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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Państwu serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, 
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
Przewodniczący 

Rady Gminy Malechowo 

Wiesław Rosiński                                                                            

Wójt 
 Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski                                                                           

W związku z tworzeniem kalendarza imprez na rok 2020 prosimy 
mieszkańców naszej gminy, sołtysów i rady sołeckie, szkoły, kluby seniora, 
placówki wsparcia dziennego o zgłaszanie planowanych imprez i wydarzeń 
w poszczególnych miejscowościach. 

Prosimy Państwa o sugestie i pomysły. 
Adres mailowy: promocja@malechowo.pl, tel. 94 31 40 574, pokój 107.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu 
oraz Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski 

zapraszają na: 
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

który odbędzie się w niedzielę, 
12 stycznia 2020 r. w Ostrowcu. 

W programie: 
występy artystyczne dzieci i młodzieży, występy zespołów ludowych, 
loteria fantowa, kawiarenka, światełko do nieba. 
Nie może Państwa zabraknąć w Ostrowcu!

Ostrowiec
12 stycznia

Stwórzmy razem: 

Kalendarz Imprez 2020
Stwórzmy razem: 

Kalendarz Imprez 2020
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Trwają prace przy prze-
budowie drogi Niemica 
– Bartolino o łącznej 
długości 1722 metrów. 

Zgodnie z harmonogramem 

prac, wylano pierwszą war-
stwę asfaltu na odcinku 1250 
metrów. Zakończenie prac 
remontowych przewidziano 
na maj 2020 r. Gmina prze-
znaczy na przebudowę drogi 

3.291.451,88 zł
Łączny koszt inwestycji to 
3.291.451,88 zł, z czego 
1.645.725,94 zł. pokryje 
Fundusz Dróg Samorządo-
wych.

Niemica- Bartolino 

Przebudowa drogi w toku

Dokonano odbioru prac bu-
dowlanych Domu Wiejskiego 
w Ostrowcu, obecnie zaś 
trwa procedura uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. 

Budowę Domu Wiejskiego roz-
poczęto w lipcu br., a już pod 
koniec roku w sercu Ostrowca 

Ostrowiec

Budowa Domu Wiejskiego dobiegła końca

Malechowo

Za nami I etap budowy 
Domu Kultury

Święcianowo:   

200 metrów 
- to długość odcinka 
drogi z płyt Jombo w 
ostatnich tygodniach 
ułożonych w Święcia-
nowie. 

Otrzymaliśmy listę nowych inwestycji, które zostaną 
zrealizowane na przełomie 2019/2020 r. na terenie gminy 
Malechowo:
- wymienione zostanie ogrodzenie frontowe na cmentarzu 
w Malechowie;
- wymienione zostanie ogrodzenie od frontu oraz od strony 
parkingu wraz z bramą na cmentarzu w Niemicy;
- Zespół Szkół w Ostrowcu zyska nowe ogrodzenie wraz z 
bramami;
- Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lej-
kowie;
- wymienione zostaną promienniki ciepła w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Malechowie oraz w Szkole Podstawo-
wej w Lejkowie;
- doposażone zostaną hydrofornie w Ostrowcu i Witosławiu 
w lampy UV;
- zakupione i zamontowane zostaną 3 lampy solarne w miej-
scowościach: Sulechowo, Borkowo, Gorzyca;
- w hydroforni w Żegocinie zostaną wymienione złoża od-
żelaziające oraz zostanie zamontowany nowy aerator; 
- Paprotki, Malechowo, Przystawy, Laski, Lejkowo zyskają 
nowe odcinki dróg z płyt jomb;
- w Laskach trwają prace przy budowie chodnika;

Gmina Malechowo udzie-
liła w ramach budżetu 
Gminy Malechowo dota-
cję celową w wysokości 
52.600,00 zł na zadania 
własne gminy realizowa-

ne przez podmiot nale-
żący do sektora finansów 
publicznych. 
Udzielona dotacja zosta-
nie przeznaczona na: mo-
dernizację instalacji c.o. i 

c.w.u. w Ośrodku Zdrowia 
w Malechowie; moderni-
zację kanalizacji sanitar-
nej oraz ogrodzenia wraz 
z bramami w Ośrodku 
Zdrowia w Kawnie.

Zakończono prace rozbiór-
kowe w budynku Szkoły w 
Malechowie, które ze wzglę-
du na funkcjonowanie szkoły 
mogą odbywać się tylko 
popołudniami i w soboty. 

Pomimo tych utrudnień zakoń-
czenie prac budowlanych po-
winno zakończyć się jeszcze w 

pierwszym kwartale przyszłego 
roku. 
Łączna powierzchnia wyre-
montowanej części szkoły z 
przeznaczeniem na Dom Kul-
tury wynosi ok. 400 m2, w któ-
rym znajdować się będą: nowe 
sanitariaty (w tym jeden przy-
stosowany dla osób niepełno-
sprawnych), sala o pow. około 

200 m2 oraz 2 świetlica o pow. 
101 i 67 m2. 
Wydatki na realizację zada-
nia w 2019 roku wynoszą 
55.000,00 zł, natomiast w 2020 
roku planowany koszt inwesty-
cji to 390.000,00 zł, z czego 
282.890,00 to środki, które po-
zyskano z Funduszu Unijnego. 

  Gmina Malechowo

Dali dotacje celowe 
dla służby zdrowia

Gmina Malechowo

Zrobią jeszcze na 
przełomie roku

W związku z rozpoczynającym 
się sezonem grzewczym Ko-
mendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Sławnie 
przypomina o konieczności 
regularnego czyszczenia oraz 
sprawdzania stanu przewodów 
kominowych, spalinowych i 
wentylacyjnych.
Zgodnie z zapisami Rozporzą-
dzenia MSWIA z dnia 7 czerw-
ca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U z 2010 r. Nr 109, 
poz. 719 i z 2019 r. poz. 67):
§ 34. 1. W obiektach lub ich czę-
ściach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa 
się zanieczyszczenia z przewo-
dów dymowych i spalinowych 
w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbio-

rowego żywienia i usług gastro-
nomicznych - co najmniej raz w 
miesiącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych pali-
wem stałym niewymienionych 
w pkt 1 – co najmniej raz na 3 
miesiące;
3) od palenisk opalanych pali-
wem płynnym i gazowym nie-
wymienionych w pkt 1 - co naj-
mniej raz na 6 miesięcy.

Pamiętaj o czyszczeniu kominów!

wyłonił się piękny i okazały 
obiekt wraz z zagospodarowa-
nym już terenem. 
W budynku znajdują się: sala 
o pow. 106 m2, toalety dla ko-
biet, mężczyzn i dla osób nie-
pełnosprawnych, sala zajęć o 
pow. 34 oraz kilka pomieszczeń 
gospodarczych. 

Łączna powierzchnia użytkowa 
wynosi 231,43 m2.
Ostatnim zaplanowanym eta-
pem jest zakup niezbędnego 
wyposażenia obiektu (sprzętu 
oraz mebli), który zaplanowano 
na początek przyszłego roku. 
Realizacja w/w zadania moż-
liwe jest dzięki otrzymanemu 

dofinansowaniu unijnego w 
ramach działania „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kie-
rowanych przez społeczność” 
Priorytetu 4 - „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności teryto-
rialnej” w wysokości 290 000 
zł. Całość inwestycji wyniesie 
ponad 1,2 mln.

