorzy 
zapewniają ciepły posiłek, 
kafeterię i studio filmowe 
3D. 

Serdecznie zapraszamy 
– 25 października br., 

ZSP w Malechowie! 
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Piękny zwyczaj dzielenia 
chleba umilił występ ze-
społu „Nasze Wspomnie-
nia” z Ostrowca. 

Część rozrywkowa dożynek 
rozpoczęła się od koncer-
tu Orkiestry z Malechowa, 
następnie odbył się pokaz 
Zumby prowadzony przez 
p. Joannę Michno. 
W dalszej części wystąpi-
li: „Słoneczko” z Niemicy, 
„Minutki”, „Ostrowianie” 

z Ostrowca, Ambasadorka 
Ewy Chodakowskiej – Ga-
briela Buchar. 
Przed sceną odbył się kon-
kurs „Dla Par”, składający 
się z trzech etapów: kon-
kurencja I: „Korale dla mej 
Pani”, konkurencja II: „Lot-
ne wykopki”, konkurencja 
III: „Dorodne ziemniaki”. 
Zwycięzca otrzymał na-
grodę ufundowaną przez 
Karczmę Malchow nato-
miast pozostali uczestnicy 

konkursu otrzymali nagro-
dy ufundowane przez Dar-
łowską Lokalną Grupę Ry-
backą.
Odbył się konkurs na Naj-
piękniejszy Wieniec Do-
żynkowy oraz Najpiękniej-
sze Stoisko Dożynkowe. 
Komisja Konkursowa nie 
miała łatwego zadania pod-
czas oceny wieńców. 
Po długich obradach zdecy-
dowano, że:
I miejsce i czek o wartości 
500 zł otrzymało Sołectwo 
Gorzyca,
II miejsce oraz czek o war-
tości 300 zł wywalczyło So-
łectwo Żegocino,
III miejsce i czek o wartości 
200 zł przypadło Sołectwu 
Paproty.
Pozostali uczestnicy kon-
kursu zostali nagrodzeni 
symbolicznymi dyplomami 
i czekami o wartości 100 
zł.
Ocena kolorowych i bardzo 
oryginalnych stoisk dożyn-
kowych była równie trud-
nym zadaniem. 
Komisja oceniała walory 
estetyczne, złożoność kon-
strukcji, elementy dekora-
cyjne oraz walory smakowe 
serwowanych dań i produk-
tów. I tak:
I miejsce i nagrodę 500 zł 
przyznano Sołectwu Go-
rzyca,
II miejsce i nagroda 300 zł 
przypadło Sołectwu Przy-
stawy,

III miejsce i nagrodę 200 zł 
wywalczyło Sołectwo Kar-
wice.
Dodatkowo zostało przy-
znane wyróżnienie oraz na-
groda w kwocie 150 zł dla 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Przystawach.
Pozostałe sołectwa zostały 
również nagrodzone dyplo-
mem uznania oraz czekiem 
o wartości 100 zł.

Dla dzieci przygotowano 
bezpłatne atrakcje znajdu-
jące się w strefie dziecka, 
takie jak: dmuchane zjeż-
dżalnie, malowanie twarzy, 
tatuaże i warkoczyki.
O godz. 19:00 rozpoczął się 

długo wyczekiwany koncert 
zespołu "MIG ". 
Pomimo niepogody zespół 
przyciągnął rzeszę słucha-
czy, którzy wspólnie bawili 
się i śpiewali. Były bisy, a 
potem wspólne zdjęcia.
Wójt Gminy Malechowo 
– Radosław Nowakowski 
podziękował wszystkim za 
wspaniałą zabawę, sponso-
rom i przyjaciołom Gminy 
Malechowo za wkład w or-
ganizację imprezy. 
Po oficjalnym zakończeniu 
Dożynek Gminnych w Ma-
lechowie zabawę do białe-
go rana poprowadził zespół 
„Maxime” z Ustki.

