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Minęły trzy lata pracowitej kadencji, która owoco-
wała wieloma ważnymi wydarzeniami oraz realizacją 
założonych wcześniej planów 
i zamierzeń. 

Wciąż zostało jeszcze wiele do zrobienia, ale nie zwalniamy 
tempa i sukcesywnie idziemy do przodu.

Jak w ostatnim okresie zmieniła się nasza mała ojczyzna? 
Jakie działania zakończono, a jakie mamy jeszcze do wyko-
nania? 
Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w pierwszym, 
specjalnym numerze Kwartalnika Malechowskiego, w któ-
rym zbliżamy się do podsumowania kadencji 2014 - 2018.                        
Zapraszamy do lektury!

Tempa nie zwalniamy!

Radosław Nowakowski - wójt gminy Malechowo i Jarosław Rzepa - wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego po podpisaniu kolejnej umowy na dofinansowanie 
inwestycji. 

„Jeśli nie masz Facebooka, nie żyjesz” – 
podobno tak mówi młodzież. Jest to hasło, 
z którym się oczywiście nie zgadzamy, bo 
najważniejszy jest świat rzeczywisty i rela-
cje międzyludzkie. Idąc jednak z duchem 
czasu, postanowiliśmy założyć profil Gmi-
ny na facebooku.
Zrobiliśmy to po to, by informować na-
szych mieszkańców o tym, co dzieje się w 
naszej małej ojczyźnie, by pisać o naszych 
planach, inwestycjach, imprezach i wielu 
innych, ważnych sprawach. Ze względu 

Facebook i Gmina Malechowo
na to, pojawiają się u nas posty opisujące 
kluczowe przedsięwzięcia, jak i można by 
rzec „małe działania” (np. remont toalet w 
szkole), dzięki czemu na bieżąco relacjo-
nujemy podejmowane kroki. Każde z nich 
jest dla nas tak samo ważne. Cieszymy się z 
najmniejszych kroczków, w myśl maksymy 
że „nie od razu Rzym zbudowano”.  
Okazuje się, że w dzisiejszym świecie tech-
nologii, jest to bardzo dogodny sposób na 
dotarcie z informacją do dużej liczby osób, 
dlatego też wykorzystujemy to na różne 
sposoby i dziękujemy za polubienia. Dzię-
ki Wam - bardzo szybko udaje się nam, na 
przykład, znaleźć nowy dom dla zagubio-

nego psa. Pozornie mała rzecz.....
Internet niestety też jest bardzo łatwym na-
rzędziem do zmieniania faktów i manipu-
lacji. To co pojawia się na naszym profilu 
to realne działania, nie mamy na celu po-
lemizować z krytykantami. Państwa ocenie 
zostawiamy to, jak wygląda nasz profil, a 
co za tym idzie jak funkcjonuje malechow-
ski samorząd. 
Oczywiście zachęcamy sołectwa, szkoły, 
kluby seniora, stowarzyszenia i wszystkich, 
którzy tworzą naszą społeczność lokalną do 
przesyłania informacji i relacji z wydarzeń, 
które warte są podzielenia się z innymi.

Klikamy - Lubię to!

Wydanie 
specjalne

W 2017 r. przeprowadzono 
konkurs na logo naszej gminy. 

Najciekawszy pomysł zgłosił miesz-
kaniec gminy - Tomasz Roszczyk. 
Zaproponował on  prosty i przejrzy-
sty znak graficzny z 3 charaktery-
stycznymi elementami. 

Kolor żółty z zarysem promieni 
słonecznych to odniesienie do zło-
cistych pól i łanów zbóż, zieleń z 
otoką korony drzewa to symbol ota-
czającej przyrody i występujących w 
naszej gminie lasów. 
Trójkąt niebieski i postać kajakarza 
to nawiązanie do potencjału rzeki 
Grabowej i walorów turystycznych 
Gminy Malechowo.

Mamy Logo
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Nie jest łatwe podsu-
mowanie działań, które 
malechowski samorząd 
realizował od grudnia 
2014 roku. 

Wydarzyło się bowiem 
dużo. Założeniem tej 
kadencji było przede 
wszystkim zrealizowanie 
jak największej ilości za-
dań i działań przy moż-
liwie jak najmniejszym 
obciążaniu finansowym 
naszych mieszkańców. 
Innymi słowy... Zro-
bić dużo, ale bez pod-
wyższania podatków i 
opłat na które Gmina 
ma wpływ. To założenie 
zrealizować się udało. 

Przez ostatnie lata po-
datki gminne, opłaty za 
wodę i ścieki pozostały w 
zasadzie na niezmienio-
nym poziomie lub tylko 
nieznacznie wzrosły, a 
opłaty za wywóz śmieci 
nie uległy podwyższe-
niu od czasu ich wpro-
wadzenia w 2013 roku. 
Jednocześnie udało się 
zrealizować wiele inwe-
stycji ułatwiających życie 
mieszkańcom, podjęto 
szereg działań prospo-
łecznych i kulturalnych, 
aktywizujących życie spo-
łeczne gminy oraz wpły-
wających na rozwój 
najmłodszego pokolenia 
naszych mieszkańców. 

Podjęte działania już wy-
dają swoje owoce, a w nie-
dalekiej przyszłości będą 

coraz bardziej namacalne.
Jak już wspomniano, jed-
nym z zadań jakie samo-
rząd postawił przed sobą 
było pobudzenie życia 
społecznego i więzi mię-
dzyludzkich w naszej 
gminie. Już od samego 
początku kadencji podję-
to prace przy tworzeniu 
Klubów Seniora. To za-
danie udało się doskonale. 

Na dzień dzisiejszy w 
gminie Malechowo funk-
cjonuje i aktywnie dzia-
ła 8 Klubów Seniora. 
Ich członkowie uczest-
niczą w spotkaniach, 
wyjazdach integracyj-
nych, czy koncertach. 
Ponadto dla najmłod-
szych mieszkańców 
gminy utworzono do-
datkowo trzy Placówki 
Wsparcia Dziennego, 
zwiększając tym samym 
ich łączną liczbę do 13. 

Poszerzono też kalen-
darz imprez cyklicznych 
o kiermasze świąteczne. 
Dwa razy do roku, z oka-
zji świąt Wielkiej Nocy 
oraz Bożego Narodze-
nia, zarówno Placówki 
Wsparcia Dziennego jak 
i Kluby Seniora, mają 
okazję wystawić swoje 
stoiska z rękodziełem. Od 
zeszłego roku organizo-
wany jest także Gminny 
Dzień Dziecka. Również 
w tej kadencji swoją dzia-
łalność rozpoczęły dwa 
zespoły śpiewacze „Sło-
neczko” z Niemicy oraz 

Kilka słów od wójta…
„Nasze Wspomnienia” z   
Ostrowca. 
Wspomnieć należy, że 
w naszej gminie działa 
również zespół ludowy 
„Ostrowianie”, który w 
bieżącym roku będzie ob-
chodził piętnastą rocznicę 
swego istnienia. Zespoły 
te na swoją działalność 
otrzymują dotacje z bu-
dżetu gminy. 

Bardzo dużą aktywnością 
wykazują się nasze pla-
cówki oświatowe, które 
realizują szereg działań 
edukacyjnych przy wspar-
ciu środków unijnych. 
W 2016 wybudowano 
Dom Wiejski w Gorzy-
cy - największy tego 
typu w naszej gminie, 
który tętni życiem za 
sprawą społeczności lo-
kalnej. Remontowane 
są świetlice wiejskie, w 
których odbywają się za-
jęcia Placówek Wsparcia 
Dziennego oraz zabawy 
i spotkania integracyjne. 

W trosce o komfort naj-
młodszych mieszkańców 
naszej gminy doposażane 
i remontowane są szkoły. 
Wójt gminy postawił so-
bie za cel także zadbanie 
o infrastrukturę zdrowot-
ną - w ścisłej współpracy 
z Zakładem Opieki Zdro-
wotnej w Malechowie i 
dyrektorem Krzysztofem 
Perzyńskim wyremonto-
wano ośrodek zdrowia w 
Ostrowcu, zmodernizo-
wano podjazd i parking 
przy ośrodku w Kaw-
nie. Gmina Malechowo 
partycypowała także w 
zakupie karetki i dofi-
nansowuje zabiegi reha-
bilitacyjne dla pacjentów 
malechowskiego ZOZ-u.  

Jednymi z kluczowych, 
a za razem najbardziej 
kosztochłonnych inwe-
stycji są te związane z 
poprawą bezpieczeństwa 
na naszych drogach. In-
westycje te, głównie 
ze względu właśnie na 

kosztochłonność przebie-
gają stosunkowo wolno, 
ale za to konsekwentnie. 
Drogi gruntowe sukce-
sywnie zastępowane są 
płytami jomb, co w rezul-
tacie spowoduje zmniej-
szenie kosztów utrzymania 
tych dróg w przyszłości. 
Również wykonywane 
są remonty dróg asfal-
towych przebiegających 
przez teren gminy, za-
równo tych gminnych 
jak i powiatowych. 
Powstały też nowe chod-
niki oraz utwardzone 
pobocza. Jak wiadomo 
temat dróg jest tematem 
kontrowersyjnym i za-
wsze budzącym emocje. 
Większość głównych dróg 
w naszej gminie jest we 
władaniu powiatu, Gmi-
na Malechowo remontuje 
sukcesywnie swoje drogi 
lub te, które ma w zarzą-
dzie. Wiemy jednak, że zo-
stało jeszcze w tym wzglę-
dzie sporo do zrobienia…

Dużo działo się w gospo-
darce wodno - ściekowej.
Aktualnie modernizo-
wany jest system uzdat-
niania wody w Niemicy 
i Malechowie, wcześniej 
w Laskach i Pękaninie.  
W poprzednich latach wy-
budowano wodociąg 
i zmodernizowano odci-
nek sieci kanalizacyjnej 
w Ostrowcu, wyre-
montowano wodociąg 
w Żegocinie i zautoma-
tyzowano tam też pro-
ces uzdatniania wody. 
Również wybudowa-
no sieć kanalizacyjną w 
Podgórkach. Niestety, 
póki co, czekamy na de-
cyzję KOWR na przeka-
zanie Gminie gruntu pod 
oczyszczalnię ścieków. 

W tym roku zostanie roz-
poczęta też budowa sieci 
kanalizacyjnej w Niemicy, 
na którą udało się pozyskać 
znaczne środki unijne. 
Gotowa jest też dokumen-
tacja i pozwolenie na bu-
dowę kanalizacji sanitar-

nej w Sulechówku, ale to 
inwestycja na przyszłe lata.

Zakup lamp hybrydowych 
w kilkunastu punktach 
naszej gminy miał na 
celu poprawę bezpieczeń-
stwa, wciąż testowane 
są nowoczesne rozwią-
zania energooszczędne. 
Kilka sołectw w ostatnich 
latach doposażono w wia-
ty, które spełniają swoją 
rolę podczas festynów 
i pikników. Doposaża-
ne są place zabaw, które 
przyciągają dzieci kolo-
rowymi i bezpiecznymi 
elementami zabawowymi. 

Na cmentarzach komunal-
nych pojawiły się chodni-
ki, lampy, wyremontowa-
no dom przedpogrzebowy, 
ułożono polbruk i wymie-
niono ogrodzenie fronto-
we w Ostrowcu. W Sule-
chówku ułożono chodnik 
z polbruku. Również na 
cmentarzu w Niemicy i 
Malechowie realizowano 
inwestycje. 

Lata 2014-2018 to okres 
ważnych inwestycji, 
remontów i moderni-
zacji, a także zadba-
nia o mienie gminne. 
Ważny jest dla nas rozwój 
infrastrukturalny naszej 
gminy, ale również roz-
wój społeczno-kulturowy 
naszych mieszkańców. 
Bez wątpienia kluczową 
rolę odgrywają tu środ-
ki unijne i korzystanie z 
funduszy ministerialnych. 

Wszystko po to, by gmina 
Malechowo zyskała na 
atrakcyjności, a oferta edu-
kacyjna i kulturalna była 
na najwyższym poziomie. 

Przedstawiamy wybra-
ne zadania, które jed-
nak nie wyczerpują tego 
wszystkiego, co w naszej 
gminie zostało zrobio-
ne. Oczywiście nie ma 
tu przedsięwzięć, które 
jeszcze w tym roku zo-
staną zrealizowane…
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Drogi

Na drodze gruntowej przy krzyżu w Sulechowie od wielu lat zbie-
rała się woda, spływając z każdej strony. Aby temu zapobiec, wyło-
żono 93 metry bieżące płyt jomb i utwardzono ten odcinek. Z pozy-
skanego z tego terenu materiału utwardzono parking przy świetlicy 
wiejskiej w Sulechowie. Niewielka inwestycja, ale rozwiązująca 
wieloletni problem.

Modernizacja drogi w Sulechowie Remont drogi Gorzyca - Przystawy

Droga Drzeńsko - Zalesie

Droga do jeziora w Ostrowcu

Droga w Ostrowcu

Remont drogi w Laskach

W 2015 r. przeprowadzono gruntowny remont drogi na odcinku Gorzy-
ca - Przystawy, który polegał na wymianie nawierzchni i usypaniu po-
boczy. Przypomnijmy, że droga Malechowo - Gorzyca - Przystawy jest 
drogą powiatową. Mieszkańcom tej części gminy znacznie poprawił się 
komfort podróżowania.  Droga została wyremontowana dzięki poro-
zumieniu starostwa z firmą budującą siłownie wiatrowe na tym terenie.

Dzięki dobrej współpracy Gminy Malechowo z Lasami Państwo-
wymi - Nadleśnictwem Polanów wyremontowno drogę na odcin-
ku Drzeńsko - Zalesie. Odcinek ten jest obciążony dużym ruchem 
samochodów transportujących drzewo z lasu. Gminną drogę pu-
bliczną wyłożono płytami jomb na odcinku 1600 m, powstały 
mijanki, wyremontowano także most. Wkład Gminy Malechowo 
wynosi 414 000 zł, natomiast Lasów Państwowych - 500 000 zł.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto realizację zadania „Przebu-
dowa drogi wewnętrznej w Ostrowcu” (przy sklepie). W ramach 
modernizacji tego ponad 300-metrowego odcinka drogi wykonano 
kanalizację deszczową (z chłonnymi drenażami). Gdy tylko pozwo-
lą na to warunki atmosferyczne, polbrukiem wyłożona  zostanie 
nawierzchnia. 

By poprawić komfort osób mieszkających przy jeziorze oraz od-
wiedzających to miejsce, drogę wyłożono płytami jomb - na ra-
zie jednak tylko jej początkowy odcinek, który był najbardziej 
narażony na wybijanie i powstawanie dziur. Ponadto powsta-
ły też tu miejsca parkingowe, które odpowiednio utwardzono.

Nową drogę z płyt jomb wykonano w Laskach (na odcinku od skrzy-
żowania do oczyszczalni na początku wsi). Dzięki temu znacznie 
poprawiono stan nawierzchni i komfort przemieszczania się po niej. 

Wydanie 
specjalne
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Chodnik w KosierzewieMost w Białęcinie

Gmina Malechowo w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w 
Sławnie w 2015 r. wyremontowała wysłużony most w Białęcinie na 
trasie Białęcino - Drzeńsko. Dzięki tym działaniom wzmocniono 
konstrukcję mostu położonego nad rzeką Grabową.  

W Kosierzewie zbudowano chodnik prowadzący od drogi woje-
wódzkiej do świetlicy wiejskiej. Powstał tu funkcjonalny odcinek 
o długości 210 metrów bieżących. Wymieniono tu również wy-
służony już plac zabaw znajdujący się przy świetlicy. 