Droga Niemica - Bartolino
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W dniu 29 listopada 
br. podczas XV sesji 
Rady Gminy Malecho-
wo odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród 
Wójta dla nauczycieli 
wykazujących szcze-
gólne zaangażowanie w 
swojej pracy. 

Nagrody otrzymali:
p. Irena Stalko, p. Eliza 
Wróblewska-Hencel – za 
podejmowanie działal-
ności innowacyjnej w 

zakresie wdrażania nowa-
torskich metod nauczania 
i wychowania, opraco-
wanie i realizacje progra-
mów autorskich;
p. Jarosław Górny – za 
osiągnięcie wysokich wy-
ników i zaangażowanie w 
działalność artystyczno-
kulturalną.

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych 

sukcesów w życiu osobi-
stym i zawodowym.

Gmina Malechowo

Nagrody Wójta 
dla nauczycieli

W świetlicy wiejskiej 
w Gorzycy zorganizowano 
spotkanie dialogowe „Bu-
dujemy lokalną strategię 
rozwoju edukacji”. 

Debata została zorganizowa-
na w ramach uczestnictwa 
Gminy Malechowo w pro-
jekcie „Wsparcie kadry kie-
rowniczej systemu oświa-
ty w zarządzaniu oświatą 
ukierunkowanym na rozwój 
szkół i kompetencji kluczo-
wych uczniów woj. zachod-
niopomorskiego”. 
Celem projektu jest opra-
cowanie strategii rozwoju 
edukacji w Gminie Male-
chowo, zdiagnozowanie 
kluczowych problemów 
oraz wskazanie głównych 
kierunków działań. 
Spotkanie rozpoczął Wójt 
Gminy Malechowo Rado-
sław Nowakowski oraz Kie-
rownik Referatu Oświaty 
Kultury i Sportu Karolina 
Chruszcz-Pietraszewska. 
Dalszą część spotkania po-
prowadził Pan Włodzimierz 

Gorzyca

Budujemy lokalną strategię 
rozwoju edukacji

Durka z Cen trum Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego 
w Szczeci nie. 
W spotkaniu udział wzię-
li przedstawiciele różnych 
środowisk: uczniowie, ro-
dzice, nauczyciele, dyrekto-
rzy, przedstawiciele organu 
prowadzącego, co umożli-

wiło poszerzenie diagnozy 
stanu lokalnej oświaty o 
opinie różnych grup intere-
sariuszy.   
Uczestnicy spotkania pracu-
jąc w grupach zastanawiali 
się co należy zmienić, aby 
uczniowie osiągali lepsze 
wyniki z egzaminu ośmio-

klasisty. 
Efektem końcowym prac 
był wybór kilku najistotniej-
szych zagadnień, które na 
następnym spotkaniu zosta-
ną przeanalizowane i na tej 
podstawie powstanie plan 
konkretnych działań.

Gmina Malechowo

Świętowali pracownicy socjalni

21 listopada swoje świę-
to obchodzili pracowni-
cy socjalni. 

Tego dnia w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gmi-
ny Malechowo odbyło 
się uroczyste spotkanie 

z pracownikami Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Malecho-
wie oraz z wychowawca-

mi z Placówek Wsparcia 
Dziennego.  
W spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele 
klubów seniora działa-
jących na terenie naszej 
gminy. 
Wójt Gminy Malechowo 
– Radosław Nowakow-
ski złożył podziękowania 
za wykonywanie trudnej 
pracy na rzecz mieszkań-
ców gminy Malechowo, 
wszystkim pracownikom, 
kierownikowi Gmin nego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie - 
Zdzisławie Kubiak oraz 
p.o kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Malechowie – 
Monice Konarskiej. 
Uroczystość przy kawie 
i cieście była miłą okazją 
do wspólnych rozmów.
Wspominano też inicja-
tywy, które zrealizowano 
w minionym okresie. 
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W SP Lejkowo podczas 
przerw uczniowie mogli 
słuchać melodii i pieśni pa-
triotycznych. 

O godz.11.11 społeczność SP z 
Lejkowa włączyła się w akcję 
MEN pt. "Szkoła do hymnu". 
Wspólne odśpiewanie hymnu 
było początkiem koncertu pa-
triotycznego, jaki przygotowali 
uczniowie wraz z wychowaw-
cami. 
Rys historyczny najważniejsze-
go wydarzenia dla naszego kra-
ju przedstawili członkowie SU. 
Podczas koncertu posłuchać 
można było m.in. "Przybyli 
ułani pod okienko", "Leguny 
w niebie", "My Pierwsza Bry-
gada","Wojenko, Wojenko", 
"Rozkwitały pąki białych róż".
Hasło „Ojczyzno ma… Byłaś, 

jesteś, będziesz.” przyświecało 
obchodom Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w 
Malechowie. 
W uroczystości uczestniczyli 
uczniowie, nauczyciele, wy-
chowankowie przedszkola, ro-
dzice oraz zaproszeni goście. 
Po krótkim powitaniu przez 
przewodniczącą SU – Rozalię 
Morkę apel rozpoczęto odśpie-
waniem hymnu Polski. Na-
stępnie wystąpiły grupy przed-
szkolne. 
Odświętnie ubrane przedszko-
laki z wielkim zaangażowaniem 
i przejęciem zaprezentowały 
piosenki „Jesteśmy Polkiem 
i Polakiem” oraz „Co to jest 
niepodległość? ”, wywołując 
wzruszenie słuchaczy. 

Lejkowo

Narodowe Święto 
Niepodległości 

Tuż przed wojewódzkimi ob-
chodami Narodowego Święta 
Niepodległości 
w Sławnie - w Zespole Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu odbył się XVII 
Rajd Niepodległości Hufca 
ZHP Sławno. 

Rozpoczęto go uroczystym 
apelem, podczas którego głos 
zabrał hm. Ryszard Sobczak. 
Druh komendant w swojej ga-
wędzie nawiązał do 101. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
wolności. 
Z kolei dyrektor ZS - Barbara 
Chylewska podziękowała za 
umożliwienie współorganizacji 
tej niezwykłej oraz cieszącej 
się dużym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży imprezy. 