Bawili się na tegorocznych Dożynkach Gminnych

- Stowarzyszenie Zespołu 
  Ludowego ostrowianie,
- Sołectwo Malechowo, 
  oSp Malechowo 
  oraz p. Milenę Gałka,
- Koło Gospodyń 
  Wiejskich w Niemicy,
- Klub Seniora 
  w Malechowie,

- Koło Gospodyń 
Wiejskich w przystawach,
- Sołectwo Gorzyca,
- Sołectwo Karwice,
- Sołectwo Sulechówko,
- Koło Gospodyń 
  Wiejskich w Kusicach,
- Sołectwo Malechówko,
- Sołectwo przystawy,
- Sołectwo Borkowo.

apetyt można było zaspokoić na stoiskach 
gastronomicznych, przygotowanych przez:
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Podziękowania dla sponsorów 
i darczyńców Dożynek Gminnych 2019
1. Daria Podpirko – Zdyr
2. Materka Grzegorz Gospodarstwo Rolne Hodowla 
    Ryb Łososiowatych
3. Grudzeń Las Sp. z o.o
4. Agro-Wap Angelika Staniszewska
5. Gospodarstwo Rybackie Kazimierz Kazimierski
6. Gospodarstwo Rolne Karwice Sp. z o.o. Andrzej Golik
7. Firma Wielobranżowa ROL-WAP Żanetta Ordon
8. Zakład Usługowo-Handlowy MIR-KLIM 
    Mirosław Owięcki
9. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
    Bernacki Edward
10.Bohdan Pawlak, Gospodarstwo Rolne
11. Gospodarstwo Drobiarskie Jacek Bieliński
12. Caldrew Boros-Smolińska Ewelina
13. FOL-PAK Jerzy Kęsik
14. Restauracja „Pod Dębem”
15. Tadeusz Broś, Przedsiębiorstwo Drogowe DROBET
16. BAŁTYK-GAZ Sp. z o.o.
17. Bank Spółdzielczy w Sławnie
18. PGK Sp. z o.o. w Koszalinie
19. Wiejski Dom Handlowy w Malechowie 
      – Kazimierz  Szewczuk
20. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego 
      „Olszewski i Synowie”
21. AOS Sp. z o.o.
22. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAGDA 
      Zbigniew Kaczmarek
23. AGROMOR Sławno
24. Sklep spożywczo – warzywny „Pod Wozem”.
25. Sklep Spożywczo-chemiczny Mart 
       – Mati Justyna   Mazur
26. Markomp Sp. z o.o.
27. HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o.
28. Karczma Malchow
29. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
30. WC Serwis Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
31. Hurtownia OPTIM
32. Gospodarstwo Rybackie "Zielenica" 
       Anna i Łukasz      Skowrońscy
33. Piekarnia Bułeczka Ostrowiec
34. Kwiaciarnia Orchidea
35. Wiesław Prończuk
36. Sławomir Kasper
37. Jarosław Mielcarek

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę:
- druhów z OSP Gminy Malechowo,
- grona pedagogicznego i uczniów ZSP w Malechowie,
- Radnej i Sołtysa Sołectwa Malechowo oraz mieszkańców 
  Malechowa za przygotowanie pięknych dekoracji 
  i ozdobienie posesji.

Bawili się na tegorocznych Dożynkach Gminnych



Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
2 września 2019 r.    – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2019 r.   – zimowa przerwa świąteczna
10 – 23 lutego 2020 r.    – ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r.   – wiosenna przerwa świąteczna
21 – 23 kwietnia 2020 r.   – egzaminy- termin główny: ósmoklasisty
26 czerwca 2020 r.    – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.  – ferie letnie
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31 sierpnia br. odbył się 
II Bieg Bez Spiny organi-
zowany przez Wójta Gmi-
ny Malechowo - Radosła-
wa Nowakowskiego. 