Mienie gminne
Hydrofornia w Malechowie Remonty świetlic

Dom Wiejski w Gorzycy Kościół w Malechowie

W minionym okresie wyremontowano budynek hydroforni w 
Malechowie. Ocieplono go, wykonano nową elewację oraz 
wyremontowano stary, przeciekający dach. Dokonano rów-
nież modernizacji systemu poboru wody.  

W celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w 
zajęciach placówek wsparcia dziennego oraz mieszkańców korzysta-
jących ze świetlic, są one w miarę potrzeb remontowane i modernizo-
wane. Odmalowywane są ich wnętrza, odświeżana jest też elewacja. 

Gmina Malechowo od 2016 r. dysponuje największym obiektem 
świetlicowym. 
Dom Wiejski  - bo taka jest jego nazwa - w Gorzycy jest miej-
scem, w którym odbywają się zajęcia działającej tu placówki 
wsparcia dziennego, spotykają się seniorzy na zajęciach rehabi-
litacyjnych, prężnie działają tu sołtys i rada sołecka, organizując 
zabawy i spotkania tematyczne. 
Obawy dotyczące braku pomysłów na wykorzystanie tego oka-
załego obiektu, na szczęście okazały się nieuzasadnione. 

W 2016 roku zakończono remont zabytkowego kościoła w Ma-
lechowie. 
Przeprowadzone prace polegały na wzmocnieniu, zaizolowaniu i 
pospinaniu fundamentów kościoła.  Wymieniono także starą da-
chówkę, wzmocniono więźbę poprzez wymianę części belek oraz 
ich zaimpregnowanie. Wewnątrz budynku odnowiony został sufit. 
Zdemontowano podbitkę. Wymieniono podłogę na poddaszu oraz 
instalację odgromową. Szereg tych działań zmienił oblicze tej za-
bytkowej świątyni. Obiekt został wyremontowany dzięki wspar-
ciu firmy wiatrakowej.

Wydanie 
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Trwają prace przy przebudo-
wie drogi powiatowej na od-
cinku Malechowo - Paproty, 
których zakończenie zapla-
nowano na początek wakacji 
2018.    
 
W ramach tego zadania po-
szerzono drogę (szerokość 
drogi to 5,5 m). Długość 
przebudowywanego odcinka 
wynosi 3,761 km. 
Zadanie pod nazwą „Przebu-
dowa drogi nr 3718Z na od-

cinku Malechowo - Paproty” 
zakłada także wybudowanie 
kanalizacji deszczowej wraz 
z chodnikiem w Malechowie, 
a także dwoma przystankami 
autobusowymi w Paprotach.  
Początkowo borykano się z 
pewnymi problemami, ale na 
szczęście inwestycja zostanie 
ukończona pomyślnie. 
Gmina Malechowo pozyska-
ła na ten cel środki unijne w 
kwocie ok. 1.800.000 zł. 

Remont drogi Malechowo - Paproty

Droga wewnętrzna i chodnik w Karwicach

Remont drogi w Pięćmiechowie

Przepusty w Przystawach 

W Pięćmiechowie zmodernizo-
wano drogę na odcinku do nu-
meru 13 w prawo oraz w lewo od 
skrzyżowania do połowy drogi, 
co łącznie stanowiło ok. 500 m. 
ze skrzyżowaniem. Wyłożono 
ją płytami jomb, udrożniono i 
przeczyszczono rowy, które nie 

spełniały swojej roli i podczas 
jesiennych ulew powodowały 
duże problemy. Warto wspo-
mnieć, że płyty jomb użyte do 
remontu dróg w Pięćmiechowie 
i Laskach zakupiono pod koniec 
2016 r. z wygospodarowanych 
przez Gminę oszczędności.   

Gmina Malechowo na skutek 
trudnych doświadczeń z podtopie-
niami w ubiegłym roku, wykonała 
działania doraźne oraz zmoderni-
zowała przepusty w Przystawach. 

Wycięto drzewa i udrożniono, co 
ma na celu uniknięcie zalania w 
przyszłości. Przepusty w ciągu 
drogi powiatowej wymienił rów-
nież powiat sławieński. 

Wydanie 
specjalne

Nową drogą mogą cie-
szyć się mieszkańcy 
Karwic, gdzie wykona-
no ciąg pieszo-jezdny z 
kostki betonowej. 
Droga została poszerzona 
i zyskała na funkcjonal-
ności. Nowa nawierzch-
nia o długości około 600 
m. została wyłożona w 
pasie od świetlicy wiej-
skiej, wzdłuż bloków i 
kościoła. Przy kościele 
wykonano miejsca po-
stojowe.
Wcześniej, przebudo-
wano tu także przepust. 
Stary był zarwany i z tej 
przyczyny droga wraz z 
pobliskimi polami były 
zalewane.  

Rozlewisko znajdujące 
się przy zakręcie do dro-
gi krajowej nr 36 utrud-
niało poruszane się. 
Obecnie nie ma proble-
mu z odprowadzaniem 
wody z pól.
W 2015 r. zbudowano 
chodnik łączący centrum 
wsi z kościołem oraz 
blokami mieszkalnymi 
Z pieniędzy sołeckich 
zakupiono 120 m² po-
lbruku, 80 m² obrzeży 
chodnikowych oraz dwie 
palety  cementu. 
W sumie w Karwicach 
przybyło 80 m² chod-
nika prowadzącego do 
kościoła. 
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Przebudowa boiska sportowego w Malecho-
wie i budowa systemu nawadniania 

Komin malechowskiego gimnazjum

Remont UG Malechowo

Boisko w Zielenicy

Zadbaliśmy o przystanki

Termomodernizacja biblioteki w Malechowie
W listopadzie 2015 r. wyremontowano budynek Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Malechowie. W ramach termomodernizacji wymie-
niono pokrycie dachu, docieplono strop dachu, wymienione zostały 
także obróbki blacharskie i orynnowanie. Budynek docieplono sty-
ropianem wraz z nową wyprawą tynkarską.

Inwestycja ta zrealizowana została częściowo dzięki dotacji celowej 
z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 15.850 zł. 
W ramach zadania zbudowano instalację nawadniającą boisko spor-
towe przy Szkole Podstawowej im. R. Markiewicza ps. „Mohort” w 
Malechowie. 

Dużo działo się 
na przestrzeni 
minionych lat w 
malechowskim 
gimnazjum, które 
funkcjonuje od 
2017 roku znów 
jako szkoła pod-
stawowa.
  
Jeśli chodzi o sam 
obiekt, to został on 
we wcześniejszych 
latach docieplony 
oraz zmodernizo-
wany został system 
grzewczy.  
Można powiedzieć, 
że podsumowaniem 

tej inwestycji było 
usunięcie wielkiego 
komina, który od 
początku istnienia 
szkoły nad nią gó-
rował. 
W 2016 roku zde-
montowano stary 
komin, bowiem na 
skutek przeprowa-
dzonej termomoder-
nizacji zapotrzebo-
wanie energetyczne 
w budynku znacz-
nie spadło. Zamon-
towano tu nowy ko-
min systemowy ze 
stali żaroodpornej z 
płaszczem DN 350.  

Klub Sportowy Strong Ziele-
nica z zadowoleniem użytkuje 
boisko wiejskie w Zielenicy, 
które całkowicie zmieniło 
swoje oblicze.  

W październiku 2016 r. odbył się 
tu pierwszy trening. Moderniza-
cja była długotrwałym procesem, 
w który zaangażowane były duże 
środki pieniężne i zasoby osobo-
we.
Prace zrealizowano dzięki ini-
cjatywie zarządu klubu, zaanga-

żowaniu mieszkańców Zielenicy 
oraz sołtysa, odpowiada za nie 
Stowarzyszenie Klubu Sporto-
wego Strong Zielenica.  
Wielomiesięczna praca wolon-
tariuszy opłaciła się, całość za-
dania zamknęła się w kwocie 
ok. 69 tys. zł.   
Gmina przekazała ziemię o war-
tości 9 tys. zł., podmioty współ-
pracujące z klubem użyczyły swój 
sprzęt. Posiano nasiona trawy 
najwyższej jakości, dzięki czemu 
jest ona tak gęsta.  

Sygnały od klientów oraz troska o ich bezpieczeństwo wpłynęły na 
decyzję o wyremontowaniu tego budynku.  
Wymieniono płytki na korytarzach, wyremontowano toalety wraz 
z zakupem  nowego wyposażenia. Dzięki temu wizyty w Urzędzie z 
pewnością będą bezpieczniejsze i milsze.  

W 2015 r. Gmina Malechowo zleciła przegląd i remont przystanków 
oraz wiat autobusowych. Prace polegały na odmalowaniu wiat i do-
posażeniu w kosze na śmieci.

Wiaty

Budowa kolejnych wiat i altan rekreacyjnych to odpowiedź gminy na zgłaszane potrzeby mieszkańców. Nowe obiekty pojawiły się w Bar-
tolinie, Malechówku, Sęczkowie i Sulechówku. Tworzenie nowych i doposażanie istniejących już miejsc rekreacyjnych służących integra-
cji mieszkańców w naszej gminie jest również jednym z ważniejszych zadań, jakie malechowski samorząd realizuje w obecnej kadencji.

Oświetlenie
Kolejne lampy hybrydowe w naszej gminie

Nowe oświetlenie sali 
gimnastycznej w Niemicy i Ostrowcu

Źródła światła w Pękaninie

Gmina Malechowo w 2015 r.  uruchomiła 
sześć nowych lamp hybrydowych. 
Nowoczesne oświetlenie pojawiło się na 
drodze powiatowej przy wjeździe do Go-
rzycy oraz przy wjeździe do Ostrowca od 
strony Podgórek. 
Dwie lampy oświetlają Bartolino przy 
nowo wybudowanych prowadzących do 
Krzekoszewa. 
Teren rekreacyjny przy Jeziorze w Ostrow-
cu został także wzbogacony o dwie lampy 

parkowo - uliczne. 
W 2016 r. nowe lampy hybrydowe pojawiły 
się także w Malechowie - jedna w pobliżu 
zabudowań znajdujących się za Restaura-
cją Pod Dębem a druga na drodze prowa-
dzącej do nowo wybudowanych domów. 
Kolejną lampę zamontowano w Przysta-
wach przy zabudowaniach w kierunku lasu. 
Na koniec 2017 roku zakupiono 7 lamp 
hybrydowych, które oświetlą strategiczne 
punkty, o których wcześniej sygnalizowali 

mieszkańcy. 
Dwie lampy posadowiono w Malechowie 
(przy udziale środków sołeckich), po jednej 
pojawiło się w Podgórkach, w Ostrowcu i 
w Sulechówku na cmentarzu komunalnym, 
w Sulechowie przy drodze do starej szkoły 
oraz w Darskowie na boisku. 
W miarę posiadanych środków, lampy 
takie będą sukcesywnie stawiane w miej-
scach, w których będzie to szczególnie 
uzasadnione.

W ostatnim czasie, Gmina Malechowo wymieniła w salach gim-
nastycznych szkół w Ostrowcu i Niemicy stare, energochłon-
ne oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy ledowe. 

11 nowych źródeł 
światła pojawi-
ło się na nowym 
osiedlu w Pęka-
ninie w 2016 r. W 
istniejących tam 
lampach zamon-
towano żarówki 
ledowe. Ma to 
na celu zbadanie 
zasadności i okre-
ślenia korzyści 
w p r o w a d z e n i a 
nowoczesnych, 
energooszczęd-
nych rozwiązań. 

Malechówko Bartolino

Malechowo Sulechówko

Wydanie 
specjalne

Wydanie 
specjalne
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Gospodarka wodno-ściekowa
Wodociąg w Paprotach Przebudowa hydroforni w Witosławiu

Modernizacje w Żegocinie i Ostrowcu

W Paprotach wybudowano 
wodociąg o długości około 3 
km, co pozwoliło na przyłą-
czenie Paprot i Święcianowa 
do hydroforni w Malecho-
wie. Mieszkańcy tych miej-
scowości korzystają od tego 
czasu z lepszej jakościowo 
wody. Inwestycja ta jest czę-

ścią przyjętego wcześniej i 
sukcesywnie realizowanego 
planu modernizacji sieci wo-
dociągowych w gminie Ma-
lechowo zakładającego m. 
in. likwidację wysłużonych i 
energochłonnych hydroforni. 

W ramach ww. inwestycji 
wymieniono pompę na głę-
binową, wydajną i bardziej 
oszczędną. Dokonano także 
remontu stacji uzdatniania 
wody, uruchomiono 2 hydro-
fory i zbiorniki odżelaziaczy 
(filtr żwirowy), co spowo-
dowało, że woda jest uzdat-

niona i pozbawiona żelaza. 
W wyniku tego zadania 
do hydroforni w Witosła-
wiu podłączone zostały 
miejscowości Darskowo i 
Borkowo (do tej pory pod-
łączone do niej były wsie 
Witosław i Sulechówko). 

  W ramach prac wła-
snych pracownicy tech-
niczni UG Malechowo 
w latach 2015/2016 
wyremontowali wodo-
ciąg w Żegocinie oraz 
newralgiczne punkty 

kanalizacji sanitarnej, 
będące utrapieniem dla 
mieszkańców (w tym 
pod drogą powiatową). 
Ze względu na zły stan 
techniczny i długotrwałe 
problemy z nieszczelno-

ściami wymieniono całą 
magistralę wodociągo-
wą o długości 1350 m. 
  W 2016 r. zautomatyzo-
wano proces uzdatniania 
wody w stacji uzdatnia-
nia wody w Żegocinie. 

   Z kolei w Ostrowcu 
wyremontowano bez-
inwazyjnie przejście 
rury kanalizacyjnej 
pod drogą wojewódzką 
w miejscu, w którym 
od wielu lat zapadała 

się droga i chodnik.  

Modernizację wykona-
no w ostatnim kwartale 
2016 r. w technologii 
wdmuchiwanego koł-
nierza.

Hydrofornie w Pękaninie i 
Laskach doposażono w ul-
trafioletową lampę, której 
celem jest uzdatnianie wody 
poprzez niemal stuprocen-
tową redukcję biogenów. 
Uzdatnianie wody tą tech-
niką polega na poddaniu jej 
działaniu promieniowania 

ultrafioletowego krótkiego 
zakresu. Szkodliwe zarod-
niki są skutecznie niszczone 
przy jednoczesnym zacho-
waniu wszystkich atrybutów 
wody. Zalety tego systemu 
to bez wątpienia wysoka 
skuteczność i wydajność.

Zakup lampy UV Modernizacja systemu 
uzdatniania wody 
w Niemicy i Malechowie
Ostatnimi czasy na terenie 
naszego powiatu, ale nie 
tylko, głośno było na temat 
skażenia wody bakterią z 
grupy coli. Chcąc zminimali-
zować możliwość powstania 
podobnego problemu w na-
szej gminie, postanowiliśmy 
sukcesywnie i w miarę moż-
liwości budżetowych moder-
nizować istniejące w gminie 
systemy uzdatniania wody. 
W ramach tego zadania, w 
celu zmniejszenia ryzyka 
skażenia bakterią coli, zo-
staną zakupione lampy UV. 
Doposażenie w lampę tego 
typu ma na celu uzdatnia-

nie wody poprzez niemal 
stuprocentową reduk-
cję biogenów w wodzie. 
Dezynfekcja promieniami 
UV nie wpływa negatywne 
na ludzi i nie pozostawia w 
wodzie żadnych substancji 
chemicznych. Zaletą tej me-
tody uzdatniania wody jest jej 
skuteczność oraz wydajność. 