Po krótkiej przerwie uczniowie, 
obecni i byli pracownicy szko-
ły, członkowie zespołów ludo-
wych „Ostrowianie” i „Nasze 
Wspomnienia” zaprezentowali 
program artystyczny poświę-
cony wydarzeniom związanym 
z odzyskaniem przez nasz kraj 
niepodległości po 123. latach 
niewoli.  W dalszej części 
rajdu zuchy i harcerze wzięli 
udział w zajęciach z ceremo-
niału i umundurowania harcer-
skiego, warsztatach cyrkowych, 
a także uczyli się popularnych 
zabaw, pląsów i tańców. 
Punktem kulminacyjnym 
pierwszego dnia zbiórki była 
nocna gra o dystansie 3,5 km 
dla zuchów i 12 km dla harce-
rzy. 
Podczas wędrówki musieli wy-

kazać się umiejętnością orien-
tacji w terenie, zasadami postę-
powania w nagłych wypadkach 
oraz wiedzą dotyczącą faktów i 
wydarzeń historycznych zwią-
zanych z dążeniem Polski do 
odzyskania suwerenności. 
W następnym dniu patrio-
tycznej imprezy „rajdowicze” 
wzięli udział w mszy świętej 
celebrowanej przez probosz-
cza parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Ostrowcu 
ks. Mariusza Żołądkowicza, po 
której udali się na cmentarz. 
Tam odczytano apel poległych 
i zapalono biało-czerwone zni-
cze. 
Siedemnasta edycja rajdu zgro-
madziła 117 zuchów, harcerzy, 
instruktorów ZHP oraz gości.

Ostrowiec

XVII Rajd Niepodległości
Sulechówko 

Sołecki 
azyl
19 października br. w Azylu 
sołeckim w Sulechówku 
odbyła się impreza integra-
cyjna z projektu Społecznik 
2019 pod nazwą "Senior też 
potrafi ". 

Azyl pękał w szwach, wielopo-
koleniowe spotkanie od przed-
szkola do seniora było strzałem 
w dziesiątkę. Od 16-tej pani 
Aleksandra Koman wycho-
wawczyni z placówki wsparcia 
dziennego z Niemicy z ogrom-
nym zaangażowaniem zajęła 
się dziećmi, wnukami. Zabawy, 
konkurencje nagradzane pre-
zentami z projektu Społecznik, 
rywalizacja i tych małych i tych 
dużych sprawiły ogromną ra-
dość wszystkim przybyłym. 
  Z kolei dzięki wygranym 
środkom z projektu „Granty 
Sołeckie 2019”  udało się za-
kupić projektor. Mieszkańcy 
Sulechówka mogli wspólnie 
kibicować biało-czerwonym 
w eliminacjach do Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej. Licznie 
zgromadzeni Panie i Panowie 
mogli na dużym ekranie śledzić 
zmagania naszej kadry. 
Wieczory przepełnione gorą-
cą atmosfera pełną gromkich 
okrzyków, przerywane salwami 
śmiechu, niewybrednych ko-
mentarzy, choć pełne napięcia i 
pozytywnego nastawienia.

W dniu 25 października w sali konferencyjnej sławieńskiego 
ratusza odbyło się podsumowanie sławieńskiej edycji Za-
chodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019 . Rozstrzygnię-
ty został podczas gali konkurs fotograficzny „Na Gotyckim 
Szlaku”, którego laureatką została uczennica klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie – 
Julia Sawicka.

Sławno

ZDD 2019Ogólnopolski Dzień Seniora

Seniorzy z gminy Male-
chowo bardzo uroczyście 
obchodzili Święto Niepod-
ległości, a także przypa-
dający w tym dniu Święto 

Seniorów. 

Na zaproszenie Wójta gmi-
ny Malechowo Radosława 
Nowakowskiego licznie 

przybyli na koncert mu-
zyki operowej pt. „Wiwat 
Moniusz ko”. 
Rok 2019 ogłoszono rokiem 
Moniuszki ze względu na 

dwusetną rocznicę jego uro-
dzin. 
Moniuszko jest także pa-
tronem naszej filharmonii. 
Najbardziej znane utwory z 
oper Stanisława Moniuszki 
zaprezentowali Joanna Za-
wartko sopran oraz Marcin 
Hutek baryton wykonawcy 
z Poznania występujący go-
ścinnie z Orkiestrą Filhar-
monii Koszalińskiej  pod 
batutą Jakuba Chrenowicza. 
Koncert wzbudził ogromne 
wzruszenie wśród seniorów 
i  zakończył się  owacją na 
stojąco. 
Dla niektórych z nich było to 
pierwsze spotkanie z filhar-
monią i sprawiło tak ogrom-
ne wrażenie, że na pewno nie 
będzie to ich ostatnia wizyta 
w tej świątyni muzyki.
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W piątek, 25 października 
2019 r. na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Malechowie odbył się I 
Ogólnopolski Turniej Robo-
tów Lego Rumble Robots, 
w którym wzięło udział 115 
zawodników z 84 robotami, ze 
szkół podstawowych i średnich 
z całej Polski. 

Zmagania obywały się w 6 kon-
kurencjach: Lego Sumo (21 
robotów), Lego Minisumo (12 
robotów), Lego Linefollower 

(21 robotów), Lego Dragster (15 
robotów), Lego Walkingbot (6 
robotów), Lego Bear Rescue (9 
robotów) i wzbudziły niesamo-
wite emocje wśród uczestników 
i publiczności. Wielu z zaproszo-
nych gości było zdziwionych, że 
z kloców Lego i dołączonej elek-
troniki można budować tak za-
awansowane konstrukcje wyko-
nujące w autonomiczny sposób 
skomplikowane zadania dzięki 
odpowiedniemu zaprogramowa-
niu.
Celem turnieju było rozbudzanie 

zainteresowań dzieci i młodzie-
ży robotyką i programowaniem 
poprzez zabawę i rywalizację 
z rówieśnikami z całej Polski. 
Była to też wspaniała okazja 
do zaprezentowania osiągnięć i 
rozwoju naszej placówki, która, 
między innymi dzięki uczestnic-
twu w projekcie unijnym „Roz-
wijamy kompetencje kluczowe 
uczniów szkół Gminy Malecho-
wo”, zrobiła ogromne postępy 
w rozwijaniu u uczniów kompe-
tencji informatycznych i w ciągu 
ostatnich trzech lat wygrywała 

na turniejach robotów o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodo-
wym.
Impreza została zorganizowana 
przez p. Dariusza Bartosa i p. 
Dominika Wroscha, nauczycieli 
Szkoły Podstawowej w Male-
chowie, we współpracy z całym 
Gronem Pedagogicznym, rodzi-
cami, uczniami i absolwentami 
naszej placówki, przy wsparciu 
Wójta Gminy Malechowo Ra-
dosława Nowakowskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Malechowo Wiesława Rosiń-

skiego. Świetną pracę wykonał 
również p. Mariusz Małysz, 
który poprowadził całe zawody, 
zagrzewając zawodników do 
rywalizacji, a publiczność do do-
pingowania swoich faworytów.
Ogromne podziękowania dla 
wszystkich sponsorów, patronów 
i partnerów turnieju, dzięki któ-
rym osiągnął on bardzo wysoki 
poziom organizacyjny.
Wyniki klasyfikacji generalnej:
I miejsce – ZSP Malechowo
II miejsce – Roboludek Słupsk
III miejsce – ROBOILO Gdańsk

Nagrody specjalne:
Dla najmłodszego uczestnika – 
Antoś Mazurkiewicz z drużyny 
Roboludek
Dla najmłodszej uczestniczki – 
Karolinka Materna z ZSP Male-
chowo
Nagroda Rektora Politechniki 
Koszalińskiej dla ZSP Malecho-
wo najlepszej drużyny w klasyfi-
kacji generalnej.
„Patronat Honorowy Pawła Sze-
fernakera, Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji”.