Dla uczestników biegu zaku-
pione zostały pakiety starto-
we wraz z upominkiem oraz 
ciepły posiłek. 
Mając na względzie zdrowie 
i bezpieczeństwo zawodni-
ków przygotowano przez 
organizatorów odpowiednie 
zabezpieczenie medyczne. 
O zabezpieczenie terenu, 
odpowiednie zabezpieczenie 
drogi zadbali Strażacy, Straż 
Gminna oraz Policja. 
Jest nam niezmiernie miło 
poinformować, że miesz-
kańcy Gminy Malechowo 

II Bieg Bez Spiny w Malechowie 

również wzięli udział w II 
Biegu Bez Spiny. 
W biegu wzięło udział 108 
zawodników w 7 katego-
riach. 
Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy. 
Był to kolejny, drugi bieg 
w Gminie Malechowo, któ-

ry mamy nadzieję, spełnił 
oczekiwania biegaczy. 
Z tego miejsca Wójt Gminy 
Malechowo – Radosław No-
wakowski składa serdeczne 
podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w organizację II Biegu Bez 
Spiny.

Uplasowali się 
na następujących miejscach: 

W kategorii Najlepsza Zawodniczka 
                        z Gminy Malechowo: 
                          I m-sc  Apanel Marta z Sulechowa. 

W kategorii Najlepszy Zawodnik 
                   z Gminy Malechowo: 
                        I m-sc Rybicki Andrzej, 
                       II m-sc – Powarzyński Krzysztof. 
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Wójt Gminy 
Malechowo 

- 
Radosław Nowakowski 

składa 
serdeczne gratulacje 

dla 
Mateusza Wiącka 
– Sołtysa Sołectwa 

Gorzyca, reprezentują-
cego Gminę Malecho-
wo, nominowanego do 
Konkursu Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego „Sołtys Roku 
2019”. 
Nominacja ta, jest po-
twierdzeniem zaanga-
żowania w życie małej 
ojczyzny. 
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20 lipca 2019 r. na boisku 
wiejskim w Przystawach 
miało miejsce kolorowe 
szaleństwo, czyli zorganizo-
wany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Przystawach 
„Festiwal Kolorów”. Od-
był się on dzięki otrzyma-
nej mikrodotacji w ramach 
naboru I „Programu Spo-
łecznik na lata 2019-2021”, 
realizowanego przez Ko-
szalińską Agencję Rozwo-
ju Regionalnego S.A. Na 
dzieci i dorosłych czekało 
wiele atrakcji, m.in. dmu-
chańce, trampolina, malo-
wanie twarzy, farbowanie 
włosów, tatuaże, popcorn, 
grill, słodki bufet i loteria. 
Festiwal Kolorów rozpoczął 
się przywitaniem wszyst-
kich przybyłych gości przez 

przedstawicielkę KGW w 
Przystawach Panią Renatę 
Lichotę, która wyjaśniła, 
co dokładnie kryje się pod 
nazwą „Festiwal Kolorów”. 
Jest to kolorowe i radosne 
wydarzenie, gdzie w tym 
samym miejscu i tym sa-
mym czasie wszyscy wy-
rzucamy do góry kolorowy 
puder, tworząc ogromną, 
rozpościerającą się nad tłu-
mem tęczę kolorów. Głos 
zabrał również Radny Ma-
teusz Wiącek, który życzył 
wszystkim wspaniałej zaba-
wy i dodał, że organizacja 
takich spotkań pomaga w 
integrowaniu się społeczno-
ści lokalnej.
 