Na modernizację systemu 
uzdatniania wody - wodociąg 
w Malechowie przewidziano 
50 tys. zł, natomiast moder-
nizacja hydroforni w Niemi-
cy będzie kosztowała 60 tys.
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Place zabaw

W roku 2016  udało się wymie-
nić stare place zabaw na nowe 
i bezpieczne. 

Nowe urządzenia zabawowe za-
montowano na placu zabaw przy 
Przedszkolu w Malechowie, z któ-
rego korzystają uczęszczające tam 

przedszkolaki. 
Podobne place pojawiły się w Ku-
sicach i Sulechowie.
W 2017 r. łącznie 160 tys. zł prze-
znaczono na zakup nowoczesnych 
placów zabaw. 
Całkowita wymiana placów na-
stąpiła przy świetlicach w Kosie-

rzewie, Przystawach i Laskach, w 
zamki doposażono place w: Male-
chowie (przy urzędzie), Niemicy 
i Gorzycy. Dzięki temu w 2018 r. 
dzieci będą mogły korzystać z no-
woczesnych miejsc rekreacji. 
Zgodnie z planem, sukcesywne 
wymieniamy stare, wysłużone 

place stawiając w ich miejsce no-
woczesne i znacznie trwalsze. 
Dzięki nowym elementom zaba-
wowym, spędzanie na nich czasu 
będzie bez wątpienia przyjemno-
ścią zarówno dla dzieci, jak i dla 
ich opiekunów. 

Malechowo - przy Urzędzie Gminy Kusice

Wydanie 
specjalne

W bieżącym roku roz-
pocznie się budowa Domu 
Wiejskiego w Ostrowcu. 
Obiekt ten powstanie w 
centrum wsi (na zdjęciu 
powyżej). Największa 
sala będzie miała 106 
m2, cały obiekt prawie 
250 m2.  Tu swoje miej-
sce znajdzie m.in. placów-
ka wsparcia dziennego, 
tym samym zwolni ona 
dotychczasowe miejsce 
w świetlicy przy remizie 
strażackiej, oddając wię-
cej przestrzeni do dys-
pozycji jednostki. 

Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu

W tym miejscu powstanie Dom Wiejski w Ostrowcu

C
m

e
n
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e

MalechowoOstrowiec

Duże zmiany można zaobserwować 
na cmentarzach komunalnych. 

W 2015 r. nowe chodniki pojawiły się 
na cmentarzach w Malechowie oraz w 
Niemicy. 
W Malechowie zamontowano dwie sty-
lizowane lampy. 
W Sulechówku wybudowano chodnik, 
który prowadzi od kościoła do krzyża 
na cmentarzu. W ramach zadania przy-
gotowano także wjazdy dla samocho-
dów pogrzebowych i zagospodarowano 
przyległy teren  poprzez wyrównanie 
skarp. W Ostrowcu wyremontowano 
dom przedpogrzebowy. Przedłużo-
no i uszczelniono dach, wymieniono 
orynnowanie, uzupełniono ubytki w 

elewacji. Odmalowano budynek na zewnątrz, 
wykonano opaskę wokół budynku, dodatkowo 
odnowiono i zamontowano nowy krzyż przy 
kaplicy. Ponadto osłoniono śmietniki.  Nowy 
chodnik położono także na cmentarzu w Nie-
micy. W roku 2016 r. zamontowano tam także 
solidną bramę przy wjeździe. Aby zadbać o po-

rządek cmentarze w Malechowie, Sulechówku, 
Niemicy i Ostrowcu doposażono w kontenery 
na odpady komunalne. 
Nową bramę wjazdową wraz z ogrodzeniem za-
montowano na cmentarzu w Ostrowcu. W Su-
lechówku rozbudowywany jest wjazd i miejsca 
parkingowe. 
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Nowe ozdoby świąteczne 
w Ostrowcu i Pękaninie

Od dwóch lat przed 
świętami w najwięk-
szych miejscowościach 
naszej gminy pojawiają 
się urokliwe dekoracje 
świąteczne. Na począt-
ku ozdobami świetl-
nymi ozdobiono serce 

wsi w Malechowie, a 
w 2017 r. w Ostrowcu 
i Pękaninie pojawiły 
się oświetlone choinki. 
W przyszłości zamie-
rzamy upiększyć inne 
miejscowości oraz uzu-
pełniać już istniejące. 

Projekty

Budowa świetlicy wiejskiej w Kusiach

Możliwości finansowe naszej gminy jak wiadomo są ograniczone. 
Pomysłów na realizację działań bieżących oraz inwestycyjnych 
jest dużo, wszelkie pomysły muszą być głęboko przemyślane. 
Bardzo ważnym elementem rozwoju gminy jest pozyskiwanie 
środków zewnętrznych  - zarówno krajowych, jak i unijnych. 
Minione lata nie były łatwe, bowiem nastąpiło duże opóźnienie 
w podziale środków unijnych i uruchomieniu programów pomo-
cowych. Na dobre ruszyły one właściwie w 2017 r. 
Gmina Malechowo aplikowała o wszelkie możliwe środki, dzięki 
temu zrealizowaliśmy i realizujemy szereg działań. 

W ramach Upowszech-
niania edukacji przed-
szkolnej Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Zachod-
niopomorskiego Gmina 
Malechowo pozyska-
ła dofinansowanie ze 
środków europejskich 
w kwocie 462 947, 54 
zł na projekt dotyczą-
cy przedszkolaków. 
Projekt obejmuje trzy 
główne zadania:
I. Funkcjonowanie no-
wej grupy przedszkolnej 
od 1 września 2017 r., 
dzięki czemu powstała 
grupa dzieci trzyletnich. 
Ze środków unijnych 
przez okres 12 miesię-
cy wynagradzani są na-
uczyciele prowadzący 
grupę. Zakupiono także 
wyposażenie niezbędne 
do jej funkcjonowania.

II. Realizacja zajęć do-
datkowych dla dzieci 
obejmuje: zajęcia lo-
gopedyczne, zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej, 
zajęcia rozwijające kom-
petencje społeczno-emo-
cjonalne i zajęcia korek-
cyjno-kompensacyjne.
III. Realizacja szkoleń 
dla nauczycieli obejmuje 
kształtowanie umiejęt-
ności wychowawczych 
nauczycieli niezbęd-
nych do współpracy z 
rodzicami, pedagogikę 
specjalną, rozwijanie 
zdolności koncentracji, 
uwagi, spostrzegawczo-
ści i pamięci w przed-
szkolu oraz zajęcia 
,,Jak rozwijać potencjał 
dziecka w przedszkolu”.  
W wyniku realizacji 
projektu malechowskie 
przedszkole wzbogaci-

Projekt „Radosny Maluch” Gmina Malechowo na 
wiosnę tego roku roz-
pocznie realizację in-
westycji pn. „Budowa 
świetlicy wiejskiej w 
Kusicach wraz z wypo-
sażeniem”. O środki apli-

kowano poprzez złoże-
nie wniosku do lokalnej 
grupy działania DLGR. 
Współfinansowanie ze 
środków europejskich 
wyniesie 254 288,55 zł, 
całość operacji zamknie 

się kwotą 670 769,05 zł. 
W wyniku realizacji ope-
racji powstanie nowo-
czesna świetlica wiejska 
wraz z punktem przed-
szkolnym w Kusiach.

ło się o meble, stoliki, 
pomoce dydaktyczne, 
sprzęt sportowy, zabaw-
ki, magiczny dywan, ta-
blicę interaktywną z pro-

jektorem, laptop, sprzęt 
nagrywająco-odtwarza-
jący, drukarkę. Dodatko-
wo doposażony zostanie 
plac zabaw w  elementy 

takie jak: karuzela i buja-
ki sprężynowe. Wszystko 
to z myślą o malechow-
skich przedszkolach, by 
mogły być tu radosne.

Wydanie 
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Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo

Budowa sieci kanalizacji w Niemicy

Będą nowe obiekty rekreacyjne

Trwa realizacja zajęć 
dodatkowych w ra-
mach projektów pn. 
„Rozwijamy kom-
petencje kluczowe 
uczniów szkół z Gmi-
ny Malechowo” reali-
zowanego w ramach 
RPO Województwa 
Zachodniopomorskie-
go współfinansowane-
go przez Unię Europej-
ską w ramach środków 
„Europejskiego Fun-
duszu Społecznego”. 

W ramach projektu 
kształcimy kompeten-
cje kluczowe z zakre-
su nauk matematycz-
no-przyrodniczych, 
technologii informa-

W ramach projek-
tu powstanie ponad 
6 km sieci grawitacyj-
nej i tłocznej.  

Łączny koszt zadania 
to 3 723 960,18 zł 
(uzyskane dofinan-
sowanie ze środków 
unijnych wyniesie 
1 926 468,00 zł).

Realizacja zadania 
została podzielona 
na dwa etapy, plano-
wane zakończenie 
pierwszego to maj 

2018, natomiast dru-
giego - maj 2019.
Inwestycja zosta-
nie zrealizowana w 
Niemicy. Sieć ka-
nalizacyjna wybu-
dowana zostanie w 
ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji 
związanych z two-
rzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w 
energię odnawialną i 
w oszczędzanie ener-

Pod koniec ubiegłego 
roku wójt Radosław 
Nowakowski przy 
kontrasygnacie skarb-
nik Sylwii Piechoty 
podpisał w Szczeci-
nie umowę pn. „Po-
prawa infrastruktury 
rekreacyjnej Gminy 
Malechowo poprzez 
doposażenie terenów 
sportowych w obiekty 
funkcyjne, w miejsco-
wości Malechówko, 

cyjno-komputerowej, 
języka angielskiego 
a także właściwych 
wyborów edukacyj-
nych i zawodowych. 
W szkołach podstawo-
wych w Malechowie, 

Lejkowie i Ostrowcu 
trwają zajęcia dodat-
kowe z matematyki, 
języka angielskiego 
i programowania.

Realizowane są też 

zajęcia specjalistycz-
nie i zajęcia meto-
dą eksperymentu. 
Trzech z pięciu na-
uczycieli rozpoczęło 
studia podyplomowe, 
m.in. z zakresu do-

radztwa zawodowego, 
pedagogiki specjal-
nej i surdologopedii.
Do szkół w Lej-
kowie, Ostrowcu i 
Malechowie trafił 
sprzęt komputerowy: 
laptopy, tablety, dru-
karki ze skanerem, 
drukarka 3D, projekto-
ry, aparaty fotograficz-
ne, ekran do rzutnika, 
urządzenie wielofunk-
cyjne, tablice interak-
tywne i wizualizer.

Łączny koszt 
projektu wynosi 
905 667, 87 zł, 

w tym ze środków 
europejskich 
769 817, 68 zł.

gii” na operacje typu 
„Gospodarka wodno 

- ściekowa”, objętego 
Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Żegocino i Zielenica”. 
Dzięki realizacji tego 

zadania powstaną 
trzy świetlice konte-

nerowe z toaletami 
oraz zapleczem ku-

chennym, które będą 
służyć mieszkańcom. 

Mają to być miejsca 
integracji, gdzie będą 
odbywały się spo-
tkania sołeckie oraz 
imprezy tematyczne. 
Środki finansowe 
przyznane na realiza-
cję tego projektu to 
219.343 zł, natomiast 
całkowita wartość in-
westycji to 410.000 zł.

Podpisanie umów na dofinansowanie - wicemarszałek Jarosław Rzepa i wójt Radosław Nowakowski

Uczniowie naszych szkół są zachwyceni tablicami multimedialnymi.

Wydanie 
specjalne
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W styczniu br. roz-
poczęliśmy realizację 
trzyletniego, ambit-
nego projektu, który 
dotyczy rozwoju i 
poszerzenia oferty 13 
placówek wsparcia 
dziennego. 

Dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu 
Społecznego pozwoli na 
zorganizowanie intere-
sujących zajęć dla dzieci 
i rodziców. Ich istotnym 
elementem działań bę-
dzie zaangażowanie we 
współpracę rodziców wy-
chowanków placówek. 
   Cyklicznie będą organi-
zowane treningi umiejęt-
ności wychowawczych 
prowadzone przy współ-
pracy z poradnią Psycho-
logiczno-Pedagogiczną 
w Sławnie oraz warsz-
taty z psychologiem.
   W celu wzmocnienia 
więzi rodzinnych zapla-
nowano wspólne zajęcia 

dla dzieci i rodziców. 
Regularnie odbywać 
będzie się wspól-
na gimnastyka i 
warsztaty kulinarne.
  Dzieci w świetlicach 
będą mogły wziąć udział 
w zajęciach nauki języ-
ka angielskiego, robo-
tyki, warsztatach che-
miczno-fizycznych czy 
zajęciach do wyboru: 
wokalnych, dzienni-
karskich i teatralnych. 
  Projekt przewiduje 
także wyjazdy na ba-
sen, do kina i teatru. 
Wszystko to ma na celu 
wszechstronny rozwój 
dzieci i młodzieży na 
wielu płaszczyznach 
oraz daje możliwość 
poszukiwania pasji i 
spędzania czasu wolne-
go w kreatywny sposób.
   Świetlice doposażone 
zostaną w sprzęt mul-
timedialny (rzutnik, 
laptop, ekran, tablety, 
zestawy do robotyki), 

„Dla dobra dzieci”

Rewitalizacja w gminie Malechowo

Od dawna mówi się 
dużo o rewitalizacji 
jako szansie dla samo-
rządów na zdobycie 
środków w ramach 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. 

Gmina Malechowo prze-
prowadziła długotrwałe 
działania mające na celu 
stworzenie dokumentu 
strategicznego, jakim 
jest Lokalny Program 
Rewitalizacji.  

Od maja ubiegłego roku 
zbierano szczegółowe 
dane dotyczące sytuacji 
demograficznej, spo-
łecznej, gospodarczej 
w gminie Malechowo.  
Na podstawie przepro-
wadzonej analizy da-
nych wyznaczono strefę 
zdegradowaną, która 
skupia miejscowości: 
Ostrowiec, Sulechowo, 
Przystawy, Kusice, Ma-
lechowo.   
Istotnym elementem 

działań było spotkania 
zespołu ds. rewitalizacji, 
który dokonał dogłęb-
nej oceny dotyczącej 
problemów, zagrożeń, 
ale także potencjałów i 
pomysłów na poprawę 
sytuacji w obszarze zde-
gradowanym.  
   W lipcu br. odbyły się 
konsultacje z mieszkań-
cami, podczas których 
omówiono występujące 
problemy oraz pomysły 
na ożywienie społeczne 

i kulturalne. Przeprowa-
dzono także spacery ba-
dawcze wraz z przygo-
towaniem dokumentacji 
fotograficznej. 
   Mieszkańcy naszej 
gminy mieli okazję 
wziąć udział w kon-
sultacjach społecznych 
poprzez wypełnienie 
fiszek projektowych z 
pomysłami na realiza-
cję projektów miękkich 
i twardych. Dzięki ich 
partycypacji powstała 
lista projektów z pomy-
słami na rewitalizację. 
W listopadzie ubiegłego 
roku projekt LPR dla 
gminy Malechowo był 
konsultowany, miesz-
kańcy mogli zgłaszać do 
niego uwagi w formie 
pisemnej. Dzięki tym 
prowadzonym na sze-
roką skalę działaniom 
powstał ten strategiczny 
dokument.  
Analiza Programu Rewi-
talizacji przez Instytucję 
Zarządzającą Regional-
nym Programem Ope-
racyjnym Województwa 

Zachodniopomorskie-
go 2014-2020 (Zarząd 
Województwa Zachod-
niopomorskiego) i jego 
ostateczna akceptacja 
pozwoli na wpisanie go 
do wykazu programów 
rewitalizacji gmin woje-
wództwa zachodniopo-
morskiego. 
Gmina Malechowo 
otrzymała dofinansowa-
nie na opracowanie pro-
gramu rewitalizacji w II 
edycji konkursu dotacji 
dla gmin w wysokości 
37 500 zł. 

w akcesoria kuchen-
ne oraz doposażenie 
sal zajęciowych w gry, 
książki, materiały mul-
timedialne, materiały do 
zajęć i sprzęt sportowy.
Projekt ma na celu 
zwiększenie dostępności 
i podniesienie jakości 
usług wsparcia rodziny 
realizowanych w PWD. 
Skutkować będzie roz-

wojem kluczowych kom-
petencji dzieci w zakre-
sie komunikowania się w 
języku obcym, pielęgno-
wania języka polskiego, 
rozwijania umiejętności 
matematycznych i infor-
matycznych oraz wiedzy 
przyrodniczej.  
  Dzięki udziałowi 
w projekcie wzrosną 
kompetencje wycho-

wawcze rodziców. 
Nastąpi też profesjonali-
zacja kadr poprzez szko-
lenia dla wychowaw-
ców placówek wsparcia 
dziennego ukierunko-
wane na zwiększenie od-
działywania placówki na 
środowisko.
Całkowity koszt projek-
tu: 2 138 692,19 zł. 