Malechowo

Za nami Rumble Robots - Ogólnopolski Turniej 
Robotów Lego

W sobotę, 7 grudnia 2019 r. w 
Zatoce Sportu Politechniki Łódz-
kiej odbył się prestiżowy turniej 
robotyki Sumo Challenge,. 

Rywalizowało w nim 266 robotów 
(ponad 500 uczestników, wśród któ-
rych większość stanowili ucznio-
wie szkół średnich i politechnik z 
całej Polski) w 19 różnych konku-
rencjach. 
Wśród uczestników liczną grupę, 
bo ponad 40 osób stanowili ucznio-
wie ze wszystkich szkół gminy Ma-
lechowo, którzy startowali w trzech 

konkurencjach: Lego Sumo, Lego 
Linefollower, Lego Bear Rescue.
Nasi młodzi konstruktorzy osią-
gnęli ogromny sukces w najsilniej 
obsadzonej konkurencji zawodów 
- Lego Sumo, w której zmagało 
się aż 67 robotów, zdobywając I i 
II miejsce w całym turnieju. Re-
prezentanci z malechowskich szkół 
najpierw wiedli prym w fazie gru-
powej, z której do fazy pucharowej 
(16 robotów) wprowadziliśmy 8 
konstrukcji, a następnie do pierw-
szej ósemki 6. Ostatecznie w półfi-
nałach znalazły się 2 nasze roboty, 

które po wyrównanych walkach 
pokonały starszych i bardziej do-
świadczonych przeciwników, za-
pewniając sobie miejsce w ścisłym 
finale.
Jest to olbrzymi progres naszych 
umiejętności, w stosunku do po-
przedniego roku, w którym w tym 
samym turnieju z fazy grupowej 
udało nam się wyprowadzić tylko 4 
roboty, które zakończyły zmagania 
na 1/16 turnieju.
Dodatkowo nasi zawodnicy zaję-
li V i VII miejsce w konkurencji 
Lego Linefollower na 44 startujące 

Zwycięstwo malechowskich robotów w XII Międzynarodowym 
Turnieju Robotów Sumo Challenge w Łodzi.

Klasyfikacja:
1. Lego Sumo

I miejsce – Mateusz Małysz (robot Tytan) – SP 
Malechowo
II miejsce – Konrad Godzieba (robot Franek) – 
SP Malechowo
Miejsca od 5 do 8 – Milena Procajło, Zuzanna 
Kania, Julia Góral (robot Grażyna), Sebastian 
Kępa (robot Donat), Arkadiusz Herba (robot 
Gruby) – SP Malechowo

Krystian Barcikowski, Bartosz Wilk, Mar-
cel Matejczuk (robot BKM.exe) – ZS  Ostrowiec

2. Lego Linefollower
V miejsce – Filip Drozd, Kacper Socha, Niko-
dem Morka (robot Alex V2) – SP Malechowo
VII miejsce – Amadeusz Kośka (robot Meme-
kiusz) – SP Malechowo

3. Lego Bear Rescue
VI miejsce – Karolina Jarosz, Dominik Koro-
tusz (robot Łapacz misiów) – ZS Ostrowiec

roboty, a nasi najmłodsi uczestnicy 
poradzili sobie nieźle w konkuren-
cji Lego Bear Rescue, gdzie zajęli 
VI miejsce na 17 rywalizujących 

konstrukcji.
Organizatorami wyjazdu byli p. Da-
riusz Bartos i p. Dominik Wrosch, 
których wspomagali p. Daniel 

Wers, p. Anna Wrosch, p. Krzysztof 
Podbereżny i p. Jerzy Wójcik.
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   W związku z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wprowadzone zostały 
zmiany w gospodarowaniu odpa-
dami komunalnymi, powstającymi 
w gospodarstwach domowych. 

   Najistotniejszą z nich jest obowią-
zek segregacji odpadów, który zo-
bowiązuje wszystkich mieszkańców 
deklarujących dotychczas zbieranie 
odpadów w sposób nieselektywny 
do zmiany i przejścia na zbiórkę se-

gregowaną. 
    
  Należy zauważyć, że znaczący 
wzrost cen paliwa, energii, płacy 
minimalnej  oraz konieczność osią-
gnięcia coraz wyższych poziomów 
recyklingu powoduje, że przedsię-
biorcy profesjonalnie zajmujący się 
odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów systematycznie podnoszą 
swoje ceny. 
    
   Wynika to również z podwyższenia 

tzw. opłaty marszałkowskiej, która 
ciągle rośnie. 
W roku 2013 wynosiła 115,41 zł, a 
w roku bieżącym stawka ta wyno-
si 170 zł, ale już w 2020 r. osiągnie 
poziom 270 zł za składowanie 1 tony 
odpadów (obwieszczenie ministra 
środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 
r. w sprawie wysokości stawek opłat 
za korzystanie ze środowiska na rok 
2020 - M.P2019 poz. 866).  

Dodatkowe czynniki wpływające na 

wzrost cen to skrócenie okresu maga-
zynowania odpadów z 3 lat do 1 roku, 
wzrost kosztów zagospodarowania 
odpadów na RIPOK (Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych), a także sukcesywny 
wzrost ilości wytwarzanych odpa-
dów. 

Zgodnie z przepisami opłaty za go-
spodarowanie odpadami mogą być 
wykorzystane wyłącznie na pokrycie 
kosztów tego systemu. 

Samorządy nie mogą zarabiać na 
odbiorze odpadów, ale również nie 
mogą do tego systemu dopłacać.  

System musi się bilansować, a to 
oznacza, że jego koszty nie mogą być 
wyższe od pobieranej opłaty, w prze-
ciwnym przypadku powstaje deficyt, 
który pokrywany jest innymi źródła-
mi dochodów. 

Należy zaznaczyć, że Gmina jest je-
dynie organizatorem gminnego sys-

temu zbiórki odpadów komunalnych. 
System ten musi zapewnić odbiór 
wszystkich rodzajów odpadów i w 
tym celu gmina dokonuje regularnej 
analizy aktualnego stanu gospodar-
ki odpadami, potrzeb mieszkańców 
w tym zakresie, ilości powstających 
odpadów, stanu infrastruktury, kosz-
tów funkcjonowania systemu.

Realizując swój ustawowy obowią-
zek, gmina dokonuje wyboru - w dro-
dze przetargu - przedsiębiorstwa bądź 

przedsiębiorstw, które na jej zlecenie 
będą zajmowały się odbiorem odpa-
dów od mieszkańców i wówczas, na 
podstawie wyłonionej oferty, planuje 
system opłat, który pokryje koszty 
organizacji usług w zakresie gospo-
darowania odpadami.

Wzrost opłat za gospodarowanie 
odpadami to obecnie problem wielu 
gmin w Polsce. Dynamiczne zmiany 
przepisów narzucają konieczność, z 
którą każdy musi się zmierzyć. 

Szanowni mieszkańcy!