Po części oficjalnej nad-
szedł czas na konkurencje 

Festiwal Kolorów w Przystawach 

sportowe dla dzieci i doro-
słych, w których brali udział 
mieszkańcy Przystaw oraz 
sąsiedzi z Gorzycy. Roz-
grywki dostarczyły mnó-
stwo emocji, była to świetna 
zabawa, która miała na celu 
integrację uczestników w 
duchu rywalizacji sportowej. 
Następnie przyszedł czas na 
rozegranie meczu w piłkę 
nożną pomiędzy drużyna-
mi z Przystaw i Gorzycy. 
Należy w tym miejscu za-
znaczyć, że obie drużyny 
rzetelnie trenowały przed tą 
potyczką. Rywalizacja była 
zacięta, a nagrodą za wylane 
krople potu był ufundowany 
przez Radnego Gminy Ma-
lechowo Mateusza Wiąc-

ka puchar, wspaniała piłka 
do treningów oraz uścisk 
dłoni samego Radnego.  
Na koniec przyszedł czas na 
kulminacyjny punkt progra-
mu, czyli wyrzut kolorów. 
Tradycja obsypywania się 
holi pochodzi z Indii, tam 
ten zwyczaj kultywuje się 
w czasie obchodów hindu-
istycznego święta radości i 
wiosny. Chętnych do zaba-
wy nie brakowało, w kolej-
ce po woreczki z proszkiem 
holi stały zarówno dzieci, 
młodzież, jaki i dorośli. Po 
rozdaniu proszków wszyscy 
ustawili się w okręgu i do 
rytmu muzyki przygotowa-
nej przez DJ-a zaczęło się 
odliczanie do wspólnego 

wyrzutu kolorów w powie-
trze. Kolory holi stworzyły 
piękną, kolorową chmurę 
nad głowami uczestników, a 
na kolorowych twarzach wi-
doczne było zadowolenie i 
uśmiech. Po wyrzucie dzieci 
były zachwycone. Na parkie-
cie, który stał się tęczowym 
dywanem dzieci robiły anioł-
ki i obsypywały się reszt-
kami kolorowego proszku. 
Dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu licznie przybyłych 
Wolontariuszy i poświęco-
nemu czasu w przygotowa-
niach boiska, jak również 
samego Festiwalu Kolorów, 
impreza okazała się wielkim 
sukcesem.



SZKoLNE SpRaWy 10  www.malechowo.pl

Wrzesień jest miesiącem 
ważnym w życiu każdego, 
kto związany jest 
z oświatą, ale z całą pew-
nością najważniejszy jest 
dla uczniów, którzy 
po wakacyjnym wypo-
czynku wracają do szkoły, 
aby zdobywać nową wie-
dzę i umiejętności. 

Drugiego września w szko-
łach odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego, 
podczas którego uczestni-
czyli przedstawiciele ma-

lechowskiego samorządu, 
radni gminy, sołtysi oraz 
przedstawiciele środowiska 
lokalnego. 
W Malechowie powitano 
Dyrektora - Piotra Chyla-
reckiego, który od tego roku 
szkolnego będzie czuwał 
nad sprawnym funkcjono-
waniem Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. Naukę w 
ZSP w Malechowie rozpo-
częło łącznie 211 uczniów 
(126 uczniów- Szkoła Pod-
stawowa, 85 – Przedszko-
le).  Przygodę z nauką w 

SP Lejkowo rozpoczęło 101 
uczniów. W SP Niemica w 
tym roku szkolnym uczy się 
156 uczniów, natomiast w 
Zespole Szkół w Ostrowcu 
151 uczniów ( 109 - Szkoła 
Podstawowa, 42 uczniów- 
Przedszkole). 
Wszystkim uczniom ze 
Szkół Gminy Malechowo 
życzymy samych sukcesów, 
chłonności umysłu i wielu 
wspaniałych chwil wypeł-
nionych możliwością od-
krywania zagadek i piękna 
tego świata. 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Placówkach Gminy Malechowo 

Już po raz ósmy 
w ramach akcji Narodowe 
Czytanie w całej Polsce 
wybrzmiewały słowa 
z utworów należących 
do kanonu naszej litera-
tury. 