„LPR jest wielolet-
nim programem działań 
w sferze społecznej, śro-
dowiskowej, technicznej i 
gospodarczej, który zmie-
rza do wyprowadzenia 
obszarów rewitalizacji ze 
stanu kryzysowego oraz 
pozwala na stworzenie 
warunków do ich zrów-
noważonego rozwoju” 
- mówi Wójt Gminy Ma-
lechowo Radosław No-
wakowski. 
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Gmina to najmniejsza 
jednostka samorządu 
terytorialnego, która 
by móc prawidłowo 
funkcjonować, powin-
na współpracować z 
mieszkańcami i jed-
nostkami podległymi. 
To w oparciu o wspól-
ne działanie można 
osiągnąć założone cele. 
Nasza mała ojczyzna to 
mieszkańcy 27 sołectw, 
to 4 szkoły podsta-
wowe, Przedszkole w 
Malechowie, Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Malechowie wraz z 
filiami, Gminny Ośro-
dek Opieki Społecznej 
w Malechowie, Zakład 
Opieki Zdrowotnej w 
Malechowie, 13 placó-
wek wsparcia dzienne-
go, 8 klubów seniora, 
zespoły muzyczne, 
stowarzyszenia, klu-

Współpraca z jednostkami

by sportowe i UKS-y. 
Wszystko to - ogrom-
ny potencjał ukryty 
w kapitale społecz-
nym - stanowi o sile 
Gminy Malechowo. 
W polityce społecznej 
stawiamy na wszech-
stronny rozwój dzieci 
i młodzieży. Edukacja 
zawsze była i jest na 
pierwszym miejscu, 

stąd duży nacisk na 
kwalifikacje kadry 
nauczycielskiej w 
szkołach i stwarzanie 
dobrych warunków do 
nauki. To ciągłe do-
posażanie placówek 
w najnowsze zdoby-
cze technologiczne, 
by proces uczenia był 
ciekawy i  skuteczny.
W gminie funkcjonu-

ją placówki wsparcia 
dziennego, w których 
wychowawczynie za-
pewniają opiekę dzie-
ciom w godzinach 
popołudniowych, po-
magają im w odrabia-
niu lekcji i organizują 
czas wolny w sposób 
bardzo kreatywny.
Możemy pochwalić 
się tym, że na bardzo 

wysokim poziomie 
stoi harcerstwo. W 
każdej z czterech szkół 
są drużyny zuchów, w 
których dzieci uczą 
się dobrych postaw, 
szacunku do drugiego 
człowieka i odpowie-
dzialnego zachowania. 
Naszą wizytówką stał 
się Rajd Niepodległo-
ści czy też Gminny Fi-
nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, 
który przy udziale ca-
łej społeczności naszej 
gminy ma tak wielki 
wymiar. W Ostrowcu 
prezentują się szkoły, 
zespoły muzyczne, 
kluby seniora  i sto-
warzyszenia. Bezin-
teresownie angażują 
się w tę akcję ludzie 
dobrego serca i udo-
wodniają, że chcą po-
magać potrzebującym.  

Harcerze z naszej gminy co roku odwiedzają malechowski urząd z Betlejemskim 
Światełkiem Pokoju.

Wydanie 
specjalne

Gmina Male-
chowo realizuje 
rządowy projekt 
pod nazwą "Ak-
tywna tablica", 
którego rezulta-
tem był zakup 
tablic multime-
dialnych do szkół 
podstawowych w 
Lejkowie, Niemicy 
i Malechowie. 

Dwa monitory inte-
raktywne zakupio-
no do SP Lejkowo, 
tablicę interaktyw-
ną do SP Niemica, 

a monitor interak-
tywny z monitorem, 
projektor oraz ta-
blica interaktywna 
wzbogaciły wypo-
sażenie malechow-
skiej podstawówki. 
Uczniowie bardzo 
lubią uczyć się po-
przez zabawę przy 
użyciu tych nowi-
nek technologicz-
nych. 
Całość wydatków 
to ponad 48 tys. zł, 
z czego 20% stano-
wiły środki rządo-
we.

Cztery szkoły 
z naszej gminy 
wzbogaciły się o 
nowe wyposażenie 
gabinetu profilak-
tyki zdrowotnej w 
sprzęt i aparaturę 
medyczną. 
 
Wnioskowana kwo-
ta dofinansowania 
została przeznaczo-

na na zakup wagi z 
wzrostomierzem w 
wersji kolumnowej 
oraz profesjonalne-
go nesesera pielę-
gniarskiego. 
Do dziś  gabinety 
były wyposażone 
w wagi mechanicz-
ne a wzrostomierze 
były metalowe i ze 
względu na długi 

okres użytkowania 
były one wyeksplo-
atowane. 
Drugim elemen-
tem są przenośne 
apteczki pierwszej 
pomocy wyposażo-
ne w zestaw prze-
c iwws t rząsowy, 
które w dobie zajęć 
prowadzonych me-
todą eksperymentu 

oraz poza budynka-
mi szkół stanowią 
niezbędne wyposa-
żenie pielęgniarki 
szkolnej. 
Do 4 placówek z 
naszej gminy zaku-
piono wagę z wzro-
stomierzem i ap-
teczkę przenośną. 
Wartość dofinanso-
wania: 26332,00 zł.

Doposażono szkoły w aparaturę medycznąProjekt „Aktywna tablica”
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Ilość imprez, które or-
ganizowane są w gminie 
Malechowo z roku na rok 
rośnie. Dzieje się tak za 
sprawą owocnej współ-
pracy ze środowiskiem 
lokalnym oraz dzięki 
wykorzystaniu naszego 
rodzimego potencjału. 
Dużym powodzeniem 

od kliku lat cieszą się 
dożynki gminne, któ-
rych charakter przypadł 
do gustu nie tylko na-
szym mieszkańcom, ale 
również mieszkańcom 
gmin sąsiadujących i tu-
rystom. Jest to impreza, 
która przyciąga najwię-
cej widzów. Organizacja 

tego wydarzenia na taką 
skalę jest możliwa dzię-
ki udanej współpracy ze 
naszym środowiskiem 
oraz dzięki wsparciu 
sponsorów. Od kilku 
lat imprezę uświetnia 
„gwiazda wieczoru”. W 
2015 r. gościł u nas Don 
Vasyl, w 2016 r. dożynki 

się nie odbyły ze wzglę-
du na trudną sytuację 
rolników i słabe plony, 
dlatego podczas festy-
nu na zakończenie lata 
do Malechówka przy-
jechał Norbi. W roku 
ubiegłym dla naszych 
mieszkańców przy-
gotowano prawdziwy 

energetyczny zastrzyk 
- bawiliśmy się z ze-
społem „Long&Junior”.  
A tym roku - może-
my już teraz zdradzić 
- zapraszamy Państwa 
do wspólnej zabawy 
z zespołem „Andre”. 
Będzie się działo. 

Życie kulturalne

Tradycyjnie od wielu 
lat odbywa się on 
w Zespole Szkół im. 
Mikołaja Kopernika 
w Ostrowcu. 

To, że nasi mieszkań-
cy lubią pomagać jest 
oczywiste. 
Liczne grono ludzi 
angażuje się w przy-
gotowania: przekazuje 
fanty i nagrody do wy-
korzystania.
Uczniowie szkół, 
przedszkolaki, zespoły 
muzyczne, stowarzy-
szenia, kluby seniora 
przygotowują występy 
artystyczne i robią to 

Finał WOŚP

bezinteresownie. 
Program imprezy jest 
bardzo bogaty, podob-
nie jaki hojni są miesz-

kańcy w licytowaniu 
darów oraz wspieraniu 
imprezy. 
W tym roku po raz 

pierwszy, dbający o 
swoją urodę mogli 
skorzystać z usług fry-
zjerskich, a milusińscy 

mogli liczyć na malo-
wanie twarzy. 
Zakończeniem impre-
zy jest piękny pokaz 
sztucznych ogni.
Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że na terenie 
całej gminy uczniowie 
z naszych szkół zbiera-
ją pieniądze do puszek, 
dzięki czemu co roku 
Gmina Malechowo 
dokłada cegiełkę do 
pięknej akcji, jaką jest 
Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy.  
My też będziemy grać 
do końca świata i jeden 
dzień dłużej. 

Wydanie 
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Impreza ta wróciła 
do kalendarza imprez 
za sprawą sołtysa 
Sulechówka - Moni-
ki Chruszcz, której 
pomysł spodobał się 
wójtowi Radosławowi 
Nowakowskiemu i tak 
w 2015  odbył się I 
Turniej Sołectw. 

Ideą jest dobra zabawa, 
która oparta jest na spor-
towej rywalizacji. 
Bardzo często zadania są 
zaskakujące i zabawne.
O tym, że sołectwa lubią 
rywalizację nie trzeba ni-
kogo przekonywać. 
Przed imprezą każda dru-
żyna powtarza, że chodzi 
tylko o dobrą zabawę, ale 
historia potwierdza, że 

Potyczki sołeckie

Folkowe Śpiewanie w Ostrowcu

Tej imprezy o folko-
wym zabarwieniu nie 
trzeba nikomu przed-
stawiać. 

Do Ostrowca w czerw-
cu przyjeżdżają ze-
społy ludowe, które w 
przeglądzie prezentują 
swój repertuar przy-

śpiewek i utworów. 
Wspólne świętowanie za-
czyna się od mszy w tu-
tejszym kościele, a potem 
w barwnym korowodzie 

muzycy przemieszczają 
się na boisko wiejskie. 
Tegoroczna - jubileuszo-
wa impreza będzie mia-
ła szczególny wymiar. 

Już dziś zaprasza-
my do Ostrowca na X 
Folkowe Śpiewanie z 
zespołem „Ostrowia-
nie” - 16 czerwca br. 

Duża kreatywnością i za-
angażowaniem wykazują 
się też sołtysi naszych wsi 

przy wsparciu rad sołec-
kich. 
Organizują pikniki ro-

dzinne oraz festyny te-
matyczne. Zawsze jest co 
zjeść, są tańce z zespołem 

lub przy muzyce me-
chanicznej. Dzięki nim, 
oferta imprez i wydarzeń 

integracyjnych Gminy 
Malechowo nie traci na 
atrakcyjności. 

Imprezy

Jak ważny jest sołtys w każ-
dej miejscowości, nie trzeba 
nikomu przypominać. 

To osoba, która dba o miesz-
kańców i o rozwój wsi, jest 
też pośrednikiem między sa-
morządem a mieszkańcami. 
Bycie sołtysem to służba i 
ciężka praca. Z myślą o go-
spodarzach naszych wsi, wójt 

Radosław Nowakowski spoty-
ka się co roku z sołtysami, by 
podziękować im za inicjowa-
ne działania i omówić proble-
my oraz plany na przyszłość. 
Doskonałą okazją do tego jest 
obchodzony 11 marca Dzień Soł-
tysa. Jest wtedy dużo śmiechu, 
anegdotek i ciekawych historii. 
Przecież każdy wie, że „sołtys na 
zagrodzie równy wojewodzie”. 

Dzień Sołtysa

wygrać chce każdy i nikt 
nie odpuszcza. 
Pierwsze potyczki w Su-
lechówku w 2015 r. cie-
szyły się dużym zaintere-
sowaniem. 

Zwycięzcy - Sołectwo 
Karwice zdobyło puchar 
przechodni i w roku na-
stępnym było organizato-
rem Potyczek. 
Rok 2016 przyniósł nie-

przerwaną dominację 
Sołectwa Malechówko, 
które wygrało też w 2017 
roku. 
W tym roku ponownie za-
praszamy do Malechów-

ka - 5 maja. 
Wszystkie sołectwa za-
chęcamy do udziału w tej 
imprezie już dziś! 

Wydanie 
specjalne

Dzień Sołtysa 2018
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W zeszłym roku 
odbył się Pierwszy 
Gminny Dzień 
Dziecka. 

Jak wiadomo - dzie-
ci są w naszym ży-
ciu najważniejsze. 
Wszyscy - szkoły, 
PWD, sołectwa 
przygotowują dla 
nich z okazji ich 
święta liczne atrak-
cje i niespodzianki. 
Z myślą o naszych 
milusińskich wójt 
Radosław Nowa-
kowski zorgani-
zował I Gminny 
Dzień Dziecka, 
który cieszył się du-
żym powodzeniem. 
Tak naprawdę był 

to dzień rodziny - 
w zabawie brały 
udział dzieci, ich ro-
dzice i dziadkowie. 
W organizacji im-
prezy wzięły udział 
wszystkie szko-
ły, przedszkole w 
Malechowie oraz 
placówki wsparcia 
dziennego. Dzięki 
pracy tych osób, 
dzieci brały udział 
w konkurencjach 
ruchowych i każdy 
wygrywał słod-
kie nagrody. Były 
malowane buźki, 
balonowe kreacje, 
wata cukrowa i 
dmuchańce oraz 
łódki w basenie. 
Nie można zapo-

mnieć o wizycie 
samej Elsy i Olafa, 
którzy pozowali do 
zdjęć z dzieciaka-
mi. Była też nieza-
pomniana dyskote-
ka. A w tym roku… 
„Serdecznie zapra-
szam dzieci z rodzi-
cami na II Gminny 
Dzień Dziecka, 
który odbędzie 
się 10 czerwca w 
Szkole Podstawo-
wej w Malecho-
wie. Przygotujemy 
dla Was niezapo-
mniane atrakcje” 
- Wójt Gminy Ma-
lechowo, Rado-
sław Nowakowski.  

Gminny Dzień Dziecka 

Gminny Dzień Seniora

Gminny Dzień 
Seniora to bardzo 
ważna data w 
kalendarzu na-
szych imprez. Od 
minionego roku 
seniorzy świętują 
w naszej gminie 
w październiku. 

Dzień Seniora ob-
chodzony jest w 
kilku wariantach 
na poziomie glo-

balnym i lokalnym. 
1 października jako 
Międzynarodowy 
Dzień Osób Star-
szych, 20 listopada 
jako Ogólnopolski 
Dzień Seniora oraz 
20 października 
jako Europejski 
Dzień Seniora. 
Wszystkie daty 
mają jednak wspól-
ny cel - kształ-
tować społeczne 

postrzeganie osób 
starszych oraz po-
dejmować wszelkie 
działania mające na 
celu zapewnienie 
im godnego życia. 
Jak wiemy - dziś 
senior to człowiek 
pełen energii i po-
mysłów, który chce 
uczestniczyć w 
życiu społecznym 
i czerpać z niego. 
Ze względu na to 

Skarbnica Kultury 
Wiejskiej

Stowarzyszenie 
Ludowy Ze-
spół Śpiewaczy 
Słoneczko jest 
organizatorem 
tematycznego 
minifestiwalu - 
Skarbnica Kultury 
Wiejskiej. 

Celem tego festi-
walu muzycznego 
jest kultywowanie 
ludowych tradycji 
śpiewaczych oraz 
integracja muzycz-
na zespołów oraz 
lokalnego środowi-
ska.
Gospodarz - zespół 
Słoneczko zaprasza 
do udziału zaprzy-
jaźnione zespoły, 
które rywalizują w 
muzycznych zma-
ganiach. 

Dodatkowo odbywa 
się konkurs kulinar-
ny na najlepszą po-
trawę z kapusty. 
Trzeba przyznać, że 
pomysł na imprezę 
jest nietuzinkowy, 
a organizacja wzo-
rowa. 
W 2016 r. mini-
przegląd odbył 
się w Niemicy, w 
roku ubiegłym ze 
względu na jeszcze 
większą skalę przy-
gotowań - w domu 
wiejskim w Gorzy-
cy. To była prawdzi-
wa uczta. Zabawa 
z muzyką, śpiewy 
i tańce trwały do 
późnych godzin. 
Solidną relację ra-
diową przygotowała 
Renata Pacholczyk 
z Radia Koszalin. 

Co roku w maju 
odbywają się 
Gminne Zawody 
Sportowo - Pożar-
nicze.

Ich organizatorem 
jest Wójt Gminy 
Malechowo oraz 
Zarząd Gminny 
OSP RP przy współ-
pracy z Komendą 

Powiatową PSP w 
Sławnie. 
Rywalizują ze sobą 
zarówno drużyny 
młodzieżowe, jak i 
drużyny dorosłych. 
Na koniec zawodów 
strażacy spotykają 
się przy ognisku i 
mogą posmakować 
pysznej grochówki. 

Zawody Sportowo 
– PożarniczeGminny Dzień Rodziny 

To wydarzenie, 
w którym biorą 
udział nie tylko 
dzieci, ale też ich 
rodzice i opieku-
nowie. 

Organizuje je wójt 
Radosław Nowa-
kowski, wspólnie z 
Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy 
Społecznej w Ma-
lechowie. W 2016 

r. impreza odbyła 
się gościnnie w 
średniowiecznym 
klimacie u Woja 
Borka w Borkowie. 
W roku ubiegłym 
dzieciom zapew-

Czy można wy-
obrazić sobie naszą 
gminę bez stycz-
niowego Zimowego 
Zlotu Wojsko-
wych Pojazdów 
Historycznych? 
Absolutnie nie. 

Od 12 lat na wzgó-
rzu w Malechowie, 
w bazie Fort Marian 
spotkają się sympa-
tycy wojskowych 
pojazdów i milita-
riów - są tu i dorośli, 
i dzieci. 
Każdy może podzi-
wiać wozy ciężaro-
we, czołgi, motocy-
kle i wiele innych 

W związku z po-
wstaniem klubów 
seniora, gospo-
darz naszej gminy 
chciał zorgani-
zować imprezę 
dedykowaną 
mieszkańcom tej 
grupy wiekowej. 

Padł pomysł, by 
zrobić wspólne spo-
tkanie pod chmurką 
w stylu barbecue. 

Wcześniej, co roku 
Gminny Dzień Se-
niora organizowany 
był w formie uro-
czystego obiadu w 
szkole w Malecho-
wie. 
Od 2016 r. senio-
rzy spotykają się w 
plenerze i spędzają 
czas, jedząc dania 
z grilla, tańcząc i 
wspólnie śpiewając 
przyśpiewki. Taka 

forma integracji 
bardzo przypadła 
im do gustu. 
W 2016 r. impre-
za odbyła się w 
Ostrowcu, w roku 
ubiegłym - w Pęka-
ninie.
W tym toku oczy-
wiście też się spo-
tkamy - do zoba-
czenia w lipcu!

Letnie Spotkania Seniorów

włodarze gminy 
zmienili konwen-
cję Dnia Seniora i 
malechowscy se-
niorzy od dwóch 
lat zapraszani są na 
spektakle teatralne 
z okazji ich święta. 
W roku ubiegłym 
wyjazdowa impre-
za odbyła się w te-
atrze Variete Muza, 
gdzie można było 
posłuchać utworów 
muzycznych z daw-
nych lat. Na koniec 
seniorzy z Male-
chowa zawładnęli 
na parkiecie. Zaba-
wa była przednia. 

Impreza znana 
jest z pewnością 
poza granicami 
naszej gminy 
i powiatu. 

Pasjonaci czasów 
PRL-u, ci którzy lu-
bią samochody kla-
syczne lub po pro-
stu ci, którzy cenią 

dobrą zabawę przy-
jeżdżają do Niemi-
cy. Za sprawą sołtys 
Agaty Zawadzkiej i 
rady sołeckiej oraz 
radnej Renaty Jaro-
tek od 3 lat tak dużo 
się tam dzieje. Moż-
na tu podziwiać wy-
stawę aut z tamtych 
czasów, traktory, 

różne PRL-wskie 
gadżety oraz pokaz 
mody w stylu PRL. 
Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. Na 
IV już edycję fe-
stynu „Powrót do 
PRL-u” zapraszany 
23 czerwca br.

Festyn „Powrót do PRL-u” 
w Niemicy

perełek. 
Zainteresowaniem 
cieszą się przejażdżki 
pojazdami wojsko-
wymi, wspólne strze-
lanie i parada woj-
skowa po gminie. 
Dla lubiących mu-
zyczne rytmy, jest 
dyskoteka pod gołym 
niebem, a w niedzie-
lę kąpiel morsów i 
degustacja pysznej 

grochówki.
Wojskowe akcenty są 
też widoczne podczas 
Letniej Parady Po-
jazdów Wojskowych, 
podczas której woj-
skowe „cacuszka” 
można podziwiać na 
placu przy urzędzie. 
Już dziś zapraszamy 
na kolejne spotkanie 
na placu przy urzę-
dzie.

Zimowy Zlot Historycznych 
Pojazdów Wojskowych

niono moc atrakcji 
na terenie rekre-
acyjnym w Pękani-
nie. Były konkursy, 
dmuchańce, spor-
towe konkurencje, 
smakołyki z grilla 
i inne słodkie upo-
minki. Co najważ-
niejsze, w imprezie 
może wziąć udział 
każdy, nie tylko 
wychowankowie 
placówek wsparcia 
dziennego. 

Wydanie 
specjalne

Wydanie 
specjalne
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W 2014 roku 
zrodziła się idea 
utworzenia pla-
cówek wsparcia 
dziennego, które 
miały na celu za-
pewnienie popołu-

dniowej opieki dla 
dzieci i wsparcia 
wychowawczego. 
Pomysł był tra-
fiony, dziś mamy 
13 takich miejsc 
w naszej gminie. 

Opiekę nad wycho-
wankami sprawują 
wykwalifikowane 
wychowawczynie, 
które podnoszą 
swoje kwalifikacje 
i mają odpowied-

Działalność Placówek 

nie doświadczenie. 
Każde dziecko w 
placówce może li-
czyć na pomoc w 
odrobieniu lekcji 
czy też w przygo-
towaniu do szkoły. 

PWD to nie tylko 
nauka, to też za-
bawa, integracja i 
kreatywne formy 
spędzania wolnego 
czasu. W świetli-
cach odbywają się 
zajęcia języka an-
gielskiego, które 
cieszą się dużym 
p o w o d z e n i e m . 
Wychowawczynie 
organizują warsz-
taty: kulinarne, 

Pokaz ratownictwa w PWD Kusice Gimnastyka w PWD Laski

 Integracja w PWD Ostrowiec

Malowanki w PWD Sulechowo Warsztaty z gliny w PWD Niemica Zajęcia plastyczne w PWD Kosierzewo

Bal przebierańców w Pękaninie

Wydanie 
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Wsparcia Dziennego 

muzyczne, pla-
styczne, wspólne 
nocowania czy też 
seanse filmowe. 
Często też zapra-
szani są do pla-
cówek ciekawi 
goście: artyści, po-
licjanci, strażacy 
i przedstawiciele 
innych zawodów. 

Dzieci z chęcią od-
wiedzają miejsco-
wych rękodzielni-
ków i pasjonatów. 
Aby urozmaicić 
ofertę, często od-
bywają się wyjaz-
dy do teatru, kina, 
parków rozrywki 
i innych cieka-
wych zakątków. 

Aktywne uczestnic-
two w życiu PWD 
ma na celu przy-
stosować dzieci do 
życia w społeczeń-
stwie, zachęcić do 
poszukiwania pasji 
oraz ich rozwijania 
oraz przede wszyst-
kim dawać dużo 
pozytywnej energii.

Nocowanie w Podgórkach

Zimowo w Niemicy

Przygotowania do dnia mamy w PWD Święcianowo

Zabawa karnawałowa w Gorzycy

Wakacyjny wyjazd PWD

Spotkanie z listonoszem w PWD Paproty Zabawa w Przystawach

 PWD Karwice - Wyprawa rowerowa

Wydanie 
specjalne
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Malechowskie Centra Aktywności Osób Starszych

tera. Najbardziej 
u t a l e n t o w a n i 
wzięli udział w 
warsztatach pla-
stycznych i mieli 
okazję do pracy 
z gliną  w czasie 
warsztatów  ce-
ramicznych oraz 
poznawania róż-
nych technik ma-
larskich (malowa-
nie na szkle oraz 
tworzenie ozdób 
bożonarodzenio-
wych). Seniorzy 
uczestniczyli też 
w warsztatach na 
temat chorób otę-
piennych związa-
nych z wiekiem 
oraz w spotka-
niach z psycholo-

giem, prawnikiem 
i dietetykiem. W 
ramach projektu 
powstał nawet 
zespół muzyczny 
„Nasze Wspo-
mnienia”, którego 
członkowie mu-
zykują z dużym 

i promują naszą 
gminę. 
Uczestnicy pro-
jektu nauczyli 
się wielu rzeczy, 
ale też mieli oka-
zję do rozrywki 
i wypoczynku: 
wyjechali na dwie 

wycieczki krajo-
znawcze do Po-
znania i na Mazu-
ry oraz na koncert 
Mazowsza oraz 
Jacka Wójcickie-
go, kilkakrotnie 
byli też w kinie. 
Przeprowadzenie 

zadania na tak 
dużym obszarze i 
dla tak wielu osób 
nie byłoby moż-
liwe bez udziału 
wolontariuszy - 
liderów każdego 
z MCAOS oraz 
osób im pomaga-
jących. Wszyst-
kim wolontariu-
szom składamy 
serdeczne podzię-
kowania.
Realizacja projek-

tu możliwa była 
dzięki dofinan-
sowaniu z Mini-
sterstwa Rodziny 
Pracy i Polityki 
Społecznej oraz 
pomocy Wójta 
Gminy Malecho-
wo, który udo-
stępnił lokal na 
biuro projektu i 
zapewnił finanse 
na wkład własny 
do projektu.

Szkolenie senior+

MCAOS - grzybobranie

Wycieczka Mazury

MCAOS - Kurs pierwszej pomocy

Wycieczka do Międzyzdrojów
 Warsztaty w KS 
Święcianowo
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Kluby Seniora

Rok 2015 przy-
niósł duże zmia-
ny w polityce se-
nioralnej Gminy 
Malechowo. 

Za sprawą wójta 
Radosława Nowa-
kowskiego prze-
prowadzono cykl 
spotkań z najstar-
szymi mieszkań-
cami naszej gmi-
ny i tym samym 
rozpoczęto proces 
tworzenia klubów 
seniora. 
Okazało się, że lu-
dzie w tej grupie 
wiekowej mają 
dużą potrzebą spo-
tykania się, wyj-
ścia z domu, chcą 
kreować nasze 
lokalne życie spo-
łeczne i integro-
wać się. 
Dziś mamy 8 klu-
bów w: Karwicach, 
Laskach, Male-
chowie, Niemicy, 
Ostrowcu, Pękani-
nie, Sulechowie i 
Święcianowie. 
Seniorzy spotyka-
ją się regularnie, 
uczestniczą w ży-
ciu kulturalnym. 
Biorą udział w 
imprezach gmin-
nych, festynach, 

W 2017 r. Gmi-
na Malechowo 
realizowała 
projekt dofi-
nansowany w 
ramach Rządo-
wego Programu 
na rzecz Aktyw-
ności Społecznej 
Osób Starszych 
na lata 2014-
2020 pod nazwą 
„Malechowskie 
centra aktywno-
ści osób star-
szych”. 

Przez siedem mie-
sięcy ponad 150 
seniorów z naszej 
gminy bardzo ak-
tywnie uczestni-
czyło w zajęciach 
projektowych.
W każdym z 
sześciu centrów 
odbywały się 
zajęcia z gimna-
styki lub treningi 
nordic walking. 
Powstało 6 grup 
wolontariackich 
skupiających 30 
wolontar iuszy, 
którzy przeszli 
dwudniowe szko-
lenie na temat 
rozwijania kom-
petencji społecz-
nych. Seniorzy 
zwiększyli swoje 
umiejętności w 
wielu dziedzi-
nach. Ponad 100 
osób nauczyło 
się udzielania 
pierwszej po-
mocy przedme-
dycznej w czasie 
i n t e n s y w n e g o 
kursu.  Około 40 
osób kształciło 
swoje umiejętno-
ści w dziedzinie 
obsługi kompu-

dożynkach i jar-
markach, oferując 
swoje wyroby. 
Niejeden nastola-
tek mógłby pozaz-
drościć im energii 
i nastawienia do 
życia, imprezy 
karnawałowe i 
ostatkowe organi-
zowane przez na-
szych seniorów na 
długo pozostają w 
pamięci. 
Seniorzy spotyka-
ją się regularnie w 
świetlicach wiej-
skich udostępnio-
nych przez Gminę 
Malechowo. 
Włodarze gminy 
organizują dla nich 
wycieczki, wyjaz-
dy tematyczne do 
kina i teatru. 
Z myślą o ich zdro-
wiu odbywają się 
zajęcia ruchowe z 
fizjoterapeutą. 
Dużo się działo od 
czasu zawiązania 
pierwszych klu-
bów: były wyjazdy 
tematyczne, Letni 
Piknik Seniorów, 
a nawet wspólne 
grzybobranie. 
Mimo obaw, że 
po zakończeniu 
dużego projektu, 
na który pozyska-

no ponad 90 tys. zł, 
mówiących o tym, 
że kluby seniora 
„umrą śmiercią 
naturalną”, nic na 
to nie wskazuje. 
Seniorzy spotykają 
się na wieczorkach 
imieninowych i 
już planują uczest-
nictwo w tegorocz-
nych imprezach 
gminnych. 

Powstały

Ostatki w KS Malechowo

Majówka seniorów w Ostrowcu

Działalność KS (Malechowo - imieniny Zofii)

Ostatki w KS Ostrowiec

Wydanie 
specjalne

Wydanie 
specjalne
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Orkiestra w Malecho-
wie to bardzo ważny 
projekt, który zakładał 
stworzenie zespołu, 
który odciągnąłby 
dzieci i młodzież od 
komputerów, a także 
byłby promocją naszej 
gminy. 

Założeniem było też 
pozyskanie muzyków 
ze starej orkiestry stra-
żackiej, która istniała tu 
kilka lat temu.
Udział w zajęciach mu-
zycznych wymaga pew-
nej samodyscypliny i 
cierpliwości, nie da się 
bowiem nauczyć grać na 
instrumencie oraz mu-
zykować w orkiestrze 
po kilku próbach. 
Orkiestra prowadzona 
przez instruktora mu-

Orkiestra w Malechowie

Gmina Malechowo muzyką stoi

Zespoły ludowe naszej 
gminy sławią ją i 
promują. 

Ostrowianie, Słoneczko 
i Nasze Wspomnienia - 
to nasza duma. To one 
krzewią kulturę muzycz-
ną i uświetniają szereg 
imprez. Z powodzeniem 
integrują też środowisko 
i współpracują z dzieć-
mi oraz szkołami. 
W roku ubiegłym w 
związku z realizacją 
Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Star-

szych na lata 2014-2020, 
Klub Seniora w Ostrow-
cu zawiązał zespół „Na-
sze Wspomnienia”. 
Członkowie zespołu 
uczą się śpiewu pod 
okiem instruktora i mają 
już pierwsze występy 
za sobą. Dużym wyróż-
nieniem było dla nich 
uczestnictwo w Bie-
siadzie Cygańsko-Sło-
wiańskiej z Bogdanem 
Trojankiem w Połczynie 
Zdroju. 
Ostrowianie to zespół 
z kilkunastoletnim do-
świadczeniem, który od 

lat godnie promuje na-
szą gminę. 
Rocznie uczestniczy w 
ponad 40 wyjazdach, 
a jego gwiazda wciąż 
nie gaśnie. Słoneczko z 
Niemicy prowadzi Ka-
zimierz Dulat. 
Muzycy mają w swoim 
repertuarze liczne utwo-
ry: polskie, łemkowskie, 
ukraińskie oraz inne. 
Z pewnością zaskakują 
oni brzmieniem i skocz-
nymi rytmami. Nasze 
zespoły uświetniają im-
prezy szkolne, gminne 
i reprezentują Gminę 

Zajęcia gry na gitarze

Nauczyciel z ZS Ostro-
wiec Jarosław Gór-
ny wprowadza dzieci 
w tajniki muzyczne, 
funkcjonują tu dwie 
grupy: początkują-
ca i zaawansowana. 

Dzieci dzięki temu mogą 
zasilić szeregi naszego 
zespołu Minutki, którego 
stała załoga liczy 10 osób. 
Więcej informacji udzie-
la Jarosław Górny: 

695 427 594.

W Ostrowcu, w każdy piątek, prowadzone są 
zajęcia nauki gry na gitarze i perkusji. 

zycznego Roberta Sło-
bodziana działa w na-
szej gminie od 2016 r. 
Dziś w jej szeregach jest 

łącznie 11 muzyków: 
trębacze, saksofoniści i 
barytonista. 
W zajęciach sekcji wo-

kalnej biorą udział 4 
osoby. Dodatkowo jed-
na osoba pobiera lekcje 
nauki gry na pianinie, 

jest też gitarzysta. 
Orkiestra, w której skład 
wchodzą osoby doro-
słe, w miarę możliwo-
ści uświetnia imprezy 
gminne i uroczystości 
kościelne. 
Mowa o procesji Bo-
żego Ciała, Gminnych 
Obchodach Dnia Nie-
podległości, Dożynkach 
Gminnych i Powiato-
wych, Gminnej Wigi-
lii Seniorów. Bardzo 
spodobało się miesz-
kańcom Malechowa i 
Karwic styczniowe ko-
lędowanie z muzykami 
z Malechowa.
Osoby chętne do rozpo-
częcia przygody z muzy-
ką prosimy o kontakt z 
Robertem Słobodzianem 
- kom. 668 467 839.

Malechowo w festi-
walach i przeglądach 
muzycznych, co jest do-
skonałą formą promocji. 
Gminny samorząd dba 
o współpracę z nimi i o 
ich funkcjonowanie. 
W otwartym konkursie 
ofert, co roku przekazy-
wane są środki finanso-
we na realizację zadania 
z zakresu upowszech-
niania działalności kul-

turalnej, w ramach któ-
rego one działają. 
Od 2015 r. samorząd 
Gminy Malechowo 
przekazał na to zadanie 
łącznie 84 500,00 zł. 
W wyniku rozstrzygnię-
cia konkursu na 2018 r. 
Wójt Gminy Malecho-
wo przyznał dotację na-
szym stowarzyszeniom 
w kwocie 46 tys. zł.

Wydanie 
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Minutek z Ostrowca 
nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Co jest 
gwarancją sukcesu w 
ich przypadku?  

Grupa dziewcząt lubią-
cych śpiew, grę na gita-
rze i ciężka praca oraz 
wspaniały instruktor z 
pasją. Dziewczyny ćwi-
czą pod okiem Jarosła-
wa Górnego - nauczy-
ciela z Zespołu Szkół 
w Ostrowcu, który uczy 
gry na gitarze, perkusji 
i śpiewu. Efekt ich pra-
cy jest taki, że Minutki 

uświetniają prawie każ-
dą gminną imprezę - tę 
mniejszą i większą. 
Zawsze też zbiera-
ją największe owacje. 
Osiągają coraz więcej 
sukcesów również poza 
granicami naszej gminy. 
Wielkim sukcesem 
dziewczyn było zdo-
bycie wyróżnienia w 
II Międzyszkolnym 
przeglądzie Pastorałek 
i Kolęd, który odbył się 
6 stycznia br. w Kosza-
linie. 
Życzymy kolejnych 
sukcesów.  

Minutki z Ostrowca

Zajęcia rytmiki dla 
dzieci w wieku 3 -10 
lat prowadzone są 
przez wykwalifikowa-
ną instruktorkę Olgę 
Słobodzian, która ma 
doskonałe podejście do 
dzieci. 

Rytmika odbywa się w 
każdy wtorek w Ostrowcu 
oraz w Malechowie. Isto-
tą zajęć jest odtwarzanie 

przebiegu muzycznego 
za pomocą ruchów ciała, 
ale jest to również taniec, 
śpiew, gra na instrumen-
tach, improwizacja ru-
chowa oraz instrumental-
na. Zajęcia rytmiczne to 
przede wszystkim nauka 
poprzez wspólną zabawę, 
która prowadzona jest 
tak aby zdobywanie wie-
dzy kojarzyło się dziec-
ku  z przyjemnością.

Dzieci z Ostrowca zapra-
szamy do Zespołu Szkół 
w Ostrowcu o godzinie 
15:30, natomiast dzie-
ciaki z Malechowa do 
sali orkiestry (Malecho-
wo 22C - budynek przy 
UG Malechowo)  o go-
dzinie 16:30.  
Dodatkowe informacje i 
zapisy pod numerem tele-
fonu: 668 467 839. 

Rytmika

W 2016 r. odbył się pierwszy 
Jarmark Wielkanocny 
w Sercu Wsi w Malechowie. 

Wójt Radosław Nowakowski 
postanowił zorganizować kier-
masz wielkanocny, którego 
ideą jest pokazanie potencjału 
środowiska lokalnego, integra-
cja a przy okazji dobra zabawa. 
Swoje stoiska i wyroby prezen-
tują szkoły, placówki wsparcia 
dziennego, kluby seniora, ze-

społy muzyczne oraz miejsco-
wi rękodzielnicy. 
Dzięki temu w Malechowie 
można co roku posmakować 
mazurka, zakupić wyszukane 
ozdoby oraz palmy wielkanoc-
ne. 
Wszystko w miłej atmosferze, 
przy akompaniamencie naszych 
zespołów muzycznych oraz 
z możliwością popróbowania 
swojskiego jadła i smacznych 
wypieków.

Jarmark Wielkanocny Jarmark 
Bożonarodzeniowy

W tym roku Jarmark Bożo-
narodzeniowy będzie miał już 
trzecią edycję, impreza na stałe 
wpisała się w kalendarz imprez 
gminnych. 

Nie straszne nam pogoda i inne 
przeciwności losu. Pierwszy jar-
mark zorganizowano w Sercu 
Wsi w Malechowie, zeszłoroczny 
ze względu na długotrwałe opa-

dy przeniesiono na plac przy UG 
Malechowo. Impreza bardzo się 
udała, a uświetniły ją nasze zespo-
ły ludowe - Nasze Wspomnienia, 
Ostrowianie, Słoneczko oraz ma-
lechowska orkiestra. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć tu Świętego 
Mikołaja, który rozdawał dzie-
ciom słodkości. Był też grzaniec i 
smakowite pierniczki. Dzięki temu 
można poczuć magię świąt…

Wydanie 
specjalne

Występ dzieci podczas Gminnej Wigilii Seniorów
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W 2015 r. Przystawy 
otrzymały dofinansowa-
nie z Działaj Lokalnie na 
„Siłownię pod chmur-
ką”, Zielenica na projekt 
„Bezpieczne miejsce do 
zabawy i wypoczynku”, 
Bartolino realizowało 
projekt oczyszczenia 
poniemieckiego cmen-
tarza, w centrum wsi za-
montowano przydrożny 
stragan. 

W Malechówku odby-
wały się warsztaty kra-
wieckie, w Kosierzewie 
seniorzy uczyli się ob-
sługi komputera i inter-
netu. 

W 2016 r. Stowarzysze-
nie Strong Zielenica po-
zyskało dofinansowanie 
w formie mikrodotacji 
na modernizację boiska 
w Zielenicy z Koszaliń-
skiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

W tym też roku, o gran-
ty Działaj Lokalnie 
powalczyły sołectwa, 

które złożyły wnioski o 
dofinansowanie projek-
tów z programu Polsko 
- Amerykańskiej Funda-
cji Wolności. 

Sołectwo Lejkowo 
otrzymało 6 tys. zł na 
plac zabaw i urządzenia 
ćwiczeniowe do realiza-
cji projektu „Bezpiecz-
ne miejsce dla Juniora i 
Seniora”, podobnie jak 
Sołectwo Podgórki z 
projektem „Razem mo-
żemy więcej”, którego 
celem było stworzenie 
miejsca integracji dla 
mieszkańców z kąci-
kiem szachowym, bo-
iskiem do koszykówki i 
domkiem dla dzieci. 
  

Do  Zielenicy i Grupy 
Nieformalnej „Niezapo-
minajki” powędrowało 
3.850 zł na projekt „Ko-
biety na start” na warsz-
taty rękodzieła oraz 
spotkania z dietetykiem, 
fryzjerką i kosmetyczką. 
„Kulturalne babki” z  

Potencjał stowarzyszeń i 

Karwic otrzymały dofi-
nansowanie na laptopa, 
projektor i ekran do re-
alizacji projektu „Letnie 
kino w Karwicach”. 
 

Warto wspomnieć, że 
projekty w Karwicach i 
Podgórkach były reali-
zowane przy wsparciu 
merytorycznym Stowa-
rzyszenia dla Ziemi Ma-
lechowskiej. 

W 2017 r. w naszej gmi-
nie realizowano Pro-
gram „Społecznik”. 
7 projektów napisanych 
przez stowarzyszenia 
lub grupy nieformalne 
w ramach programu 
„Społecznik” - Zachod-
niopomorski System 
wspierania inicjatyw 
oddolnych” otrzymało 

dofinansowanie w wy-
sokości 3 tys. zł. 

W wyniku działań 
mieszkańców Gorzy-
cy i realizacji projektu 
„Zielono i kolorowo w 
Gorzycy” zagospodaro-
wano teren przy domu 
wiejskim.

Grupa z Lasek „Razem 
raźniej” podjęła się re-
alizacji działań integra-
cyjnych, które polegały 
na  stworzeniu miejsca 
na ognisko i organiza-
cji wyjazdów dzieci na 
basen. 

„Integracja mieszkań-
ców sołectwa Pękanino 
poprzez sport” zakładała 
włączenie mieszkańców 
w prace polegające na 
zagospodarowaniu tere-

nu przy świetlicy wiej-
skiej i posadowieniu 
dwóch tablic z koszem 
do gry w koszykówkę. 
 Działania zakończył 
piknik rodzinny i roz-
grywki w koszykówkę.

Aktywni mieszkańcy z 
Borkowa z sołtys Re-
natą Bilińska na czele 
zrealizowali projekt pn. 
„Doposażenie placu za-
baw szansą na wzrost 
atrakcyjności Borkowa 
i wzmocnienie aktyw-
ności mieszkańców”.  
Dzięki temu dzieci z 
Borkowa mogą korzy-
stać z dwóch, nowych 
elementów zabawo-
wych na placu zabaw. W 
ramach projektu odbył 
się piknik rodzinny z 
konkursami.

Sołectwa i organizacje pozarządowe funkcjonujące na 
terenie naszej gminy biorą sprawy w swoje ręce i same 
zdobywają fundusze na różnorakie działania. Specjalne 
wydanie Kwartalnika jest doskonałym miejscem do opi-
sania działań tych najbardziej aktywnych stowarzyszeń i 
środowisk lokalnych. 

Turniej sportowy na zakończenie projektu malechowskich przedszkolaków.

Piknik kończący projekt "Społecznik" w Borkowie. Międzypokoleniowe warsztaty muzyczne w SP Niemica.
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sołectw
„Stowarzyszenie Szkoła 
OK” przy Szkole Pod-
stawowej w Niemicy 
realizowała „Razem le-
piej” zakładający inte-
grację dzieci z lokalnym 
środowiskiem i grupą 
seniorów, a także różno-
rodne zajęcia i warsztaty, 
w tym nagranie płyty. 

Przedszkole w Malecho-
wie realizowało projekt 
„Rusz śmiało swoje cia-
ło”. 
Odbyły się pogadanki, 
warsztaty i spotkania ze 
specjalistami z zakre-
su zdrowia i sportu, dla 
przedszkolaków organi-
zowano zabawy rucho-
we i gimnastyczne oraz 
bieg przedszkolaków 
pod hasłem „Bieg po 
zdrowie”, Spacer Leśną 
Ścieżką - nordic walking 
z rodzicami, grę tereno-
wą z pokonywaniem 
naturalnych przeszkód 
Szukamy ukrytego skar-
bu. 
Podsumowaniem pro-
jektu był turniej dla 
dzieci i rodziców Spor-
towy Talent.

Projekt „Pałace, dwory i 
ruiny” realizowała grupa 
nauczycieli Gimnazjum 
w Malechowie. Polegał 
on na sfotografowaniu 
pałaców i dworów w 
gminie Malechowo oraz 
okolicy, stworzeniu fo-
toksiążki oraz wystawy 
tematycznej. 

Warto podkreślić to, że 
merytorycznego wspar-
cia grupom nieformal-
nym przy pisaniu pro-
jektów i ich rozliczaniu 
udzieliły stowarzyszenia 
działające na terenie 
naszej gminy: Stowa-
rzyszenie Dla Ziemi 
Malechowskiej oraz 
Stowarzyszenie KS Ar-
kadia Malechowo

W Niemcy od 
2015 r. funk-
cjonuje jedyne 
jak dotąd Koło 
Gospodyń Wiej-
skich, którego 
liderką jest pani 
Ewa Giś. 

Panie spotykają się 
regularnie w świe-
tlicy wiejskiej, wy-
mieniają się prze-
pisami na dania i 
przygotowują same 
pyszności. 
uświetniają orga-
nizowane imprezy i 
dbają o podniebie-
nie gości. 
Wspólnie z człon-
kami Klubu Seniora 
w Niemicy (którzy 
n ie jednokrotn ie 
są w strukturach 
KWG) organizują 
wieczorki tema-
tyczne, spotkania 
imieninowe a na-
wet rocznice ślubu 
swoich członków. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Niemicy

Bardzo dużo uwagi po-
święcamy wyjątkowym 
wydarzeniom - jakimi 
są rocznice zawarcia 
związku małżeńskiego 
naszych mieszkańców. 

W malechowskim urzę-
dzie organizowane są 
regularnie spotkania z 
jubilatami i ich rodzina-
mi. Niesamowita atmos-
fera, życzenia, anegdoty 
- wszystko to jest bardzo 
wzruszające i buduje 
także historię naszej ma-
łej ojczyzny. Fotorelacje 
i krótki opis dziejów 
rodziny jubilatów publi-
kujemy na łamach Kwar-
talnika Malechowskiego, 
na stronie www.malecho-
wo.pl i na naszym profilu 
facebookowym. 

Pragniemy w tym miej-
scu przypomnieć, że do-
datkowego prestiżu Zło-
tym Godom, czyli 50-tej 
rocznicy ślubu może do-
dać medal prezydencki 
za długoletnie pożycie. 
W naszym urzędzie 
można złożyć wniosek o 
nadanie takiego medalu, 
a jego przyznanie przez 
Prezydenta RP jest pro-
cedurą dość długotrwałą. 
Wcześniejsze zgłoszenie 
zamiaru obchodzenia Ju-
bileuszu przez małżon-
ków pozwoli tę procedu-
rę usprawnić. 
Więcej informacji moż-
na uzyskać w tutejszym 
Urzędzie Stanu Cywil-
nego, pokój 10, tel. 94 31 
40 567.
Każdy z nas ma świado-

mość jak szybko umyka 
czas…, jak pędzi nasze 
życie. 
Wójt Radosław Nowa-
kowski bardzo ceni so-
bie naszych najstarszych 
mieszkańców gminy - 
tych, którzy przyjechali 
na ziemie odzyskane po 
zakończeniu II wojny 
światowej i byli budow-
niczymi historii naszego 
regionu. Niestety, z każ-
dym rokiem, ci ludzie 
odchodzą. Jak wiemy, 
przeżyli oni bardzo dużo, 
dotknęła ich przemoc ze 
strony okupantów, cier-
pieli na głód i choroby. 
Mimo to pozostali pełny-
mi optymizmu i energii 
ludźmi. 
Wszystkie osoby, którym 
dane było dożyć 90, 95 

i 100 urodzin odwiedza-
ne są przez wójta, któ-
ry składa im serdeczne 
życzenia urodzinowe. 
 Wcześniej - jeśli jubilaci 
sobie tego życzą i czują 
się na siłach - opowiada-
ją swoją historię, która 
również jest przez nas 
publikowana. 
Naszymi opowieściami 
chcemy przekazać żywe 
świadectwo historii, cier-
pienia, walki i patrioty-
zmu. 
Dzięki temu pielęgnuje-
my pamięć o tych, któ-
rym przyszło żyć w zgo-
ła odmiennych czasach, 
tych, którzy są prawdzi-
wą skarbnicą wiedzy i 
powinni być inspiracją 
dla nas, a w szczególno-
ści dla ludzi młodych. 

Jubileusze
Ostatki w KGW Niemica

Warsztaty wielkanocne w KGW Niemica

Wydanie 
specjalne
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Reforma oświaty

Urząd to miejsce, 
w którym można za-
łatwić szereg ważnych 
spraw.

 W ramach edukacji 
najmłodszych miesz-
kańców gminy, wójt 
Radosław Nowakowski 
zaprosił przedszkolaków 
na dzień otwarty. 

Dzieci miały okazję zo-
baczyć jak funkcjonuje 
sekretariat, gdzie swoje 
biuro ma wójt i co się 
w nim znajduje. Cieka-
we nowych informacji 
i pełne energii maluchy 
zwiedziły cały urząd, 
dowiedziały się za co 
odpowiada sekretarz, a 
za co skarbnik gminy. 

Najpierw odwiedzi-
ły nas przedszkolaki z 
Malechowa, a potem z 
Ostrowca i bardzo im 
się ta lekcja obywatelska 
podobała. 
Na koniec bowiem 
uczestniczyły w „Dzie-
cięcej Sesji Rady Gmi-
ny”, spotkały się z 
Przewodniczącą Rady 

Gminy - Jolantą Kieres 
i mogły podziwiać insy-
gnia władzy. 
„Celem dnia otwartego 
w naszym Urzędzie jest 
pokazanie dzieciom jak 
funkcjonuje Urząd, jakie 
sprawy tu można zała-
twić oraz przede wszyst-
kim to, że jesteśmy tu 
dla Państwa - naszych 

mieszkańców” - podsu-
mował Radosław Nowa-
kowski. 
Szef Urzędu i gospodarz 
gminy zyskał urokliwe 
miano „taty gminy”. 
Dzieciaki otrzymały pa-
miątkowe dowody osobi-
ste, trochę łakoci i obie-
cały, że będą wracać tu z 
przyjemnością. 

Urząd otwarty dla każdego

Trudno sobie wyobrazić 
gminę Malechowo bez 
harcerzy. W każdej z 
czterech szkół funkcjo-
nują zastępy harcerzy.

 Do 2016 r. komendantem 
Gminnym ZHP Gminy 
Malechowo był - Michał 
Bielecki – uhonorowany 
przez Radę Gminy me-
dalem „Zasłużony dla 
Gminy Malechowo”, po 
którym obowiązki przejął 
obecny szef harcerzy  - 
dh Marek Jarosz. 
Działają u nas: 7. Groma-
da Zuchowa „Kosmiczna 
Gromada” z Ostrowca, 
11. Drużyna Starszohar-
cerska im. Henryka Dą-
browskiego z Malecho-
wa, 21. Wielopoziomowa 
Drużyny Harcerskiej im. 
Aleksandra Kamińskie-
go z Niemicy, 27. Wie-
lopoziomowa Drużyna 
Harcerska im. Jerzego 

Szkoła Podstawo-
wa w Malechowie 
to jedna z nie-
wielu placówek 
w regionie prze-
kształconych z 
dotychczasowego 
Gimnazjum. 

Placówka miała w 
roku wprowadzenia 
reformy dużo do zro-
bienia, był to praw-
dziwy egzamin dla 
dyrekcji i nauczycie-
li, którzy wykonali 
mnóstwo pracy, aby 
znów powstała tu 

podstawówka przy 
funkcjonujących kla-
sach gimnazjalnych. 
  Najważniejsze jest 
to, że młodzież z 
gimnazjum dosko-
nale dogaduje się z 
maluchami ze szkoły 
podstawowej. 

Zupełnie nieuza-
sadnione okazały 
się obawy o relacje 
między młodzieżą a 
dziećmi. 
Dużo pracy wykona-
no także, jeśli chodzi 
o dostosowanie bu-
dynku do nowej rze-
czywistości. 
Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej 
przekazało z rezerwy 
subwencji oświa-
towej stosunkowo 
niewielkie środki 
finansowe, których 
głównym celem było 
dostosowanie budyn-
ku do potrzeb młod-
szych uczniów. 
Choć oczywiście nie 
pozwoliły one na 
pełne dostosowanie 
obiektu do nowej 
funkcji, to z pewno-
ścią środki te stano-
wiły pewne wspar-
cie.

Dzięki wsparciu 
MEN - 105 000 zł 
oraz środkom gmi-
ny - 20 000 zł stwo-
rzono komfortową 
świetlicę dla dzieci 
z młodszych oddzia-
łów. 
Zakupiono meble 
oraz pomoce dydak-
tyczne w salach lek-
cyjnych klasy I i IV. 
Uczniowie tych 
klas pracują teraz 
w doskonałych wa-
runkach, a wypo-
sażenie świetlicy 
sprzyja przyjemne-
mu spędzaniu cza-
su przed zajęciami  
i po nich.
Ostatnim punktem 
wydatkowania uzy-
skanych środków był 
remont łazienek na 
pierwszym piętrze, o 
czym piszemy w tym 
numerze KM. 

Rehabilitacja

Od roku 2015 funkcjonuje w naszej gminie uchwalony przez Radnych 
program zdrowotny, którego głównym założeniem jest świadczenie 
bezpłatnych usług rehabilitacyjnych dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w 
Malechowie. 
W Programie określone są również warunki korzystania z tych usług. 
   Na ten cel z budżetu Gminy przeznaczane jest corocznie 50.000 zł.

Przedszkolaki z Ostrowca były uczestnikami I Gminnej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. Przedszkolaki z Malechowa z wizytą u wójta.

Zuchem być

Kukuczki z Ostrowca 
oraz 32. Wielopoziomo-
wa Drużyna Harcerska 
im. Józefa Wybickiego z 
Lejkowa.
Harcerstwo jest naszym 
dużym atutem, wycho-
wuje i kształtuje mło-
dych ludzi. Wstąpienie w 

zuchowe szeregi stanowi 
pewnego typu nobili-
tację. Harcerze uczest-
niczą w życiu naszej 
gminy, wystarczy przy-
pomnieć Rajd Niepodle-
głości, który odbywa się 
w ZS Ostrowiec czy też 
światełko pokoju, które 

zawsze przynoszą nasi 
skauci i dzielą się nim w 
całej gminie…
Malechowscy harcerze 
mają silną pozycję w ca-
łym powiecie, dominują 
w konkursach wokal-
nych i w innych konku-
rencjach. Rozsławiają 

naszą gminę.  Na pytanie 
dlaczego chcą być har-
cerzami, odpowiadają 
zgodnie: „Harcerstwo 
uczy życia, uczy samo-
dyscypliny i tego jak być 
dobrym człowiekiem”. 

„Kubusiowy korytarz” wita malechowskie przedszkolaki i uczniów podstawówki.

Nowoczesna sala lekcyjna w SP Malechowo.

Nowe łazienki w SP Malechowo.

Wydanie 
specjalne

Wydanie 
specjalne
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Straż Gminna w Male-
chowie funkcjonuje od 
10 lat i stoi na straży 
porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego.

 Działalność strażników 
opiera się na zadaniach 
porządkowych i profi-
laktycznych. Podejmują 
oni interwencje dotyczą-
ce zakłócania porządku, 
zaśmiecania i spożywa-
nia alkoholu. 
  Istotną kwestią po-
rządkową w kontekście 
dbania o środowisko jest 
notoryczne ujawnianie i 
likwidowanie nielegal-
nych miejsc pozbywania 
się i wypalania odpadów 
komunalnych. 
  Straż Gminna prowadzi 

działania wychowawcze, 
poucza mieszkańców o 
obowiązku zachowania 
środków ostrożności 
przy trzymaniu zwie-
rząt.   
 Strażnicy uczestniczą 
także w wyłapywaniu 
bezdomnych psów.
Straż Gminna czuwa 
nad porządkiem podczas 
imprez gminnych, pro-
wadzi szeroko zakrojone 
akcje edukacyjne i pro-
filaktyczne w szkołach 
i placówkach wsparcia 
dziennego. 
  Celem tych wszystkich 
działań jest wzmocnie-
nie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców 
i zadbanie o porządek w 
naszej gminie.  

Działalność 
Straży Gminnej

Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Malechowie 
przy wsparciu Gminy 
Malechowo zakupił 
nową karetkę. 

  W sierpniu 2018 r., 

przed posiedzeniem 
XXX Sesji, Radni i Wójt 
Radosław mieli okazję 
podziwiać ambulans. 
Nowoczesna karetka 
stacjonuje w Lejkowie. 
ZOZ Malechowo zacią-

gnął kredyt na ten za-
kup, Gmina Malechowo 
partycypowała w kosz-
tach w formie dotacji 
(50 tys. zł). 
Całkowity koszt zakupu 
to 338 146,92 zł.

Nowa karetka

W 2016 r. przepro-
wadzono gruntowny 
remont ośrodka. 

W obiekcie wymienio-
no okna, zamontowano 
nowe, szerokie drzwi, 
położono tynki, podwie-
szono sufity, odświeżo-
no ściany oraz dokona-
no wymiany instalacji 

grzewczej i elektrycznej 
oraz oświetlenia. 
Na koniec zamontowa-
no meble i niezbędne 
sprzęty, doposażono ga-
binety, a także pozostałe 
pomieszczenia. 
Podjazd przed obiektem 
wyłożony został po-
lbrukiem, uzupełniono 
chodnik. 

Wybudowano także 
podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych, dosto-
sowując cały obiekt do 
obowiązujących norm. 
Ośrodek zdrowia w 
Ostrowcu jest dziś miej-
scem, z którego pacjenci 
mogą być zadowoleni.

Modernizacja ośrodka 
zdrowia w Ostrowcu

Nowy parking przy 
ośrodku w Kawnie

Ośrodek Zdrowia w 
Kawnie od blisko 1,5 
roku ma nowy parking 
wraz z bezpiecznym 
wjazdem na ten teren. 
Dzięki wykonanej w 
październiku 2016 r. 
inwestycji poprawiono 
komfort i bezpieczeń-
stwo pacjentów podczas 
wjazdu i w szczegól-

ności wyjazdu z tere-
nu ośrodka. Na terenie 
przyległym do ośrodka 
powstał utwardzony par-
king, który wyłożono po-
lbrukiem. Tak naprawdę, 
modernizacja parkingu 
wraz z wjazdem oczeki-
wana była przez pacjen-
tów od czasu utworzenia 
Ośrodka w Kawnie.

BEZPIEcZNa GMINa
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Gmina Malechowo 
zakupiła profesjonalny 
detektor czterogazowy 
do wykrywania gazów 
wybuchowych, które 
stanowią największe 
zagrożenie podczas 
sezonu grzewczego. 
Koszt sprzętu to 3100 zł.

Będzie on użytkowany 
przede wszystkim pod-
czas akcji zadymienia w 
pomieszczeniach miesz-
kalnych oraz po - w celu 
sprawdzenia powietrza 
po akcji. Mowa przede 
wszystkim o tlenku wę-
gla, gdyż jest on niewy-
czuwalny i niewidoczny. 
Zakupione urządzenie 
pozwala sprawdzić czy 
instalacja grzewcza jest 
sprawna i czy udrożnio-
ne są kanały.
Zakup urządzenia był 
niezbędny ze względu 
na to, że  jednostki OSP 
Malechowo i Pękanino, 
które należą do Krajo-
wego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego, biorą 
udział przy samodziel-
nych akcjach.  
W ramach akcji Czad w 
naszej gminie strażacy 

wspólnie z samorządem 
gminnym prowadzą 
edukację dotyczącą za-
bezpieczenia urządzeń 
grzewczych i apelują o 
sprawdzenie kanałów 
oraz instalacji grzew-
czych. OSP Malechowo 
kupiło też 5 czujników 
dymu, które przekazano 
wybranym losowo ro-
dzinom zamieszkującym 
wielorodzinne budynki 
mieszkalne.
Wszystkie te działania 
mają na celu uświado-
mienie mieszkańcom 
jak ważne i łatwe jest 
kontrolowanie urządzeń 
grzewczych w domach. 
 Przy stosunkowo nie-
wielkim koszcie (około 
30 do 100 zł) można 
zyskać pewność, że pod-
czas godzin nocnych 
wydobywający się dym 
lub czad spowoduje 
uruchomienie alarmu i 
unikniemy najgorszego. 
 Zachęcamy wszystkich 
naszych mieszkańców 
do udziału w akcji - zdro-
wie i bezpieczeństwo 
powinniśmy stawiać na 
pierwszym miejscu.

Akcja Czad i Gmina 
Malechowo

Samorząd gminny 
w ostatnim czasie 
podejmuje szereg 
działań zmierzają-
cych do polepszenia 
warunków pracy 
strażaków - ochotni-
ków, a tym samym 
poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców 
Gminy Malechowo. 

Remizy w Karwicach 
i Ostrowcu zyskały 
nowy i estetyczny 
wygląd, który z pew-
nością cieszy zarówno 
jej użytkowników, jak 
i mieszkańców. Dla 
jednostki OSP Ma-
lechowo pozyskano 
pomieszczenie, które 
znacząco przyczyni 
się do poprawy kom-
fortu i funkcjonowania 
jednostki. Wiele pracy 
w poprawę wizerunku 
i estetyki swoich jed-
nostek wkładają sami 
druhowie. Ponadto 
jednostki OSP z na-
szej gminy otrzymały 
wsparcie w łącznej 
wysokości 30.283,50 

zł na doposażenie w 
specjalistyczny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. 
Na tę kwotę składa-
ją się środki z dota-
cji MSWiA dla OSP 
(14.138,00 zł), Ko-
mendanta Głównego 

PSP w ramach Kra-
jowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego 
(9.085,00 zł) oraz 
wkład własny zabez-
pieczony w budżecie 
gminy. 

Odnowione remizy

Wójt Gminy Malechowo - Radosław No-
wakowski wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Malechowie i Komendą Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Sławnie zachęcają 
mieszkańców do dbania o nasze gospodar-
stwa domowe i o udział w akcji edukacyjnej.

Nowa świetlica w malechowskiej remizie.

Wydanie 
specjalne
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Wystarczy tylko hasło 
i zawsze znajdzie się 
grupa osób chętnych, 
by pomóc innym 
ludziom. 

Tak jest właśnie u nas. 
W każdym środowisku 
są osoby chore lub po-
trzebujące. 
W naszej gminie już od 
kilku lat organizowane 
są imprezy charytatyw-
ne i turnieje sportowe. 

Nie jesteśmy w stanie 
wyróżnić wszystkich 
osób zaangażowanych i 
oferujących pomoc, ale 
chcemy pokazać poten-
cjał naszego społeczeń-
stwa.
Przedszkole w Malecho-
wie od 2015 organizuje 
co roku Koncert Chary-
tatywny dla swojej wy-
chowanki Karolinki. 
W zeszłym roku SP Lej-
kowo zorganizowało 

turniej w unihokeja dla 
swojej podopiecznej 
Oli. 
Zawsze liczy się dobra 
zabawa, pomoc i wiel-
kie serce… 
W tym roku, 15 kwiet-
nia br. Przedszkole w 
Malechowie organizuje 
Koncert Charytatywny 
dla Karolinki i Kamilka, 
na który już dziś Pań-
stwa zapraszamy!

Coraz więcej osób 
kojarzy naszą gminę 
ze smakowitym wę-
dzonym pstrągiem. 

Znaczenie hodow-
li ryb łososiowatych 
wzrasta za sprawą 
właścicieli stawów 
rybnych, którzy roz-
wijają tę dziedzinę 
gospodarki lokalnej, 
stale w nią inwestu-
jąc. 
Duże sukcesy i pro-
mowanie wyrobów 
rybnych, a tym sa-
mym regionu - to 
efekt ciężkiej pracy, 
sumienności oraz po-
zyskiwania środków 
ze źródeł zewnętrz-
nych, w szczególności 
funduszy unijnych.

Wielkie serca mieszkańców

Pyszne ryby z gminy Malechowo

Ryby z naszej gmi-
ny serwowane są nie 
tylko powracającym 
tu turystom, wysy-
łane są do najwięk-
szych miast Polski, 
zachwycają się nimi 
najlepsze restauracje 
w naszym kraju oraz 
za granicą.   
W roku ubiegłym, 
po raz kolejny duży 
sukces odniosło Go-
spodarstwo Rybackie 
Zielenica prowadzone 
przez Państwa Annę i 
Łukasza Skowroń-
skich, którzy zdobyli 
prestiżową nagrodę 
podczas międzyna-

rodowych targów 
"Smaki Regionów" w 
Poznaniu.   
W kategorii najlep-
szy regionalny pro-
dukt żywnościowy 
w finale XVII edycji 
konkursu Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo 
- Smaki Reginów 
doceniono jesiotra 
wędzonego z Zieleni-
cy, który wywalczył 
Perłę 2017.  
Gospodarstwo Ry-
backie Zielenica 
zdobyło także Złoty 
Medal Targów Po-
znańskich. 
Gratulujemy!

Turniej dla Oli

Koncert dla Karolinki 2016

Panowie grają w „Turnieju dla Oli” - uczennicy SP Lejkowo. 

Koncert dla Karolinki 2017

Łukasz Skowroński z trofeami
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Piknik nad jeziorem 
w Ostrowcu

Klimatyczną im-
prezą jest Piknik 
nad Jeziorem w 
Ostrowcu, którego 
atrakcje przyciągają 
mieszkańców gminy, 
powiatu, ale też 
turystów.

Już od trzech lat, or-
ganizatorzy przygoto-
wują moc atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. 
 Można na przykład 
podziwiać jezioro, 
relaksując się w ro-
werku wodnym. Do 

dyspozycji dzieci są 
też dmuchańce.  

Na IV Pik-
nik w Ostrowcu 
wraz z akcją krwio-
dawstwa zapraszamy 
już 28 lipca br.  

Gmina Malechowo 
wspiera od lat kluby 
sportowe. 

Arkadia Malechowo to 
klub, który jako pierw-
szy w historii miał swo-
ją przygodę w IV lidze. 
Niestety zupełnie inne 
wymagania finansowe 
i organizacyjne, spo-
wodowały, że aktualnie 
seniorzy Arkadii walczą 
w Koszalińskiej Lidze 
Okręgowej. 
Malechowski klub może 
pochwalić się prowa-
dzeniem pięciu drużyn: 
żaków, juniorów młod-
szych, trampkarzy, orli-
ków oraz wspomnianą 
drużynę seniorów. 
Klub Strong Zieleni-
ca sławi naszą gminę i 
osiąga bardzo dobre wy-
niki w A klasie. 
Zarząd stowarzyszenia i 
członkowie klubu dbają 
o infrastrukturę sporto-
wą i dopieszczają piękne 
boisko, którego można 

tylko pozazdrościć. 
Miło nam w tym miej-
scu poinformować Pań-
stwa, że piłkarz Stronga  
- Przemysław Kowal-
ski w lutym br. odebrał 
nagrodę za zajęcie II 
miejsca w Plebiscycie 
na Najpopularniejszego 
Piłkarza Powiatu Sła-
wieńskiego. 
Środki, które Gmina 
Malechowo przekazała 
w latach 2015 - 2017 w 
ramach dotacji na wyko-
nanie zadania publicz-
nego w zakresie kultury 
fizycznej (wspieranie 
klubów sportowych na 
terenie Gminy Malecho-
wo) to 521 tys. zł. 
Zadania, jakie wykony-
wały Arkadia Malecho-
wo i Strong Zielenica 
to upowszechnianie kul-
tury fizycznej poprzez 
prowadzenie zespołów 
piłkarskich, kreowanie 
postaw prozdrowotnych 
oraz oczywiście promo-
cja naszego regionu.

Kluby sportowe

Już w sierpniu tego 
roku, po czerwcowej 
gminnej odsłonie 
zawodów, w Zielenicy 
odbędzie się 
I bieg w ramach 
Grand Prix Powiatu 
Sławieńskiego 2018.  

Założeniem imprezy, 
w którą zaangażują się 
wszystkie samorządy 
jest organizacja bie-
gów w poszczególnych 
gminach.  
Uczestnicy biegu 
otrzymają pamiątkowe 
medale, a najlepsi bie-
gacze - nagrody. 

Więcej informacji na 
temat wydarzenia oraz 
rejestracji uczestników 
opublikujemy  w ko-
lejnych numerach KM 
oraz na stronie www.
malechowo.pl. 

I bieg 
Grand Prix 
Powiatu 
Sławieńskiego 

Z nieukrywaną 
radością pragniemy 
zaprosić mieszkań-
ców naszej gminy 
i nie tylko do udzia-
łu w Gminnych 
Mistrzostwach 
w biegach, które 
odbędą się w uro-
kliwej części naszej 
gminy - Zielenicy. 

Do sportowej rywa-
lizacji zapraszamy 
amatorów, miłośni-
ków biegania i wszyst-
kich, którzy chcą ak-
tywnie spędzić czas.
„Od dawna myśleli-
śmy o zorganizowa-
niu takiej imprezy. 
Obserwujemy, że 

coraz więcej osób z 
naszej gminy biega i 
dba o formę. Dlate-
go też już w czerw-
cu 2018 r. będzie się 
można się sprawdzić 
w zorganizowanych 
zawodach” - mówi 
wójt Radosław Nowa-
kowski. Gminne Mi-
strzostwa w biegach 
„Bez spiny” przepro-
wadzone zostaną na 
dystansach 5 i 10 km.
 
Więcej informacji w 
następnych wydaniu 
Kwartalnika Male-
chowskiego oraz na 
stronie www.male-
chowo.pl.  
Zapraszamy! 

Gminne Mistrzostwa 
w biegach

Uczniowskie Kluby 
Sportowe
W chwili obecnej na 
terenie naszej gminy 
funkcjonują trzy 
uczniowskie kluby 
sportowe. 

Dzieci i młodzież, będą-
ce naszą największą war-
tością mają w sobie mnó-
stwo ukrytych talentów. 
Władzom gminy zależy 
na stworzeniu im wa-
runków do uczestnictwa 
w różnorakich zajęciach 
dodatkowych. Wobec 
widocznego trendu, 
opartego na zdrowym i 
aktywnym trybie życia 
zachęcamy najmłod-
szych do uczestnictwa w 
życiu sportowym. Uda-
je się to dzięki dobrej 
współpracy z UKS-ami. 
UKS Niemica specjali-
zuje się w grze w piłkę 
nożną pod wodzą trenera 
Romualda Bobisa i od lat 
sławi naszą gminę w po-
wiecie i województwie. 

UKS-em Grabowa SP 
Lejkowo prężnie zarzą-
dza nowy prezes i trener 
Kamil Wiśniowski. Klub 
stawia nie tylko na piłkę 
nożną, ale także na roz-
wój umiejętności dzie-
ciaków w grze w szachy. 
Dzięki temu wyrasta na 
lidera w tej dziedzinie. 
Od 2017 r. funkcjonuje 
także UKS Pomerania 
Ostrowiec, reaktywo-
wany po latach. Trener 
Mateusz Zachciał po-
szukuje wśród młodzie-
ży talentów piłkarskich. 
Ponadto w ramach 
Klubu działa także 
sekcja warcabowa. 
W latach 2015 - 2017 
malechowski samorząd 
przekazał łącznie 34 tys. 
zł na funkcjonowanie 
uczniowskich klubów 
sportowych i promowa-
nie zdrowych postaw 
sportowych wśród dzie-
ci oraz młodzieży. 

Wydanie 
specjalne
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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 12 marca 2018 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Ten wybitny spor-
towiec i lekkoatleta 
jest prawdziwą dumą 
gminy. 

Rafał urodził się 20 paź-
dziernika 1997 r., ukoń-
czył Technikum Żywie-
nia przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełno-
sprawnej w Sławnie. Ze 
sławieńską placówką 
związany jest od 4 roku 
życia. Przygoda z biega-
niem na poważnie roz-
poczęła się od czwart-
ków lekkoatletycznych 
organizowanych przez 
sławieński OSiR, pasją 
do lekkoatletyki zaraziła 
go wieloletnia trenerka - 
Renata Pietruszka. Jako 
członek Uczniowskie-
go Klubu Sportowego 
Niesłyszących „Sprint” 

zrobił niebywale postę-
py i dzięki temu powo-
łany został przez Polski 
Związek Sportu Nie-
słyszących z siedzibą w 

Lublinie do kadry na-
rodowej niesłyszących 
lekkoatletów. Jeździ 
regularnie na zgrupo-
wania, treningi i zawody 

różnej rangi. Wszystko 
to, co osiągnął zawdzię-
cza ciężkiej pracy i cza-
sochłonnym treningom. 
Jego koronną dziedziną 
są biegi, lubi też skok w 
dal oraz siatkówkę. 
Jakim jest człowiekiem? 
Rafał to skromny i bar-
dzo ambitny mężczyzna. 
Uwielbia rywalizację i 
jest nastawiony na coraz 
to lepsze wyniki. Chce 
być najlepszy. 
Zdobywa on medale w 
Mistrzostwach Polski 
Niesłyszących. 
Jego największym suk-
cesem jest udział w Mi-
strzostwach Europy Głu-
chych w Lekkoatletyce 
w Trabzonie w Turcji w 
2015 r., podczas których 
zdobył: złoty medal w 
skoku w dal, złoty medal 
na 800 m, srebrny medal 
w sztafecie szwedzkiej. 

Podczas gali Mistrzów 
Sportu Niesłyszących, 
która odbyła się w 2015 
r. we Wrocławiu Rafał 
Zagajewski zdobył na-
grodę w kategorii Od-
krycie roku 2014. Jak 
widać sukcesy Rafała są 
niezaprzeczalne.... 
Rafał ćwiczy w wa-
runkach, jakie mu na 
to pozwalają. Biega w 
okolicy Malechowo i 
przemierza najbliższe 
miejscowości. 
W tym roku Rafał za-
jął wysokie II miejsce 
w Plebiscycie Dzien-
nika Sławieńskiego na 
Najpopularniejszego 
Sportowca Powiatu Sła-
wieńskiego - w kategorii 
biegacz, czego mu ser-
decznie gratulujemy.  
Życzymy wytrwałości w 
treningach i kolejnych 
sukcesów sportowych.

Rafał Zagajewski - lekkoatleta

Z Lejkowa, Grabową do Grabowa
Ten turystyczno - 
sportowy akcent jest 
bardzo ważny dla 
naszej gminy, bowiem 
stanowi o potencjale 
naszej urokliwej rzeki 
Grabowej. 

Ambicją wójta Rado-
sława Nowakowskiego 
było ożywienie ruchu 
turystycznego w oparciu 
u rzekę oraz przystań 
kajakową znajdującą się 
w Grabowie. 
W 2015 r. odbył się I 
Gminny Spływ Kaja-
kowy, który cieszył się 
dużym powodzeniem, 
rok później w spływie 
uczestniczyła rekor-

dowa ilość osób. Było 
dużo wiosłowania, 
dobrej zabawy i śmie-
chu. A na koniec - dla 
strudzonych kajakarzy 
przygotowano ognisko 
z kiełbaskami i muzyką 
w tle. 
Kajakowe zmagania za-
czynają się na moście 
w Lejkowie, początek 
trasy jest wymagają-
cy z wartkim nurtem 
rzeki, przy moście w 
Malechowie koryto jest 
szersze, mniej tu prze-
szkód – wreszcie można 
napawać się widokami i 
odpocząć. 
Zapraszamy! 

Metą, zaczynającego się w Lejkowie spływu, jest przystań w Grabowie 

Wydanie 
specjalne

Wójt Radosław Nowakowski składa Rafałowi Zaga-
jewskiemu serdeczne gratulacje.