Urząd Gminy Malechowo
76-142 Malechowo

Malechowo 22A
tel. 94 31 40 576

e-mail:@malechowo.pl

Harmonogram odbioru odpadów 2020wytnij i zachowaj

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

2,29
26
25
22
20

3,17

plastik i szkło

8
4

3,31
28
26
23

papier

8

3,31

26

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 
Bartolino, Grabowo,  Pięćmiechowo, Przystawy, Sulechowo
Uniedrożyn
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

7
3

2,30
27
25

8,22

plastik i szkło

8
4

3,31
28
26
23

papier

8

3,31

26

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 

Borkowo, Darskowo, Kukułczyn, Laski, Lejkowo, Lejkówko, 
Sulechówko, Witosław, Zielenica
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

7
10
9
6
4

1,15,29

plastik i szkło

8
4

3,31
28
26
23

papier

8

3,31

26

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 

Gorzyca
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

7
10
9
6
4

1,15,29

plastik i szkło

21
18
17
15
12
9

papier

21

17

12

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 

Karw, Karwice, Karwiczki, Malechowo, Malechówko, Miłomyśl, 
Sęczkowo
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

7
3

2,30
27
25

8,22

plastik i szkło

14
11
10
7
5

2,30

papier

14

10

5

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 

Drzeńsko, Święcianowo, Wodzisław, Zalesie

Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

9
5
4

1,29
27

10,24

plastik i szkło

14
11
10
7
5

2,30

papier

14

10

5

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 
Białęcino, Kosierzewo, Nowy Żytnik, Ostrowiec, Paproty, 
Podgórki, Żegocino
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:
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Szanowni mieszkańcy Gminy Malechowo
od 1 stycznia 2020r. zmieniają się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. 

Zgodnie z tą ustawą właściciele nieruchomości 
MUSZą SeGReGOWać ŚMIeCI. 

A w związku z tym w najbliższym czasie do osób niesegregujących odpady prze-
słane zostaną wezwania do złożenia nowej deklaracji. Można złożyć korektę bez 
wezwania z Urzędu Gminy. 
Jeżeli w dalszym ciągu osoby te nie będą segregowały odpadów, zosta-
ną obciążone opłatą w wysokości dwukrotnej stawki za odpady segre-
gowane. 

Przypominamy: 
- odpady budowlane oddajemy do Punktu Selektywnej zbiórki odpadów Komunal-
nych w w miejscowości Niemica (działka nr 256/9) gm. Malechowo (przy stacji 
paliw tomsol Sp. z o.o.),
-  ubrania i buty to odpady komunalne. Wystawiamy je przy odbiorze gabarytów,

Jeżeli mamy wątpliwości, co gdzie wrzucać możemy skorzystać 
z opisów na workach!

   W związku z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wprowadzone zostały 
zmiany w gospodarowaniu odpa-
dami komunalnymi, powstającymi 
w gospodarstwach domowych. 

   Najistotniejszą z nich jest obowią-
zek segregacji odpadów, który zo-
bowiązuje wszystkich mieszkańców 
deklarujących dotychczas zbieranie 
odpadów w sposób nieselektywny 
do zmiany i przejścia na zbiórkę se-

gregowaną. 
    
  Należy zauważyć, że znaczący 
wzrost cen paliwa, energii, płacy 
minimalnej  oraz konieczność osią-
gnięcia coraz wyższych poziomów 
recyklingu powoduje, że przedsię-
biorcy profesjonalnie zajmujący się 
odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów systematycznie podnoszą 
swoje ceny. 
    
   Wynika to również z podwyższenia 

tzw. opłaty marszałkowskiej, która 
ciągle rośnie. 
W roku 2013 wynosiła 115,41 zł, a 
w roku bieżącym stawka ta wyno-
si 170 zł, ale już w 2020 r. osiągnie 
poziom 270 zł za składowanie 1 tony 
odpadów (obwieszczenie ministra 
środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 
r. w sprawie wysokości stawek opłat 
za korzystanie ze środowiska na rok 
2020 - M.P2019 poz. 866).  

Dodatkowe czynniki wpływające na 

wzrost cen to skrócenie okresu maga-
zynowania odpadów z 3 lat do 1 roku, 
wzrost kosztów zagospodarowania 
odpadów na RIPOK (Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych), a także sukcesywny 
wzrost ilości wytwarzanych odpa-
dów. 

Zgodnie z przepisami opłaty za go-
spodarowanie odpadami mogą być 
wykorzystane wyłącznie na pokrycie 
kosztów tego systemu. 

Samorządy nie mogą zarabiać na 
odbiorze odpadów, ale również nie 
mogą do tego systemu dopłacać.  

System musi się bilansować, a to 
oznacza, że jego koszty nie mogą być 
wyższe od pobieranej opłaty, w prze-
ciwnym przypadku powstaje deficyt, 
który pokrywany jest innymi źródła-
mi dochodów. 

Należy zaznaczyć, że Gmina jest je-
dynie organizatorem gminnego sys-

temu zbiórki odpadów komunalnych. 
System ten musi zapewnić odbiór 
wszystkich rodzajów odpadów i w 
tym celu gmina dokonuje regularnej 
analizy aktualnego stanu gospodar-
ki odpadami, potrzeb mieszkańców 
w tym zakresie, ilości powstających 
odpadów, stanu infrastruktury, kosz-
tów funkcjonowania systemu.

Realizując swój ustawowy obowią-
zek, gmina dokonuje wyboru - w dro-
dze przetargu - przedsiębiorstwa bądź 

przedsiębiorstw, które na jej zlecenie 
będą zajmowały się odbiorem odpa-
dów od mieszkańców i wówczas, na 
podstawie wyłonionej oferty, planuje 
system opłat, który pokryje koszty 
organizacji usług w zakresie gospo-
darowania odpadami.

Wzrost opłat za gospodarowanie 
odpadami to obecnie problem wielu 
gmin w Polsce. Dynamiczne zmiany 
przepisów narzucają konieczność, z 
którą każdy musi się zmierzyć. 

Szanowni mieszkańcy!

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 sobotę 
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.

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

Harmonogram odbioru odpadów 2020wytnij i zachowaj

31.03.2020 - Borkowo, 
7.04.2020 r. - Grabowo, 
21.04.2020 r. - Bartolino, 
28.04.2020 r. - Podgórki, 

3.11.2020 r. - Gorzyca, 
10.11.2020 r. - Paproty, 
17.11.2020 r. - Święcianowo, 
24.11.2020 r. - Sulechowo.

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

8
4

3,31
28
26

9,23

plastik i szkło

8
4

3,31
28
26
23

papier

8

3,31

26

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo - miejscowości trudno dostępne:

Białęciniec, Drzeńsko 1, Karwiczki 5, Kawno 2a, Krzekoszewo,
Paprotki, Pałac w Żegocinie, Święcianowo 15, 16, 17
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

8
11
10
7
5

2,16,30

plastik i szkło

21
18
17
15
12
9

papier

21

17

12

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 

Pękanino
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

8
11
10
7
5

2,16,30

plastik i szkło

8
4

3,31
28
26
23

papier

8

3,31

26

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 

Kawno
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

odpady 
zmieszane

2,29
26
25
22
20

3,17

plastik i szkło

21
18
17
14
12
9

papier

21

17

12

bio

8
4
3

15,28
12,26
9,23

gabaryty

25

16

Gmina Malechowo 

Kusice, Kusiczki, Niemica
Odbiór odpadów od godziny 630 według podanego poniżej harmonogramu:

Uwaga! Odbiór odpadów budowlanych w godzinach 
1100 - 1500 według poniższego wykazu:
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Bycie nauczycielem to zawód odpowiedzialny i niejednokrotnie trudny, ale jakże piękny. Święto Edukacji Narodowej corocz-
nie obchodzone w naszej gminie jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim osobom, które tworzą szkołę – począwszy 
od dyrekcji, grona pedagogicznego, a kończąc na pracownikach administracyjnych i obsłudze szkoły. W szkołach z okazji 
Dnia Nauczyciela odbywały się uroczyste apele i przedstawienia słowno-muzyczne.

Dzień edukacji Narodowej 
w Placówkach Oświatowych

W sobotę 12  października br. roku 
w Szkole Podstawowej im. Nobli-
stów Polskich w Niemicy odbyło 
się szkolenie dla nauczycieli -”Ko-
dowanie na dywanie”, które popro-
wadził trener Artur Maik. Celem 
szkolenia było zdobycie wiedzy z 
obszaru logiki, kodowania i pro-
gramowania poprzez stosowanie 
gier i zabaw uczących w/w umie-
jętności z wykorzystaniem tra-
dycyjnych i multimedialnych 
pomocy dydaktycznych. Podczas 
warsztatów nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w Niemicy i Zespołu 
Szkół w Ostrowcu poznali wstęp 
do kodowania, myślenia logicz-
nego i algorytmicznego. Warszta-
ty zostały wzbogacone o zajęcia 
praktyczne z użyciem mat, plansz 
edukacyjnych i robotów.

Kodowanie na dywanie - szkolenie 
dla nauczycieli

Uroczystość pasowania na 
uczniów to bardzo ważne 
wydarzenie, które zawsze 
wzbudza wiele emocji 
zarówno wśród uczniów, 
nauczycieli, a przede 
wszystkim rodziców. 

W czwartkowy poranek, 
uczniowie klasy I, krokiem 
poloneza wkroczyli w świat 
społeczności szkolnej. W 
tej drodze towarzyszyli im 
rodzice oraz uczniowie kla-
sy II. W krótkim programie 
artystycznym przygotowa-
nym przez wychowawcę i 
nauczyciela bibliotekarza, 
dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie 
i wokalne. To był egzamin, 
który zdali na szóstkę. Naj-
ważniejszym momentem 
uroczystości było złożenie 
przez dzieci uroczystego ślu-

Ślubowania nadszedł czas… ZS Ostrowiec

bowania na sztandar szkoły 
oraz pasowanie na uczniów 
i czytelników, którego do-
konały dyrektor szkoły pani 
Barbara Chylewska oraz dy-
rektor biblioteki pani Anna 

Zając. W ten sposób pierw-
szoklasiści zostali oficjalnie 
włączeni do grona uczniów 
Zespołu Szkół im. M. Ko-
pernika w Ostrowcu oraz w 
poczet czytelników. 

W dniu 16 października 
br. mediatorzy rówieśni-
czy i szkolni przygotowali 
przedsięwzięcie promujące 
mediacje wśród uczniów i 
dorosłych.

W programie były: projekcje 
filmów, warsztaty dla uczniów 
mediatorów i koordynatorów 
mediacji, refleksja w zakresie 
zrealizowanych mediacji.
W roli prelegenta wystąpiła 
Pani Monika Butowska, media-

tor Polskiego Centrum Media-
cji oddział w Sopocie, filia w 
Koszalinie.
W spotkaniu uczestniczyli:
dyrektor Zespołu Szkół im. Mi-
kołaja Kopernika w Ostrowcu 
Pani Barbara Chylewska wraz 
z pedagogiem Panią Marią 
Chachura, wicedyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Malechowie Pani Eliza Wró-
blewska-Hencel wraz z grupą 
zainteresowanych uczniów, na-
uczycielka Szkoły Podstawo-

wej im. Noblistów Polskich w 
Niemicy Pani Kamila Choina, 
również z grupą uczniów oraz 
uczniowie mediatorzy rówie-
śniczy Szkoły Podstawowej im. 
K. Górskiego w  Lejkowie pod 
opieką dyrektora szkoły Pani 
Mirosławy Turczyn i pedagoga 
Pani Anity Zalewskiej-Prylew-
skiej.
Spotkanie wpisuje się w specja-
lizację SP Lejkowo - prowadze-
nie i upowszechnianie mediacji 
rówieśniczych i szkolnych.

Promocja idei mediacji w SP Lejkowo

Nie ma jesiennej zabawy bez lampionów z dyni.  Dlatego aby docenić wszystkie walory tej 
jesiennej królowej ogródków dzieci z wszystkich grup przedszkolnych obchodziły Dzień 
Dyni. Dzieci dowiedziały się o wspaniałych właściwościach dyni, wymieniały potrawy z dyni, 
kosztowały pestki dyni.  W niektórych grupach przedszkolaki drążyły dynie i z zachwytem 
oglądały, co w sobie kryje. Stworzyły przepiękne prace plastyczne z dynią w roli głównej.

Malechowo

Święto Dyni u najmłodszych 

W Placówkach Wsparcia Dziennego nie ma czasu aby dzieci się nu-
dziły. Dni spędzają na zabawie ale i twórczym myśleniu. Manualne 
zmagania z Panią Jesienią zaowocowały stworzeniem pięknych 
prac, które zdobią świetlice - miejsca spotkań, integracji dzieci i 
młodzieży oraz wprowadzania w świat nauki poprzez zabawę.

Gmina Malechowo

Jesiennie w PWD
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W PWD Ostrowiec podczas 
zajęć z języka angielskiego 
odbył się konkurs Master-
CHef Junior. 

W konkursie brały udział dzie-
ci starsze i młodsze ,które były 
podzielone na grupy. 
Uczestnicy konkursu przygoto-
wali się do tego zadania z wiel-

kim zapałem i pomysłowością. 
Każdy uczestnik przygotował 
wyjątkową potrawę która była 
oceniona. Była to niezwykła 
lekcja kulinarna, po której każ-
dy uczestnik otrzymał nagrodę.
Dzięki sprzyjającej pogodzie 
część zajęć z j. angielskiego 
odbywała się na powietrzu. 
Dzieci poprzez kontakt z natu-

rą przyswajały słowa związane 
z nową porą roku. W blasku 
słońca i wśród kolorowych liści 
wspólnie zaśpiewały piosenkę 
“Autumn leaves“. 
Był również czas na tradycyj-
ną zabawę „Hide and Seek” w 
chowanego, którą dzieci dosko-
nale znają i uwielbiają.

Ostrowiec

Język angielski w PWD

Malechowo

Szkolenia w OSP 

„Celem wykształcenia nie 
jest napełnianie umysłu czło-
wieka faktami: zadaniem jest 
nauczyć go, jak ma używać 
umysłu do… myślenia” .

W dniu 30 października 2019 r. 
dziesięciu uczniów z klasy V i 

trzynastu z klasy VI uczestni-
czyło w warsztatach „Jak się 
uczyć?” prowadzonych przez 
psychologa Powiatowej Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Sławnie. Pani Izabella 
Rychert-Bąk posłużyła się pre-
zentacją w celu przedstawienia 

części teoretycznej. Natomiast 
podczas części praktycznej, 
uczniowie ćwiczyli metody i 
techniki szybkiego zapamię-
tywania, min.: wizualizacja i 
opowiadanie, mapa myśli, sko-
jarzenia, połączenie zapamięty-
wania z ruchem. 

Warsztaty dla uczniów „Jak się uczyć?”22 listopada odbyły się 
zajęcia otwarte ,,Mam 
prawo do posiadania i spę-
dzania czasu z rodziną" 
dla rodziców u Słoneczek 
w przedszkolu Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Koper-
nika w Ostrowcu.

 Zaproszeni do udziału we 
wspólnej zabawie z dzieć-
mi rodzice zapoznali się z 
formami, metodami oraz 
sposobem prowadzenia za-
jęć dydaktycznych, jakie 
nauczyciele wykorzystują 
w codziennej pracy. Nauka 
poprzez zabawę wywoła-
ła wiele emocji zarówno u 
dzieci jak i dorosłych. Bar-
dzo miło było usłyszeć w 
komentarzach rodziców ra-
dość z wspólnie spędzonego 
czasu z własnymi dziećmi, 
zadowolenie z pobytu w 
przedszkolu.

Ostrowiec

Mam prawo 
do czasu 
z rodziną 

Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie w ramach realizacji 
projektu „Mały Strażak” odbyła szkolenia uprawniające do 
udzielenia pierwszej pomocy w czasie akcji ratunkowych. 
Przeszkolonych zostało 6 osób z jednostki macierzystej.

apel w  sprawie
osób bezdomnych

   W związku ze zbliżają-
cym się okresem zimowym 
i występującymi zagroże-
niami związanymi z niskimi 
temperaturami apeluję do 
wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, aby zwra-
cali szczególną uwagę na 
osoby i rodziny narażone 
na negatywne skutki zimy.
   
W przypadku posiadania 
jakichkolwiek informacji 
na temat zamieszkiwania 
lub przebywania w/w osób 
na terenie naszej gminy 
prosimy o niezwłoczne 
informowanie tutejszego 
Gminnego ośrodka Pomo-
cy Społecznej, a w przy-
padku bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia i życia 
także Policji.
   Apeluję także o zwróce-
nie uwagi na osoby star-
sze, schorowane, samot-
ne, którym w szczególny 
sposób mogą zagrażać 
skutki zimy.
   
Wrażliwość oraz szybka 
i właściwa reakcja może 
pomóc przetrwać zimę 
osobom będącym w trud-
nej sytuacji życiowej.

Radosław Nowakowski
Wójt Gminy Malechowo.

W ramach projektu w Placówkach Wsparcia Dziennego odbywały się 
m.in. zajęcia matematyczne i chemiczne, podczas których przeprowa-
dzono zabawy i ćwiczenia logiczne o różnym stopniu trudności. 
Tematem zajęć chemicznych  był hydrofobowy piasek. Dla zrozumienia 
pojęcia dzieci wykonały kilka eksperymentów.

Zajęcia projektowe 
w Placówkach 

Niemica

Wędkarskie zmagania

Taakie ryby łowili na spin-
ning wędkarze z Koła PZW 
Niemica podczas zawodów z 
jednostek pływających. 
Po „przebiczowaniu” jezio-
ra Cetuń najlepszy okazał się 
Adam Walko - 850 pkt.; II miej-
sce zajął  Romuald Bobis - 750 
pkt., a trzeci był Piotr Halbina 
- 600 pkt. (foto powyżej).
Puchar, dyplom i nagroda rze-
czowa w kategorii „największa 

złowiona ryba” trafił do Adama 
Walko, ktory złowił okonia o 
długości 33 cm. 
Z kolei podczas zawodów na je-
ziorze Kwiecko kolejnośc była 
następująca: Sławomir Reniec, 
Maciej Maszoński i Mirosław 
Gancarz. 
Największą rybę złowił Sławo-
mir Reniec. Był to szczupak o 
długości 81 cm i wadze 3,8 kg.
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W dniu 18 listopada 2019 r. 
w Urzędzie Gminy Malecho-
wo Złoty Jubileusz obchodzi-
li Państwo Barbara i Antoni 
Ciszewscy. 

Podczas uroczystości Wójt 
Gminy Malechowo – Rado-
sław Nowakowski w imieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczył jubilatów 
medalami za „Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”. Przyzna-
ny medal jest symbolicznym 
wyrazem uznania, jakie żywią 
władze Rzeczypospolitej Pol-
skiej i władze samorządowe 
gminy Malechowo, dla trwało-

ści związku małżeńskiego i ro-
dziny. Były również gratulacje, 
kwiaty i pamiątkowe zdjęcia. 
Jubilatom, dziękujemy za 
wszystko czego dokonali we 
wspólnym życiu, gratulujemy 
wspaniałego jubileuszu i ży-
czymy dalszych długich lat w 
zdrowiu i miłości.

Złote Gody Państwa Barbary 
i antoniego Ciszewskich

W poniedziałek, 25 listopa-
da br.  przedstawiciele UG 
Malechowo odwiedzili panią 
Zofię Markowską z Sęczko-
wa, która świętowała  swoje 
90 urodziny. 

Pani Zofia od niemal 70 lat 
jest mieszkanką Gminy Ma-
lechowo. Serdeczne życzenia 
dostojnej jubilatce złożył Wójt 
Gminy Malechowo – Radosław 

Nowakowski oraz p.o. Kie-
rownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Male-
chowie – Monika Konarska. Na 
ręce pani Zofii  wręczono kosz 
upominków, kwiaty oraz list 
gratulacyjny, życząc kolejnych 
lat przeżytych w zdrowiu i w 
otoczeniu najbliższych.
Pani Zofia wychowała 4 dzieci: 
3 córki i syna, doczekała się 10 
wnuków oraz 12 prawnuków.

Spotkanie z panią Zofią, jej 
rodziną, przyjaciółmi prze-
biegło w miłej, pełnej wspo-
mnień atmosferze. Życzymy 
Pani wszelkiej pomyślności, 
nieustającej pogody ducha, 
niewyczerpalnych pokładów 
energii, uśmiechu na co dzień, 
miłych niespodzianek losu oraz 
zdrowia, które będzie wiecznie 
służyć.

Jubileusz 90-tych urodzin Pani 
Zofii Markowskiej



SPoRt  11 www.malechowo.pl JUBIlEUSzE

Rocznica ślubu to święto wzruszające, zwłaszcza gdy są to Złote Gody. W sobotę - 16 listopada br. w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Sulechówku odbyła się piękna uro-
czystość 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego Państwa Bożeny i Henryka Lompert. ze Święcianowa. Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski wręczył Jubilatom odznaczenia 
nadane przez Prezydenta RP. Dostojnym Jubilatom życzył dobrego zdrowia, miłości, wzajemnego zrozumienia i dalszych szczęśliwych lat w otoczeniu najbliższych. Małżonkowie złożyli 
sobie podziękowanie za 50 lat przeżytych w radości i smutku, w zdrowiu i w chorobie. Przyrzekli sobie także pielęgnowanie tego pięknego związku i nieustającą miłość. Ten wzruszający 
akt, poruszył nie tylko Państwa Lompert, ale także ich najbliższą rodzinę.  

Złote Gody Państwa Lompert ze Święcianowa

10 grudnia br. okrągłą rocznicę 100 lat życia obchodziła Pani ludwika Michońska. 
z tej okazji Wójt Gminy Malechowo Radosław Nowakowski złożył serdeczne ży-
czenia Dostojnej Jubilatce, życząc jej dobrego zdrowia, szczęścia i kolejnych lat w 
otoczeniu najbliższych.  
Spotkanie to było wyjątkowe, nieczęsto bowiem świętujemy tak piękny jubileusz. 
Na ręce Pani Wandy złożono kwiaty oraz symboliczny kosz upominkowy. 
Było gromkie "dwieście lat", pyszny tort oraz symboliczna lampka szampana. 
Do życzeń tych przyłącza się także redakcja Kwartalnika Malechowskiego
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Wydawca: 
Urząd Gminy Malechowo 
 76 - 142 Malechowo 22a

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

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

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Wydawca: 
Urząd Gminy Malechowo 
 76 - 142 Malechowo 22a

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

fax 94 318 43 05
Numer zamknięto 16 grudnia 2019 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej 
w Strzelectwie Sportowym
Młodzi zawodnicy Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
„Grabowa” SP Lejkowo 
debiutowali w zawodach 
strzeleckiech zorganizowane 
przez Uczniowski Klub Spor-
towy „Grad” z Polanowa. 

W turnieju udział wzięło ponad 
20 zespołów w dwóch katego-
riach wiekowych z całego wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego. 
Skład zespołu z Lejkowa: Pa-
tryk Drzewiecki, Arek Arcisz, 
Bartek Karczewski, Seba-
stian Miś, Dawid Skibiński, 
Oliwier Seweryn, Sylwek Łu-
czak. 

Drużyna w składzie Arek 
Arcisz i Patryk Drzewiec-
ki - tenisiści z Lejkowa, 
mistrzowie powiatu 
sławieńskiego wywalczyli 
awans do finału woje-
wódzkiego mistrzostw w 
tenisie stołowym (rocznik 
2005-2006). 

Podczas finału regionalne-
go w Suchej Koszalińskiej-
zmierzyli się z SP Pomia-
nowo, pewnie wygrywając 
3:0, w kolejnym spotkaniu 
grając o pierwsze miejsce z 
SP Katolicka Koszalin ule-
gli nieznacznie 2:3. 
W ostatnim spotkaniu grając 
o awans do najlepszej ósem-
ki w województwie pokonali 
SP Świdwin 3:2 tym samym 
wywalczyli największy suk-
ces w historii szkoły w tej 
dyscyplinie sportowej.

Wcześniej (29.10) w Piesz-
czu zdobyli Mistrzostwo 
Powiatu Sławieńskiego w 

Doskonale spisują się sportowcy ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie, którzy reprezentowali powiat sławieński w aż pięciu 
finałach wojewódzkich w trzech konkurencjach sportowych. 
zwyciężali w powiatowych finałach kolejno w: piłce nożnej dziewcząt, unihokeju dziewcząt (zarówno w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej jak i Igrzysk Dzieci), w szachach (rocznik 
2005 - 2006) i tenisie stołowym. W tej ostatniej konkurencji,  w finale regionalnym zajęli 2 miejsce, tym samym osiągając największy sukces szkoły w tej dyscyplinie sportowej.

Sport szkolny

Przoduje Szkoła Podstawowa w Lejkowie

Unihokej:
SP Lejkowo trzecie 
w województwie 

(rocznik 2007 i młodsze)
Kilka dni temu brązowy me-
dal w finale wojewódzkim 
unihokeja wywalczyły za-
wodniczki ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kazimierza Gór-
skiego w Lejkowie. W finale 
w Mrzeżynie wystąpiły po 
raz ósmy z rzędu. Kolejno 
pokonały SP 3 Kołobrzeg 
2:0, następnie zremisowały 
1:1 z SP Bierzwnik oraz po-
konały SP Redło 2:1, osta-
tecznie zajmując pierwsze 
miejsce w grupie i awansu-
jąc do półfinału, gdzie trafi-
ły na późniejsze mistrzynie 
województwa - zawodniczki 
z SP Wierzchowo. Półfinał 
zakończył się zwycięstwem 
SP Wierzchowo 0:4 a dziew-
czynki z Lejkowa ponownie 
musiały zmierzyć się z SP 
Bierzwnik w meczu o brązo-
wy medal. Po niezwykle za-
ciętym pojedynku SP Lejko-
wo pokonało przeciwniczki 
1:0 zajmując trzecie miejsce 
w województwie zachod-
niopomorskim. Był to już 

szósty medal wojewódzki 
zdobyty przez SP Lejkowo 
w tej dyscyplinie sportowej. 
Ósmy raz Mistrzostwo Po-
wiatu 
Przedtem zwyciężyły w Ma-
lechowie, w finale powiato-
wym. Kolejno dziewczęta 
zremisowały 1:1 z SP Nie-
mica, a następnie zdeklaso-

wały SP Sławno 6:1 oraz SP 
Malechowo 6:2. W finale re-
gionalnym w Grzmiącej nie 
miały sobie równych wygry-
wając wszystkie mecze. 
Podopieczne Kamila Wi-
śniewskiego kolejno poko-
nały SP Parsęcko 3:2, SP 
Redło 3:1 oraz SP 2 Sianów 
2:0. 

Kolejne Mistrzostwo 
Powiatu 

(rocznik 2006 i 2005)
Dziewczęta z Lejkowa zdo-
były je podczas rozgrywa-
nych w Malechowie Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej. 
Pokonały SP Sławno 5:0 
oraz SP Malechowo 3: 0. 
Jest to już czwarty tytuł 

mistrzów powiatu sławień-
skiego dla zawodników z SP 
Lejkowo. 

One zdobyły brąz 
w Mrzeżynie:

Amelia Kowalkowska, Monika 
Łopata, Oliwia Zelewska, Ola 
Sobolewska, Daria Dęga, Oli-
wia Górniak, Patrycja Zelew-
ska, Olivia Ciesielska, Lena 
Suwała, Nina Łysko, Julka Sa-
wicka, Amelia Durkalec. Tre-
ner: Kamil Wiśniewski.

Mistrzynie powiatu 
(rocznik 2006 i 2007)

Maja Bagniuk, Nikola Caplin, 
Zosia Orłowska, Ania Sobo-
lewska, Kornelia Kowalkow-
ska, Amelia Kowalkowska, Ola 
Sobolewska, Oliwka Górniak.

Dekoracja w Mrzeżynie Mistrzynie unihokeja

Tenis stołowy

awansowali do finału wojewódzkiego

Drużynowym Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt i Chłopców 
w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. 

Młodym zawodnikom 
gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów.