W tym roku wybrano tek-
sty, których wspólnym mia-
nownikiem jest polskość w 
połączeniu z treściami uni-
wersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeń-
stwem. To nowele Elizy 
Orzeszkowej, Marii Konop-
nickiej, Bolesława Prusa, 

Bruno Schulza, Władysława 
Reymonta, Stefana Żerom-
skiego, Henryka Sienkie-
wicza oraz Henryka Rze-
wuskiego. Uczniowie szkół 
mieli okazję zauważyć pięk-
no tych książek i aktualność 
zawartych w nich treści pod-
czas apelu, na którym w ZS 
Ostrowiec przedstawiciele 
klas V, VII i VIII przeczy-
tali swoim kolegom i gronu 
nauczycielskiemu fragmen-
ty „Dobrej Pani, „ Dymu” 
i „ Katarynki”. Prezentacja 
treści noweli wzbogacona 
została o pokaz krótkich 

biogramów ich autorów. 
Było to kolejne spotkanie, 
które udowodniło, że piękno 
polskiej literatury ma moc, 
aby nas jednoczyć i zespa-
lać wokół wspólnych celów 
i wartości. Uczniowie SP 
w Malechowie podtrzymali 
kilkuletnią tradycję i rów-
nież w tym roku przystąpili 
do ogólnopolskiej akcji. Jej 
celem jest wzmacnianie toż-
samości narodowej, zwró-
cenie uwagi na potrzebę 
dbałości o czystość języka 
polskiego oraz propagowa-
nie czytelnictwa. 

Narodowe Czytanie

W nawiązaniu 
do 80 rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej 
w Przedszkolu w Nie-
micy  zorganizowano 
spotkanie z żołnierzem. 

W Poniedziałek, 16 wrze-
śnia 2019 r. zagościł tam 
mł. chor. Karol Rosowski 
z 8 Koszalińskiego Pułku 
Przeciwlotniczego, który 
w bardzo ciekawy sposób 
przybliżył dzieciom specy-
fikę swojego zawodu. 

Opowiedział czym zajmu-
ją się żołnierze i jak trudna 
i ważna jest ich praca dla 
naszej Ojczyzny. 
Każdy mógł sprawdzić jak 
ciężki jest hełm, jak oddy-
cha się w masce przeciw-
gazowej i dlaczego jego 
mundur ma określoną ko-
lorystykę. 
Żołnierska wizyta była 
bardzo ciekawa i z pewno-
ścią na długo pozostanie w 
pamięci przedszkolaków. 

Wizyta Żołnierza 
w Przedszkolu w Niemicy

Szkolenie 
nauczycieli 
w zakresie 

nowoczesnych 
technologii

Nauczyciele przedszkoli z 
Gminy Malechowo wzięli 
udział w szkoleniu prowa-
dzonym przez Pana Toma-
sza Rojka - trenera wspoma-
gania oświaty, instruktora 
wykorzystania Internetu i 
narzędzi informatycznych 
w pracy osobistej, biznesie i 
edukacji. 
Szkolenie to zorganizowano 
w poniedziałek, 16.09.2019r, 
w Przedszkolu Zespołu 
Szkół im. M. Kopernika w 
Ostrowcu. 

Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem w szkoleniu 
serdecznie powitali: Kie-
rownik Referatu Oświaty, 
Kultury i Sportu – Pan Ta-
deusz Chylewski oraz Dy-
rektor Zespołu Szkół im. 
M. Kopernika w Ostrowcu- 
Pani Barbara Chylewska.



SpoRt  11 www.malechowo.pl SZKoLNE SpRaWy

Od września 2019r. w Przed-
szkolu Zespołu Szkół im. 
M. Kopernika w Ostrow-
cu ruszyła realizacja zadań 
wynikających z Projektu 
,,Przedszkolaki daleko od 
centrum”- upowszechnia-
nie edukacji przedszkolnej 
w Gminie Malechowo. W 
ramach tego przedsięwzię-
cia wychowankowie przed-
szkola wezmą udział w wie-
lu  dodatkowych zajęciach 
rozwijających takich jak: 
,,Kodowanie na dywanie – 
kreatywna matematyka”, 
rozwijających umiejętność 
gry w warcaby, zajęciach 
cyrkowe, rozwijających 
umiejętność posługiwania się 
językiem obcym, nowożyt-
nym- językiem angielskim, 
zajęciach  rozwijających za-
interesowania taneczne oraz 
plastyczne. Po szczegółowej 
diagnozie dzieci potrzebu-

jące wsparcia otrzymają 
pomoc w zakresie zajęć: 
korekcyjno- kompensacyj-
nych, gimnastyki korekcyj-
nej, logopedycznych, zajęć 
rozwijających kompetencje 
społeczno-emocjonalne. W 
ramach realizacji Projektu 
wsparcie otrzymał także wy-
chowanek niepełnosprawny, 
dla którego zatrudniono na-
uczyciela wspomagającego. 
Od września wiele się zmie-
niło w  przedszkolu. Sale 
zostały wyposażone w nowe 
dywany, monitory interak-
tywne, magiczny dywan, 
zabawki i pomoce dydak-
tyczne. W ramach realizacji 
projektu wsparciem objęci 
zostaną również nauczycie-
le. Przygotowano dla nich 
szereg szkoleń, dzięki cze-
mu wzbogacą swoją ofertę i 
warsztat pracy z dziećmi.

Projekt w Przedszkolu 
wystartował

17 września br. uczniowie 
klasy V i VIII mieli przy-
jemność obejrzenia wyjąt-
kowo ciekawego spektaklu 
pt. " Zebranie". 

Przedstawienie miało na 

celu przekazanie odbior-
com, jak ważna jest w ży-
ciu tolerancja i szacunek do 
drugiego człowieka oraz to, 
że pochodzenie społeczne i 
poglądy nie powinny mieć 
wpływu na relacje między-

ludzkie. 
Zarówno dekoracje, jak i 
gra aktorska wywarły na 
uczniach wyjątkowe dozna-
nia.

Wyjazd do Teatru SP Lejkowo

Mając na względzie, 
iż świadomość ekologiczną 
należy rozbudzać 
od najmłodszych pokoleń, 
w piątek, 20 września, ma-
lechowskie przedszkolaki 
przyłączyły się 
do międzynarodowej akcji 
Sprzątania Świata.

Akcja organizowana pod 
patronatem Fundacji Nasza 
Ziemia odbyła się w tym 
roku pod hasłem „Nie śmie-
cimy – sprzątamy – zmie-
niamy!” 
Przedszkolaki mimo mżaw-
ki dzielnie sprzątały otocze-
nie wokół budynku szkoły. 
Dzieci wiedzą jak ważne jest 
nie śmiecenie i sprzątanie. 
To była świetna lekcja 
ekologii dla przedszkola-
ków. Przedszkolaki z ZS 
Ostrowiec sprzątały świat 
16 września pod hasłem: 

„Podaj dalej - Drugie życie 
odpadów”. Przesłanie to po-
szanowanie zasobów, uni-

kanie tworzenia odpadów i 
szacunek do wytworzonych 
przedmiotów a także uświa-

damianie Polakom ich co-
dziennego wpływu na śro-
dowisko. 

Sprzątanie świata 

Każdy przedszkolak dobrze 
wie, że kiedy wrzesień już koń-
czy się od najmłodszego aż po 
starszaka, wszyscy świętują 
Dzień Przedszkolaka. 20 wrze-
śnia wychowankowie Przed-
szkoli w Gminie Malechowo 
uroczyście świętowali. Od rana 
panowała wesoła atmosfera, 
gdyż dzieci wiedziały, że czeka 
je moc atrakcji przygotowanych 
przez wychowawczynie. Czas 
mijał szybko i przyjemnie, bo 
były również tańce i konkursy 
oraz prezenty.

Dzień Przedszkolaka 

Szkoła Podstawowa 
im. Kazimierza Górskiego 
w Lejkowie już po raz 
IV wzięła czynny udział 
w Europejskim Tygodniu 
Sportu organizując rajd 
rowerowy.

Trasa rajdu biegła wzdłuż 
malowniczych terenów doli-
ny rzeki Grabowej z Lejko-
wa do Zielenicy, następnie 
do Borkowa i Lejkowa. 
Celem rajdu była populary-
zacja turystyki rowerowej 
oraz aktywnego wypoczyn-
ku, kształtowanie wytrzy-
małości, integracja uczniów, 
rodziców i nauczycieli z 
gminy Malechowo oraz pro-
mocja lokalnych walorów 
turystycznych Gminy. 
Zakończeniem rajdu były 
konkurencje sportowe w 
duchu fair - play zorganizo-
wane przez p. K. Wiśniew-
skiego, koordynatora akcji 

IV Rajd Rowerowy Be Active

oraz ognisko, przy którym 
mogliśmy wspominać przy-
gody z podróży. 
Wszyscy uczestnicy rajdu  
otrzymali pamiątkowe „ga-
dżety” ufundowane przez 
Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. 
Nad bezpieczeństwem 

uczestników na trasie prze-
jazdu czuwali sierż.szt. 
Krzysztof Twardoń oraz 
sierz.szt. 
Jacek Marciniak, którym 
organizatorzy z SP Lejkowo 
bardzo dziękują za udaną 
współpracę.



pLacóWKI WSpaRcIa DZIENNEGo 12  www.malechowo.pl

Stowarzyszenie Hobbi-
ton z Sierakowa w ra-
mach projektu ,, Anima-
cja w rozwoju wspólnot i 
społeczności lokalnych”, 
współfinansowanego ze 
środków otrzymanych z 
budżetu Województwa Za-
chodniopomorskiego, jako 
część praktyczną szkolenia 
przeprowadziło imprezy 
22.08.2019 r. w PWD w 
Gorzycy i 23.08.2019 r. w 
PWD w Pękaninie pn. ,,Fe-
stiwal Świetlic”, skupiając 
w tych miejscach dzieci, ro-
dziców i wychowawczynie 
z 13-tu Placówek Wsparcia 

Dziennego z Gminy Ma-
lechowo. Celem szkolenia 
było wprowadzenie no-
wych, interesujących, form 
animacji społeczno – kultu-
ralnej przydatnych w pracy 
z dziećmi, młodzieżą i do-
rosłymi. Podczas szkolenia 
wychowawczynie uczyły 
się nowych ćwiczeń, gier i 
zabaw oraz nowych zasto-
sowań i sposobów wyko-
rzystywania znanych gier i 
zabaw do prowadzenia za-
jęć w świetlicach, a dzieci 
świetnie się bawiły. Pozna-
ne metody ułatwią prowa-
dzenie zajęć podnoszących 

Festiwal świetlic 

sprawności myślenia i dzia-
łania. Przyczynią się także 
do rozwijania radości życia 
i kreatywności, zmniejsza-
nia stresu, lęku, niepokoju, 
oraz wzrostu pewności sie-
bie i poprawienia relacji z 
innymi ludźmi. Dzięki tym 

szkoleniom nasze zajęcia w 
placówkach będą atrakcyj-
niejsze i ciekawsze. Dzię-
kujemy Stowarzyszeniu 
Hobbiton za zaproszenie do 
udziału w szkoleniach pn. 
,,Nowe formy animacji”. 
Szkolenia prowadzili dr 

Wacław Idziak i mgr Mag-
dalena Stępień. Fotorelacja 
z tych imprez pokazuje nam 
ile radości i satysfakcji dają 
wspólne zabawy i przeby-
wanie razem.

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 18 października 2019 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik


