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Dożynki już dawno zmieniły swój wy-
miar... Nie jest  to już dziś tylko festyn. 
Przygotowania do imprezy trwają tak na-
prawdę kilka miesięcy, a zaangażowanych 
w nie jest wiele osób, firm i instytucji. 
Obecnie jest to jedno z największych wy-
darzeń w naszej gminie, podczas którego 
możemy podziwiać gwiazdy muzyki czy 
pokaz laserowy przy zabezpieczeniu pro-

fesjonalnej sceny, nagłośnienia, a nawet te-
lebimu... W organizacji imprezy bazujemy 
na wsparciu lokalnych sponsorów, naszych 
partnerów oraz inwestorów, dzięki czemu 
budżet gminy nie jest „nadszarpnięty”, a 
każda wydana złotówka jest przemyślana. 
W tym roku Dożynki Gminne 2018 od-
były się 8 września w Malechowie. Ob-
chody tego święta rozpoczęły się in-

tencyjną mszą świętą w malechowskim 
kościele. Po mszy, na płytę boiska uro-
czyście wszedł kolorowy korowód dożyn-
kowy, który poprowadził zespół ludowy 
"Ostrowianie", a za nim przedstawiciele 
sołectw z wieńcami dożynkowymi, staro-
stowie dożynek, przedstawiciele urzędu 
gminy, radni, sołtysi i zaproszeni goście.

Więcej na str. 12-13

Dożynki Gminne 2018

na
Gminne Obchody 

Dnia Niepodległośzi 
połączone z 

Rajdem Niepodległościowym 

Zespół Szkół 
im. Mikołaja Kopernika

w Ostrowcu Sołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają na otwarcie boiska w Pękaninie 
27 października 2018 r. 

imprezie towarzyszyć będą m.in. turnieje w siatkówkę i badmintona 
dla wszystkich uczestników poczęstunek w formie grilla



 2 INwEStycjE  www.malechowo.pl

Malechowo-Paproty 

Mamy nową drogę

W sierpniu dokonano 
odbioru drogi 
Malechowo - Paproty, 
która została 
wyremontowana 
dzięki środkom 
unijnym z Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020. 

Prace polegały na po-

szerzeniu drogi, którą 
przebudowano na od-
cinku 3,761 km oraz na 
wybudowaniu kanali-
zacji deszczowej wraz 
z chodnikiem w Male-
chowie, a także dwóch 
przystanków w Papro-
tach. Wartość kosztory-
sowa inwestycji to 3,4 
mln zł, z tego ponad 
63% kosztów to środki 

zewnętrze (ok. 1,76 mln 
zł), pozostała część to 
środki własne Gminy.
Od 2015 roku grun-
townie przebudowano 
ponad 10 km dróg na 
terenie naszej gminy, 
ta inwestycja jest ko-
lejną, a w niedługim 
czasie będą następne.

Gmina Malechowo 
zaczyna realizację 
zadania pn. „Budowa 
domu wiejskiego 
w Ostrowcu”. 

Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych, przepro-
wadzone zostaną prace 
porządkowe, które będą 
polegały na przeniesieniu 
kamieni z dotychczasowe-
go Serca Wsi na teren jezio-
ra w Ostrowcu i przygoto-
waniu terenu pod budowę.
Przypomnijmy, że wnio-
sek złożony przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w 
Malechowie otrzymał dofi-
nansowanie unijne w wyso-
kości 290 000 zł. Całość in-

westycji zamknie się kwotą 
1,2 mln. W ramach zadania 
powstanie duży funkcjonal-
ny obiekt z toaletami oraz 
zapleczem gospodarczym.
Przypomnijmy, że w lip-
cu br. na Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 
odbyło się podpisanie umo-
wy na budowę Domu Wiej-
skiego w Ostrowcu. Termin 
realizacji projektu to koniec 
2019 roku. Dofinansowa-
nie ww. zadania możliwe 
jest w ramach działania 
„Realizacja lokalnych stra-
tegii rozwoju kierowa-
nych przez społeczność” 
w ramach Priorytetu 4 - 
„Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej”. 

Ostrowiec

Rusza inwestycja

Z inicjatywy Radnej 
Jolanty Kieres przy 
ostrowieckim jeziorze 
powstało boisko do gry 
w siatkówkę. 

Dzięki wsparciu lo-
kalnych przedsiębior-
ców przygotowano 
nawierzchnię, podłoże 
wyłożono geowłókniną i 
usypano je piaskiem. Na 
koniec teren ten doposa-

żono w słupki oraz siat-
kę. Dzięki ww. zadaniu w 
jeszcze większym stop-
niu wykorzystano poten-
cjał rekreacyjny jeziora.
Pomysł z budową boiska 
do gry przypadł miesz-
kańcom do gustu, a pod-
czas minionego, upalne-
go lata często można było 
obserwować siatkarskie 
rozgrywki nad jeziorem.

Ostrowiec...

... ma nowe boisko

Widok na nowe boisko z siatką do gry w siatkówkę

Zmodernizowano kolejne place zabaw w Sulechówku, Darskowie, Podgórkach 
i Bartolinie. Sukcesywnie modernizujemy wyeksploatowane, drewniane pla-
ce zabaw na nowoczesne i trwałe o konstrukcji metalowej. Pozwala to na za-
pewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie placu zabaw 
i podnosi jakość życia w naszej gminie. Naszym założeniem jest regularne 
ich doposażanie i rozbudowywanie w ramach wygospodarowanych środków. 

Gmina Malechowo

Dbamy o place zabaw
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Dobre wieści płyną ze 
Szczecina. Wniosek, 
który złożyła Gmina 
Malechowo w Progra-
mie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich został zakwa-
lifikowany do dofinan-
sowania, dzięki czemu 
pozyskamy środki na 
przebudowę budynku 
byłego malechowskiego 
gimnazjum i utworze-
nie tam Domu Kultury 
w Malechowie. Całość 
zadania to 450 000,00 
zł, z czego dofinanso-
wanie wynosi 63,63%.
W ramach zadania na 

dolnym holu wyodręb-
niony zostanie niezależ-
ny obiekt o powierzchni 
400 m² - będzie tu znaj-
dowała się sala głów-
na, dwie świetlice oraz 
odrębne toalety. Dom 
kultury będzie mógł 
funkcjonować nieza-
leżnie dzięki osobne-
mu wejściu. Realizacja 
zadania przewidziana 
jest na lata 2019/2020.
Obecnie oczekujemy 
na podpisanie umowy o 
dofinansowanie z Samo-
rządem Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Gmina Malechowo

Mamy środki 
na Dom Kultury

Aktualnie prowadzone 
są prace związane 
z budową sieci 
kanalizacji w Niemicy 
w ramach pierwszego 
etapu. 

W ramach tej inwe-
stycji powstanie po-
nad 6 km sieci grawi-
tacyjnej i tłoczonej.
Uzyskane dofinansowa-
nie ze środków unijnych 
w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji 
związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwesty-

cji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” 
na operacje typu „Gospo-
darka wodno-ściekowa”, 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 
to 1 926 468,00 zł. Łącz-
ny koszt zadania to 5 mln 
zł. Planowany termin za-
kończenia drugiego eta-
pu inwestycji to 2019 r.
Od 2015 roku na tere-
nie gminy wybudowano 
(lub wciąż budowanych 
jest) łącznie 7 km kana-
lizacji sanitarnej i 4,5 km 
sieci wodociągowych. 
W planach są następne 
inwestycje tego typu. 

Niemica 

Budowa sieci kanalizacji

Na ostatnim etapie jest 
budowa świetlicy 
w Kusicach. Położono 
tu dach, pojawiły się 
tynki na ścianach, ele-
wacja, ułożono chodni-
ki przed budynkiem. 

Na obecnym etapie 
prowadzone są pra-

ce wykończeniowe.
Zadanie będzie współfi-
nansowane ze środków 
unijnych w kwocie 254 
288,55 zł, całość wy-
datków to 670 769,05 
zł. W budynku będzie 
się mieścić świetlica 
z toaletami i zaple-
czem gospodarczym. 

Kusice

Jest świetlica

Na końcowym etapie 
jest inwestycja pn. 
„Poprawa infrastruk-
tury rekreacyjnej 
Gminy Malechowo 
poprzez doposażenie 
terenów sportowych 
w obiekty funkcyjne 
w miejscowości 
Malechówko, Żegocino 
i Zielenica”. 

Jak wcześniej pisaliśmy, 
Gmina Malechowo uzy-
skała na ten cel dofinan-
sowanie unijne z Progra-
mu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 w 
wysokości 219 343,00 
zł. W ramach zadania 
w 3 miejscowościach 
naszej gminy powstały 
zaplecza rekreacyjne w 
postaci obiektów funk-

cyjnych. Obecnie trwają 
prace wykończenio-
we: położono polbruk, 
przygotowano posadz-
ki, dokonano ostatnich 
obróbek blacharskich. 
Już niedługo będzie 
można zorganizować 
zebrania wiejskie wła-
śnie w tych obiektach, 
a mieszkańcy czekają 
na to z niecierpliwością.

Gmina Malechowo

Powstają miejsca integracji

Gmina Malechowo

Przebudują 
drogi

Gmina Malechowo 
partycypuje w dużej 
inwestycji Powiatu Sła-
wieńskiego, polegającej 
na przebudowie dróg 
powiatowych: na trasie 
Paproty - Święciano-
wo oraz w Karwicz-
kach (od Smardzewa). 

Drogi te wyłożo-
ne zostaną płytami 
yomb na odcinku po-
nad 1000 m każda. 
Udział finansowy Gmi-
ny Malechowo w tym 
zadaniu to 100 tys. zł. 
Decyzja o przystąpieniu 
do partnerstwa z Powia-
tem jako zarządcą ww. 
dróg uwarunkowana jest 
złym stanem nawierzch-
ni w tych częściach na-
szej gminy oraz licznymi 
sygnałami od mieszkań-
ców w tej sprawie. 
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Dzięki uzyskaniu dotacji w wysokości 5 975,00 zł i podpisaniu umowy z Ośrod-
kiem Działaj Lokalnie - Darłowskie Centrum Wolontariatu grupa aktywnych miesz-
kańców Malechówka przystąpiła do realizacji projektu „Powrót do tradycji”. W 
pierwszym etapie uszyto pokaźną liczbę poduszek, a w warsztatach wzięła udział 
spora liczba mieszkańców. To dzięki udzieleniu osobowości prawnej przez Stowa-
rzyszenie Przyjazne Przystawy uzyskano grant. W kolejnym etapie powstało 
również wiele kolorowych poduszek, a wspólne szycie pomogło zintegrować się 
mieszkańcom wsi. W planach jest wspólne ognisko, a nawet wyjazd na basen!

Malechówko 

Działaj Lokalnie

W roku ubiegłym 
po raz pierwszy 
w naszej gminie 
uzyskano dotacje 
z programu Społecz-
nik. W tym roku udało 
się to 2 grupom. 

Kwota dotacji to 3000 
zł, która w całości zo-
stała wykorzystana 
na pierwszy bieg w 
Gminie Malechowo 
na dystansie 10 km. 
W ramach dotacji za-
kupiony został dla bie-
gaczy pakiet startowy 
wraz z upominkiem 
oraz przygotowany cie-
pły posiłek. Dzięki ta-
kiej właśnie współpracy 
Gminy Malechowo z 
aktywnymi stowarzy-
szeniami możliwa była 
organizacja I Biegu bez 
Spiny, którego obszerną 
relację zamieściliśmy w 
tym wydaniu Kwartal-
nika. Wsparcie organi-
zacyjne ze strony klubu 
okazało się nieocenione, 
a ponad setka zawod-
ników uczestnicząca w 
tym wydarzeniu i ich 
pochlebne opinie, po-
twierdzają, że w naszej 
gminie zainicjowano ko-
lejną sensowną imprezę, 
która na  stałe zagości w 
kalendarzu wydarzeń.  
Również Stowarzysze-
nie dla Ziemi Malechow-
skiej podpisało umowę 

rąk do pomocy. Głów-
nym inicjatorem dzia-
łań był sołtys Mateusz 
Wiącek, ale należy pod-
kreślić, że wspierała go 
grupa nieformalna oraz 
cała rzesza wolontariu-
szy. Warto dodać, że jest 
to już drugi udany pro-
jekt zrealizowany w Go-

na udzielenie mikrodo-
tacji w ramach programu 
SPOŁECZNIK 2018. 
Dzięki dotacji aktyw-
ni mieszkańcy Gorzy-
cy stworzyli wspaniałe 
miejsce na organizację 
ognisk i spotkań integra-
cyjnych, tj. „Przystanek 
ognisko”.  Nie szczędzili 
oni wysiłku i wolnego 
czasu do przeprowadze-
nia kolejnych działań dla 
swojej miejscowości. 
Tym razem postawili na 
stworzenie dogodnego 
miejsca rekreacji w for-
mie  ogniska. Miejsce to 
uatrakcyjniło znacznie 
wizerunek Gorzycy i 
przyczyniło się do organi-
zacji wspólnych spotkań 
integracyjnych wszyst-
kich mieszkańców. 
Prace przebiegały etapa-
mi i nigdy nie brakowało 

rzycy. Zadanie publicz-
ne jest finansowane ze 
środków z budżetu Wo-
jewództwa Zachodnio-
pomorskiego. Dofinan-
sowania w wysokości 3 
tys. zł i dobrej współ-

Gmina Malechowo

Społecznicy są wśród nas

Z radością publikujemy informację o zakończeniu remon-
tu boksów garażowych w remizach w Malechowie oraz 
Sulechowie. Firma zewnętrzna wyremontowała dwa 
boksy w Malechowie, co polegało na ich odmalowaniu, 
położeniu struktury w formie żywicy na ścianach oraz 
wymianie podłogi. W sulechowskiej siedzibie przeprowa-
dzono tożsame działania. Środki na ten cel pozyskano 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Malechowo-Sulechowo

Remont boksów 
garażowych OSP

Obsadzenie terenu rekreacyjnego to zasługa 
mieszkańców Gorzycy.

Integracja społeczników przy nowo 
wybudowanym palenisku.

pracy między sołtysem 
a mieszkańcami można z 
pewnością pozazdrościć. 
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Trzy nasze sołectwa 
są w trakcie lub będą 
realizować inicjaty-
wy sołeckie, na które 
otrzymały dofinan-
sowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego 
w wysokości 10 tysięcy 
złotych każda.

Sołectwo Gorzyca z 
projektem pn. „Aktyw-
na Gorzyca - Siłow-
nia pod chmurką” w 
ramach otrzymanych 
środków zakupi nowo-
czesny plac zabaw, a 
mieszkańcy w formie 
wolontariatu przygo-
tują i oczyszczą teren 
oraz dokonają montażu 
elementów zabawo-
wych. Prace te zapla-
nowano na październik.
Sołectwo Malechówko 
realizuje projekt o na-
zwie „Strefa relaksu i 
integracji”, w ramach 
którego zaplanowano 

Gorzyca, Malechówko, Pękanino

„Dyszka” dla trzech sołectw

doposażenie placu za-
baw i zakup nasadzeń 
do strefy rekreacyjnej. 
Zakupiono już 4 ławki, 
a przed aktywną grupą 
mieszkańców przygo-
towanie podłoża oraz 
sadzenie roślin. Na 
koniec zaplanowano 
dla nich wycieczkę do 
ogrodów tematycznych 

Hortulus w Dobrzycy.
„Integracja i wspólna 
praca popłaca. Budowa 
utwardzonego boiska do 
gry w siatkówkę w Pę-
kaninie” to projekt za-
kładający udział miesz-
kańców w budowie 
nowoczesnego boiska 
wraz z wyposażeniem. 
Mieszkańcy przygoto-

wali już podłoże, oczy-
ścili je i odpowiednio 
zabezpieczyli. Na koniec 
zakupiony zostanie od-
powiedni sprzęt do gry 
w siatkówkę oraz tenisa. 
Efekty prac, w tych 
wzorcowych pod kątem 
działań społecznych so-
łectwach, będą z pew-
nością zdumiewające. 

Wójt Gminy 
Malechowo - Radosław 
Nowakowski podpisał 
w Zachodniopomor-
skim Urzędzie Woje-
wódzkim w Szczecinie 
z Dyrektorem Depar-
tamentu Ministerstwa 
Sprawiedliwości 
umowę na wsparcie 
działań ratowniczych 
jednostek OSP.

To wszystko w celu nie-
sienia pomocy ofiarom 
przemocy w ramach 
Funduszu Sprawiedli-
wości, którego dys-
ponentem jest Mini-
ster Sprawiedliwości. 
W dniu 20 września br., 
w remizie OSP Male-
chowo przy obecności 
Komendanta Powiato-
wego PSP - mł. bryg. 
Pawła Faryno, Prezesa 
ZOSP RP Gminy Ma-
lechowo - dh Bohdana 
Pawlaka i przedstawicie-

Gmina Malechowo

OSP ma nowy sprzęt

li jednostek OSP z tere-
nu gminy nastąpiło prze-
kazanie nowoczesnego 
sprzętu do ratowania 
zdrowia i życia ludzi.
Gmina Malechowo apli-
kowała o środki z Fun-

duszu Sprawiedliwości 
i dzięki przyznanej do-
tacji pozyskała defibry-
latory automatyczne 
AED, zestawy ratow-
nictwa medycznego oraz 
narzędzia hydrauliczne. 

Wyposażenie to trafi-
ło do jednostek OSP z: 
Malechowa, Pękanina, 
Ostrowca i Sulechowa. 
Całkowity koszt zadania 
to kwota 113 900 tys. zł. 
Jesteśmy pewni, że 

sprzęt będzie służył 
naszym strażakom i 
wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gmi-
ny, powiatu i regionu. 

Niemica-Bartolino
Kolejna droga 
do przebudowy

Gmina Malechowo 
złożyła wniosek o do-
finansowanie zadania 
pn. "Przebudowa dro-
gi gminnej nr 165006Z 
Niemica - Bartolino" 
w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na 

lata 2016 - 2019.
Obecnie na tej drodze 
prowadzone są roboty 
związane z budową 
sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Niemicy 
-  o czym piszemy w 
tym wydaniu. Po ich 
zakończeniu, zostanie 
wybudowana szeroka 
droga o nawierzchni 
asfaltowej z nowym 
oświetleniem drogo-
wym o długości 1,72km. 
Planowana wartość 
inwestycji to 3,3 mln 
zł, z czego 1,6 mln zł 
pokryje dotacja. Li-
czymy na pozytywną 
ocenę wniosku i cze-
kamy na dobre wieści 

z Ministerstwa 
Infrastruktury. 

Podpisanie umów z przedstawicielem UM - wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem.
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wych lat w otoczeniu 
najbliższych. Były 
gratulacje, kwiaty, 
pamiątkowe sta-
tuetki, życzenia 
oraz tradycyjna 
lampka szampana. 
Po części oficjalnej 
Dostojni Jubilaci oraz 
ich goście - dzieci, 
wnuki oraz prawnu-
ki zostali zaproszeni 
na pysznego torta. 
Państwo Grajek 
wychowali 4 dzie-

ci, doczekali się 9 
wnuków i 2 pra-
wnuków. Z gminą 
Malechowo związa-
ni od ponad 50 lat. 
Dumą Państwa Ko-
łacz jest syn i 3 wnu-
ków. W naszej gminie 
mieszkają od 1971 
r. - najpierw miesz-
kali w Borkowie, 
potem w Kusicach, 
by następnie osie-
dlić się w Lejkowie, 
gdzie żyją do dziś.

Nasi Dostojni Jubi-
laci zgodnie stwier-
dzili, że spotkanie w 
malechowskim urzę-
dzie było dla nich 
wyjątkowym,  peł-
nym wzruszeń wyda-
rzeniem. Cała oprawa 
i specyfika uroczy-
stości wywołała w 
nich łzy szczęścia, 
a dzięki temu Złote 
Gody na długo pozo-
staną w ich pamięci. 

Gmina Malechowo

Dwie pary świętowały

Wiesława i Władysław Kołacz oraz Wacława i Herbert Grajek

25 września wy-
jątkowy Jubileusz 
- Diamentowe 
Gody świętowali 
Państwo 
Anna i Stanisław 
Grabowscy 
z Przystaw. 

Jubilaci stanęli na 
ślubnym kobiercu 
18 września 1958 r. 
Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski po-
gratulował im pięk-
nego jubileuszu, po-
dziękował oficjalnie 
za osiągnięcia i 
sukcesy rodziny, jak 
również te wypraco-
wane na rzecz spo-
łeczności lokalnej 
oraz naszej gminy.
Podczas tej uroczy-
stości wzruszającą 

dla rodziny chwilą 
było, gdy Dostojni 
Jubilaci skierowali 
względem siebie 
rotę podziękowa-
nia - a dziękowali 
sobie wzajemnie 
za dotychczasowe 

lata i przyrzekli, że 
uczynią wszystko, 
aby ich małżeń-
stwo było nadal 
szczęśliwe i trwałe.
Jubilatom jeszcze 
raz dziękujemy za 
wszystko, czego 

dokonali we wspól-
nym ich życiu, 
gratulujemy wspa-
niałego jubileuszu 
i życzymy dal-
szych długich lat w 
zdrowiu i miłości.

Przystawy

Diamentowe Gody 

Jubilaci z uśmiechem świętowali 60-tą rocznicę swojej miłości

Rocznica ślubu 
to święto 
wzruszające, 
zwłaszcza gdy 
są to Złote Gody.

We wrześniu w sali 
konferencyjnej Urzę-
du Gminy Malecho-
wo odbyła się piękna 
uroczystość z okazji 
jubileuszu 50-lecia 
zawarcia związku 
małżeńskiego dwóch 
par. 50-tą rocznicę 
zawarcia związ-
ku małżeńskiego 
świętowali Państwo 
Wacława i Herbert 
Grajek z Kosierze-
wa oraz Wiesława i 
Władysław Kołacz.  
Wójt Radosław No-
wakowski wręczył 
Jubilatom odzna-
czenia nadane przez 
Prezydenta RP. 
Dostojnym Jubilatom 
życzył dobrego zdro-
wia, miłości, wza-
jemnego zrozumienia 
i dalszych szczęśli-

26 września dyrek-
tor Szkoły Podsta-
wowej 
im. Kazimierza Gór-
skiego w Lejkowie - 
Mirosława Turczyn 
została odznaczona 
Srebrnym Krzyżem 
Zasługi nadanym 
przez Prezydenta RP. 

Uroczystość odbyła 
się w koszalińskiej 
Delegaturze Zachod-
n i o p o m o r s k i e g o 
Urzędu Wojewódz-
kiego w Szczecinie.
Warto wspomnieć, 
że o przyznanie tego 
medalu wnioskowało 
koszalińskie środo-
wisko kombatantów 
27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty AK, 
z którą Mirosława 
Turczyn nawiąza-
ła ścisłą współpra-
cę kilka lat temu.
Wyróżnienie to przy-
znano już rok temu, 
jednakże odznaczenie 
nastąpiło we wrze-
śniu br. w związku z 
obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 
Srebrny Krzyż Zasłu-
gi to wyraz uznania 
dla upowszechniania 
treści patriotycznych 
i historycznych przez 
Panią Mirkę wśród 
dzieci i młodzieży 
oraz na rzecz spo-
łeczności lokalnej.
Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że Miro-
sława Turczyn zapo-
czątkowała działania 
dotyczące nadania 
imienia mjr. Ryszar-

da Markiewicza ps. 
„Mohort” byłemu 
gimnazjum w Ma-
lechowie. Sylwetki 
patrona nie trzeba ni-
komu przedstawiać. 
To dzielny żołnierz 
27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty AK, 
pierwszy dyrektor SP 
Malechowo, praw-
dziwy patriota. Dziś 
imieniem tym szczy-
ci się malechow-
ska podstawówka.
Kombatanci z 27 
Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK regular-
nie odwiedzają ma-
lechowską placówkę 
z prelekcjami i są 
prawdziwą skarbnicą 
wiedzy na temat trud-
nych czasów wojen-
nych i walki o naszą 
ojczyznę. Edukacja 
historyczna dzieci 
i młodzieży z naci-
skiem na postawy pa-
triotyczne to właśnie 
zasługa Mirosławy 
Turczyn, za co ser-
decznie dziękujemy.
Wójt Radosław No-
wakowski zaprosił 
na spotkanie w ma-
lechowskim urzędzie 
odznaczoną wraz z 
kombatantami. Były 
gratulacje, podzięko-
wania za godną na-
śladowania postawę 
oraz życzenia dalsze-
go rozwoju i współ-
pracy ze środowi-
skiem kombatanckim.
Serdecznie gratu-
lujemy Mirosławie 
Turczyn tego wiel-
kiego wyróżnienia.

Lejkowo 

Srebrny 
Krzyż Zasługi
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Malechowo

Seniorzy mieli wakacje

Lato to okres 
bardzo sprzyjający 
wyjazdom - szcze-
gólnie krajoznaw-
czym. 

Malechowscy se-
niorzy, mimo za-
kończonego projek-
tu Malechowskie 
Centra Aktywności 
Osób Starszych nie 
pozostają bezczynni. 
Tegoroczne lato było 
równie aktywne jak 
poprzednie. Senio-
rzy zwiedzili Toruń, 

podczas dwudnio-
wej wycieczki, po-
płynęli w rejs na wy-
spę Bornholm, którą 
zwiedzili w czasie 
wycieczki autoka-
rowej, wybrali się 
także na oglądanie 
ogrodów tematycz-
nych i wędrówkę 
w labiryncie Hor-
tulus w Dobrzycy. 
Seniorzy mają jesz-
cze wiele planów 
- między innymi w 
najbliższym czasie 
grzybobranie, ale 

czeka ich także miła 
niespodzianka za-
proszenie do teatru 
z okazji Europej-
skiego Dnia Seniora 
organizowanego co-
rocznie przez wójta 
Radosława Nowa-
kowskiego. Tym 
razem zapraszamy 
na pełen wspomnień 
spektakl „Piosen-
ka jest dobra na 
wszystko” oparty na 
znanych i lubianych 
piosenkach Kabare-
tu Starszych Panów. 

Zgodnie z trady-
cją, w lipcu odbyło 
się już trzecie 
Letnie Spotkanie 
Seniorów, które 
zorganizowane 
zostało na placu 
przy remizie 
OSP w Pękaninie. 

Przybyło oko-
ło 200 seniorów 

z naszej gminy. 
W spotkaniu uczest-
niczyli Wójt Rado-
sław Nowakowski, 
P rzewodniczącą 
Rady - Jolanta Kie-
res oraz Wiceprze-
wodniczący Rady 
- Wiesław Rosiński. 
Seniorów serdecz-
nie powitała Kie-
rownik GOPS-u 

Zdzisława Kubiak, 
która podzięko-
wała za przybycie 
oraz życzyła uda-
nej imprezy i jak 
najwięcej okazji 
do takich spotkań. 

Dla gości przygo-
towany został cie-
pły posiłek, ciasto, 
kawa oraz herbata. 

Przed seniorami 
zaprezentował się 
zespół Ostrowianie, 
Nasze Wspomnie-
nia i Słoneczka. 
Po wspaniałych wy-
stępach zespołów 
ludowych seniorzy 
mieli okazję do in-
tonowania wspól-
nych przyśpiewek 
przy akordeonie. 

Po raz kolej-
ny pokazali oni 
jak świetnie po-
trafią się bawić. 

Humory dopisy-
wały i nie zawio-
dła także pogoda.
Wójt Radosław 
Nowakowski oraz 
kierownik GOPS 
- Zdzisława Ku-

biak dziękują 
wszystkim, którzy 
pomogli w organi-
zacji imprezy oraz 
wszystkim senio-
rom, którzy przy-
byli na piknik i tak 
świetnie się bawili.

Do zobaczenia 
za rok!

Gmina Malechowo

Trzecie Letnie Spotkania Seniorów

Seniorzy w Dobrzycy
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Kwartalnik Male-
chowski: Od kiedy 
funkcjonuje Klub Se-
niora w Malechowie?
Lucyna Kurz: Male-
chowski Klub powstał 
w 2015 r., tak jakby 
to było wczoraj. A za 
nami trzy owocne i peł-
ne licznych działań lata.

KM: Jak wygląda 
skład osobowy klubu?

LK: Malechowscy se-
niorzy to około 30 osób - 
mieszkańcy Malechowa, 
Malechówka, Gorzycy, 
Sęczkowa, Paprot i Pa-
protek. Funkcjonujemy 
od 3 lat i z satysfakcją 
mogę powiedzieć, że 
nowych członków wciąż 
przybywa. Podoba się 
im przede wszystkim 
forma spotkań, prowa-
dzonych działań oraz 
co najważniejsze at-
mosfera. Pragnę w tym 
miejscu podkreślić, że 
drzwi do naszego klubu 
są otwarte dla każdego!

KM: Jak działa klub i 
jaki cel temu przyświeca?
LK: Okazuje się, że 
mieszkańcy naszej gmi-
ny w wieku 50 / 60 lat 
mają dużą potrzebę wyj-
ścia z domu, spotykania 
się ze sobą, rozmawiania 
czy też robienia różnych 
kreatywnych rzeczy. 
Właśnie tę potrzebę do-
strzegł włodarz naszej 
gminy i przedstawił 
ideę utworzenia klubów 
seniora. Okazało się, 
że był to strzał w dzie-
siątkę. Spotykamy się 
po to, by się integrować 
i prowadzimy działa-
nia nas aktywizujące. 
Naszą złotą zasadą jest 
to, że widujemy się re-
gularnie raz w miesiącu 
w formie wieczorków 

Gmina Malechowo

Aktywni seniorzy z Malechowa 

imieninowych lub uro-
dzinowych członków. 
Solenizanci dbają o 
słodkie wypieki, jest 
też symboliczna lampa 
szampana. Latem spo-
tykamy się przy grillu, 
wspólnie śpiewamy me-
lodie ludowe, cygańskie 
czy też kolędy. Sprawia 
nam to przyjemność...
Oczywiście korzystamy 
z bogatej oferty wycie-
czek organizowanych 
przez Gminę Malecho-
wo. Byliśmy m.in. w: 
Poznaniu, Gnieźnie, na 
Mazurach, w Kołobrze-
gu, Malborku, w Gdań-
sku, z KS Ostrowiec wy-
braliśmy się do Połczyna 
Zdroju. Sami również 
finansujemy nasze wy-
jazdy, jak na przykład 
wakacyjny rejs na Born-
holm czy ostatni wypad 
do ogrodów Hortulus w 
Dobrzycy. Nieocenione 
jest tu oczywiście wspar-
cie organizacyjne i logi-
styczne malechowskiego 
urzędu oraz GOPS-u. 
Dzięki wsparciu Gmi-
ny podziwialiśmy kon-
cert Jacka Wójcickiego, 
zespołów Śląsk i Ma-
zowsze. Byliśmy też 
na grzybobraniu w Pie-
niężnicy. Dużym zain-
teresowaniem cieszą się 
zabawy andrzejkowe czy 
karnawałowe, które or-
ganizowaliśmy w naszej 
siedzibie czy też w miej-
scowych lokalach przy 

muzyce na żywo...  Nie 
mogę nie wspomnieć o 
organizowanych przez 
malechowski samorząd 
Letnich Spotkaniach 
Seniorów, Gminnej Wi-
gilii Seniorów czy wy-
jazdach do kina i teatru 
oraz celebrowaniu Euro-
pejskiego Dnia Seniora.

KM: Naprawdę dużo się 
u Was dzieje... A jakie 
są zasady członkostwa?
LK: Członkiem klubu 
może zostać każdy, kto 
skończył 60 lat, nale-
ży wypełnić deklarację 
członkowską, którą lider 
KS przekazuje do na-
szego opiekuna w male-
chowskim GOPS-ie. Nic 
prostszego. Czekamy 
na nowych klubowi-
czów i nowe pomysły...

KM: Jesteście gru-
pą bardzo aktywnych. 
Jak może Pani opi-
sać Wasze działania?
LK: Uczestniczymy w 
życiu kulturowym naszej 
gminy, przygotowuje-
my stoisko handlowe z 
ozdobami wielkanocny-
mi i bożonarodzeniowy-
mi podczas jarmarków 
gminnych. Nasze wy-
pieki goszczą podczas 
Gminnego Dnia Dziecka 
i Dożynek Gminnych. 
Zamierzamy się włączyć 
w obchody 100-lecia od-
zyskania niepodległości, 
które już tuż tuż. Jak wi-

dać jest tego mnóstwo...
Wracając do tegorocz-
nych dożynek, chcia-
łabym w tym miejscu 
podziękować członkom 
klubu za pełną zaanga-
żowania pracę związaną 
z przygotowaniem stoika 
wystawienniczego, jego 
ozdobieniem oraz stwo-
rzeniem smakowitego 
menu. Był to czas wytę-
żonego wysiłku, ale też 
świetnej zabawy. Nagro-
dzeni zostaliśmy bonem 
w wysokości 100 zł, po-
dobnie zresztą jak w ze-
szłym roku. Środki tego 
typu wykorzystujemy na 
doposażenie zastawy i 
zakup potrzebnych sprzę-
tów do naszej siedziby. 

KM: Jakie macie pla-
ny na przyszłość?
LK: Z najbliższych 
zamierzeń mogę wspo-
mnieć o wycieczce do 
Warszawy, wszelkie 
zdobyte przez nas środki 
zamierzamy przeznaczyć 
na ten właśnie cel. Chcie-
libyśmy też w większym 
stopniu integrować się z 
klubami z innych miej-
scowości. Może uda 
się powtórzyć wspólne 
spotkania integracyjne.  
W przeszłości zawitali 
do nas seniorzy z Kar-
wic. Było wprawdzie 
ciasno, ale bardzo miło.

KM: Z jakimi proble-
mami się borykacie?
LK: Właściwie pro-
blemem jest to, o czym 
wspomniałam we wcze-
śniejszym pytaniu. Je-
dyną problematyczną 
kwestią jest siedziba 
dzielona z malechow-
ską orkiestrą. Brakuje 
nam po prostu miejsca. 
Nie ukrywam, że bardzo 
liczymy na powstanie 
domu wiejskiego w Ma-
lechowie w niedługim 
czasie i wygospodarowa-
nie dla nas niezależnego 

pomieszczenia wraz z 
zapleczem kuchennym. 
Z pewnością pozwoli to 
nam rozwinąć skrzydła.  
 
KM: Jak ocenia Pani 
współpracę z male-
chowskim samorządem?
LK: Jest ona bardzo 
owocna. Organizowane 
są dla nas zajęcia z gim-
nastyki, które ze wzglę-
du na potencjał domu 
wiejskiego w Gorzycy, 
obywają się właśnie 
tam - raz w tygodniu. W 
minionym roku prowa-
dzony był przez Gminę 
Malechowo potężny 
projekt dla seniorów, w 
którym pozyskano środ-
ki w wysokości ponad 
93 tys. zł. Powstało u 
nas Malechowskie Cen-
trum Aktywności Osób 
Starszych. Dzięki temu 
uczestniczyliśmy w zaję-
ciach z prawnikiem, psy-
chologiem, dietetykiem, 
w warsztatach pierwszej 
pomocy przedmedycznej 
oraz w zajęciach kom-
puterowych. Szczerze 
mówiąc, w tym okresie 
mieliśmy tak napięty 
grafik, że czuliśmy się 
niemal jak uczniowie... 
Zajęcia były kreatyw-
ne,  zróżnicowane i co 
najważniejsze – pozwo-
liły nam jeszcze bar-
dziej się zintegrować. 
Bardzo przypadły nam 
do gustu warsztaty pla-
styczne z pełnym pasji 
Remigiuszem Matusz-
kiewiczem, które chcie-
libyśmy kontynuować. 

KM: Czego Wam 
życzyć?
LK: Sił i pomysłów 
do dalszej pracy oraz 
przede wszystkim 
zdrowia.

KM: Dziękuję za 
rozmowę i wszyst-
kiego dobrego!

Lucyna Kurz

Rozmowa z liderem 
KS Malechowo  
Lucyną Kurz
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OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Malechowo informuje mieszkań-
ców wsi NIEMICA, iż w związku z rozpoczętą 
budową sieci kanalizacyjnej właściciele nieru-
chomości, do których zostanie doprowadzona sieć 
kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do złożenia 
w Urzędzie Gminy Malechowo Wniosku o wy-
danie warunków technicznych przyłączenia do 
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, który jest 
niezbędnym dokumentem umożliwiającym pod-
łączenie nieruchomości do budowanej sieci kana-
lizacyjnej. Ww. wniosek wraz z wymaganym za-
łącznikiem można uzyskać u Sołtysa wsi Niemica 
bądź w Urzędzie Gminy Malechowo (pok. 208). 
Przedmiotowe wnioski należy skła-
dać od dnia 20 września 2018r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Malechowo.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy 
o kontakt z Urzędem Gminy Malechowo 

pod numerem telefonu: 94 314 05 68.

Gmina Malechowo 
przystąpiła do realizacji 
projektu partnerskiego 
pn. „Budowa szlaków 
kajakowych na rzekach 
Wieprzy i Grabowej” w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa na lata 
2014-2020, Osi Prioryte-
towej 4 Naturalne otocz-
nie człowieka, Działania 
4.9 Rozwój zasobów 
endogenicznych. Dzia-
łania projektowe przy-
czynią się do wzmoc-
nienia pozycji Gminy 
Malechowo w regionie.
Na odcinku Nowy Żyt-
nik - Grabowo posado-
wione zostaną przenoski, 
w Białęcinie powstanie 
miejsce odpoczynku ze 
strefą na ognisko. Ce-
lem bezpośrednim jest 

Gmina Malechowo

Budowa szlaków kajakowych 
na rzekach Wieprzy i Grabowej

W lipcu br. na Zamku 
Książąt Pomorskich 
w Szczecinie podpisano
umowy na dofinanso-
wanie projektu pn. „Z 
rybką 
po zdrowie”. 

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Malechowie 
uzyskała dofinansowa-
nie na organizację wy-
cieczki do Oceanarium 
w Gdyni. Z projektu 
skorzysta 200 dzieci.

Organizacja wycieczki 
tematycznej „Z Rybką 
po Zdrowie” to cykliczne 
wyjazdy do Oceanarium 
w Gdyni dzieci z 13 Pla-
cówek Wsparcia Dzienne-
go oraz młodych czytelni-
ków Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Malechowie 
wraz z pogadanką o rybac-
kiej wartości historycznej 

Gmina Malechowo

Wycieczka „Z Rybką po zdrowie”

terenu Gminy Malecho-
wo z wykorzystaniem 
publikacji „Historia i 
Kultura Ziemi Sławień-
skiej, Tom IV Gmina Ma-
lechowo” oraz zbiorów 

książkowych dotyczą-
cych ww. tematu znajdu-
jących się w bibliotekach.

Motywacją do zorgani-
zowania wycieczki jest 

żywieniu człowieka. Tu 
sprawdzi się wiedza o sta-
wach rybnych występują-
cych w naszej gminie. Jak 
wiadomo Gmina Male-
chowo jest dominatorem 
w powiecie sławieńskim, 
a ryby naszych hodowców 
są znane nie tylko w kra-
ju, ale również za granicą.
Wyjazdy edukacyjno-pro-
mocyjne do Oceanarium 
w Gdyni dla 200 osób z 
poczęstunkiem, zakupem 
upominkowych gadżetów 
oraz wynajmem autoka-
rów do przewiezienia 4 
grup uczestników to koszt 
12 593,92 zł - wszystko 
zgodnie z wytycznymi 
programu PO RYBY.
Dofinansowanie ww. zada-
nia możliwe jest w ramach 
działania „Realizacja 
lokalnych strategii roz-
woju kierowanych przez 
społeczność” w ramach 
Priorytetu 4 „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”, objętego 
Programem Operacyjnym 
”Rybactwo i Morze”.

pokazanie dzieciom cie-
kawych typów ryb, zwie-
rząt i roślin związanych 
ze światem wodnym, ale 
przede wszystkim uświa-
domienie młodym lu-
dziom jak duża wartość 
drzemie w wodzie i akwe-
nach wodnych, jak ważną 
rolę odgrywają ryby w 

rozwój lokalnego rynku 
pracy opartego o en-
dogeniczny potencjał 
regionu. Konsekwencją 
realizacji projektu bę-
dzie zwiększenie po-
tencjału turystycznego 
naszej gminy związane-
go przede wszystkim z 

turystyką wypoczynko-
wą, ekoturystyką oraz 
popularnymi formami 
turystyki aktywnej, a 
także pośrednio wzrost 
zatrudnienia. Partnerem 
wiodącym w projek-
cie jest Gmina Sławno.
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Wakacje 
w placówkach minęły 
pod znakiem realizacji 
projektu „Dla dobra 
dzieci - rozwój 13 
placówek wsparcia 
dziennego w Gminie 
Malechowo”.

Program  prowadzony 
był w ramach Regional-
nego Programu Opera-
cyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 
2014-2020 współfinan-
sowanego ze środków 
Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Letni czas realizacji 
zadań projektowych to 

przede wszystkim or-
ganizacja spotkań inte-
gracyjnych i wyjazdów. 
Okres letni rozpoczę-
to integracyjnym pik-
nikiem rodzinnym w 
Pękaninie, jego relację 
publikujemy w tym 
wydaniu Kwartalnika. 
Impreza była wspaniałą 
okazją do integracji ro-
dzin. Wspólne zabawy, 
konkursy z nagrodami, 
atrakcje w postaci ,,dmu-
chańców”, trampolin, 
kiełbaska z grilla dla każ-
dego bardzo przybliżyły 
do siebie uczestników.
Uczestnicy projektu 
mieli okazję skorzystać 
z wielu dla nich przy-

gotowanych atrakcji: 
wyjazdów do kina, do 
parków zabaw i roz-
rywki, wyjazdów na 
wycieczki do Centrum 
Słowian i Wikingów 
na wyspie Wolin, gdzie 
dzieci mogły cofnąć się 
w czasie i przekonać jak 
1000 lat temu mieszkali, 
pracowali i walczyli Wi-
kingowie oraz Słowia-
nie. Warsztaty lepienia 
z gliny, produkcji filcu, 
pisanie gęsimi piórami, 
musztra wczesnośre-
dniowieczna, strzela-
nie z łuku, pieczone 
podpłomyki z odrobiną 
miodu, marmolady lub 
twarożku to wspaniałe 

Wspomnienie wakacji w Placówkach 

doświadczenie i spotka-
nie z historią regionu. 
We wrześniu rozpoczy-
nają się także zajęcia z 
nauki pływania. Dzieci 
będą mogły uczyć się i 
doskonalić swoje umie-
jętności pływackie pod 
okiem instruktorów. 
Zainteresowanie projek-
tem wśród mieszkańców 
okazało się większe niż 
organizatorzy plano-
wali, a oszczędności 
uzyskane podczas re-
alizacji poszczegól-

nych zadań pozwoliły 
na zwiększenie liczby 
dzieci objętych wspar-
ciem ze 144 do 182. 
Nasze działania od-
zwierciedlają potrzebę 
realizacji celu główne-
go projektu, jakim jest 
zwiększenie dostępności 
usług społecznych, a w 
szczególności usług śro-
dowiskowych, opiekuń-
czych oraz usług wspar-
cia rodziny i pieczy 
zastępczej. Póki co udaje 
się nam to doskonale...

Była wycieczka rowerowa podczas zajęć sportowych w Kosierzewie

Wprawa na wyspę Wolin

PWD Święcianowo w Play Parku Kolorowe wakacje w Sulechowie
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Zajęcia artystyczne z malarstwa w Niemicy

Były też letnie desery w PWD Laski

... i wycieczka do Parku Trampolin

W lipcu, w Pękani-
nie, zorganizowano 
Piknik Placówek 
Wsparcia Dziennego. 

Organizatorzy przygo-
towali wiele atrakcji dla 
gości, były dmuchańce, 
trampoliny, wata cukro-
wa, popcorn, poczęstu-
nek w formie kiełbaski 
z grilla oraz słodkości, 
za którymi dzieci prze-
padają, natomiast rodzi-
ce mogli napić się kawy 
czy herbaty oraz skosz-
tować przygotowanych 
pyszności. Wycho-
wawczynie Placówek 
Wsparcia Dziennego 
z naszej gminy przy-
gotowały konkursy i 
zabawy, takie jak skoki 
w workach, puszczanie 
megabaniek, malowa-
nie twarzy, tatuaże.

Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszył się 
konkurs na celność 
przygotowany przez 
OSP w Pękaninie. 
Każde dziecko mogło 
wykazać się swoimi 
umiejętnościami oraz 
każdy z uczestników 
mógł znaleźć coś dla 
siebie. Pogoda do-
pisała, frekwencja 
również - w pikniku 
wzięło udział ponad 
250 osób. O godzinie 
19:00 wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami do 
swoich miejscowości.
Organizatorzy dzię-
kują za pomoc w or-
ganizacji i sprawnym 
przeprowadzeniu im-
prezy Sołtysowi Pęka-
nina - Władysławowi 
Wesołowskiemu oraz 
OSP w Pękaninie.

Pękanino 

Piknik dla dzieci 

Od września ruszył stały grafik 
zajęć projektowych obejmujący: 

- cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego,
- robotyki, 
- teatralno-dziennikarskie,
- matematyczno-przyrodniczo-chemiczne,
- wspólną gimnastykę dla rodzin, 
- spotkania z psychologiem i pedagogiem, 
- treningi umiejętności wychowawczych 
  dla rodziców typu ,,szkoła rodziców”, 
- spotkania z dietetykiem,
- warsztaty kulinarne. 

Wsparcia Dziennego 
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Dokończenie ze str 1.
Uroczyste przekazanie 
chleba dożynkowego 
nastąpiło z rąk państwa 
Grażyny i Kazimierza 
Kazimierskich - wła-
ścicieli Gospodarstwa 
Rybackiego w Zieleni-
cy, na ręce wójta Rado-
sława Nowakowskiego 
i Przewodniczącej Rady 
Gminy - Jolanty Kieres. 
Piękny zwyczaj dziele-
nia chleba umilił dożyn-
kowy występ zespołu 
„Nasze Wspomnienia” 
z Ostrowca. Chleba nie 
zabrakło nikomu, a jak 
każe tradycja gospodarz 
naszej gminy dzielił go 
równo i sprawiedliwie. 
Po oficjalnym otwarciu 
imprezy rozpoczęto część 
artystyczno-rozrywko-
wą. Były minikoncerty 
zespołu "Ostrowianie" z 
Ostrowca, zespołu ludo-
wego "Słoneczko" z Nie-
micy, zespołu wokalno-
gitarowego "Minutki" z 
Ostrowca oraz muzyków 
z formacji "Nasze Wspo-
mnienia" z Ostrowca.
O dobrą zabawę i ta-
neczną formę zadbała też 
grupa taneczna z Kosza-
lina z pokazem zumby.
Plac dożynkowy w tym 
roku wyglądał zdumie-
wająco. Słowa uznania 
należą się sołectwom 
i innym grupom, które 
przygotowały wyszukane 
i pełne rustykalnych ele-
mentów stosika wysta-
wiennicze. Zadbały też 
o smaczne dania. Można 
tu było posmakować pie-
rogów, bigosu, gulaszu, a 
nawet zakręconej frytki, 
kebaba, domowych ciast 
i wielu innych smako-
łyków. A to za sprawą: 
sołectw (Przystawy, Go-
rzyca, Karwice, Barto-
lino, Sulechowo, Male-
chówko), klubu seniora z 
Malechowa, koła gospo-
dyń wiejskich z Niemicy, 
stowarzyszenia "Ostro-
wianie" z Ostrowca.
W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowa-
nia dla wystawców za 
przygotowanie urokli-

Lista osób i sponsorów
jest długa:

 - Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, 
- Wind Service Sp. z o. o., 
- WC Service Sp. z o. o., 
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
  Społecznego - oddział w Koszalinie, 
- Bałtyk Gaz Sp. z o.o., 
- Markomp Sp. z o.o., 
- Buglo Sp. z o.o. Koszalin, 
- Pani Nikola Bojkowska, 
- Pan Wojciech Babirecki, 
- Pani Regina Krzemieniecka, 
- Pani Zdzisława Kubiak, 
- Hurtownia Optim, 
- Tadeusz Broś Przedsiębiorstwo Drogowe "Drobet", 
- Agromor Sławno, 
- Zakład Usługowo-Handlowy Mirklim 
Mirosław Owięcki, 
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
  w Koszalinie, 
- Gospodarstwo Drobiarskie Jerzy Bieliński, 
- Pani Anetta Wiącek, 
- Caldrew Ewelina Boros, 
- Sklep spożywczo-przemysłowy "Pod 
wozem"  Andrzej Krawczyk, 
- Bank Spółdzielczy w Sławnie, 
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
  Magdalena i Zbigniew Kaczmarek, 
- Karczma "Malchow", 
- Usługi Wodno-Kanalizacyjne Kazimierz Gozdal, 
- Wiejski Dom Handlowy w Malechowie
  Kazimierz Szewczuk, 
- Agro-Wap Angelica Staniszewska, 
- Magdalena i Grzegorz Pindur, 
- Żwirownia  Daria Podpirko-Zdyr, 
- Grudzeń Las Sp. z o.o., 
- Pani Danuta Helman, 
- Hodowla Ryb Łososiowatych Mirosław
  Skołysz, 
- Gospodarstwo Rolne Karwice Sp. z.o.o.  
   Andrzej Golik, 
- Gospodarstwo Rybackie Kazimierz 
  Kazimierski, 
- Usługi Transportowe Maro-Tur Mirosław Wąsowski, 
- Agencja reklamowa "Spoko" – Sławno, 
- Ulenberg Sp. z o.o.  - Malechówko, 
- Zakład Produkcyjno-Usługowy Edward  Bernacki, 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie, 
- Dorota i Piotr Kropidłowscy, 
- Kwiaciarnia Orchidea w Malechowie 
  Mariola Drozd.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy w stronę:

- Mieszkańców Malechowa za przygotowanie 
  pięknych dekoracji i ozdobienie posesji, 
- grona pedagogicznego i uczniów Szkoły 
  Podstawowej w Malechowie, 
- wszystkich osób, które zaangażowały się 
  w organizację Dożynek Gminnych 2018.

Gmina Malechowo 

Dożynki Gminne 2018 - Święto Plonów

Starostowie Dożynek - Grażyna i Kazimierz Kaziemierscy od dawna zwią-
zani są z naszą gminą. Od 1991 r. prowadzą gospodarstwo rybackie 
w Zielenicy, które spełnia obecnie najwyższe standardy. Hodują pstrą-
ga tęczowego, który dystrybuowany jest przede wszystkim za granicę. 
Pełnienie roli starostów było dla Państwa Kazimierskich wiel-
ką przyjemnością i zaszczytem. Mile wspominają oni Dożyn-
ki Gminne 2018 oraz przede wszystkim ich sprawną organizację. 

wych stoisk i uczestni-
czenie w naszej imprezie. 
Dzięki Wam Dożynki 
Gminne 2018 stały na 
tak wysokim  poziomie. 
Wszystko dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców 
gminy i drzemiącemu 
w nich potencjałowi...
Stoiska rywalizowały, 
jako co roku, w Kon-
kursie na Najpiękniej-
sze Stoisko Dożynkowe 
2018. Ocena kolorowych 
i oryginalnych stoisk 
dożynkowych nie była 
łatwa. Komisja oceniała 
walory estetyczne wyko-
nania zagród, złożoność 
konstrukcji, elementy 
dekoracyjne oraz walory 
smakowe serwowanych 
dań i produktów. I tak: 
I miejsce i nagrodę 500 
zł przyznano jednocze-
śnie Sołectwu Gorzyca 
i Sołectwu Przystawy. 
II miejsce i nagroda 300 
zł przypadło Sołectwu 
Karwice, III miejsce i na-
grodę 200 zł wywalczyło 
Sołectwo Malechówko.
Komisja Konkursowa nie 
miała też łatwego zadania 
podczas oceny wieńców. 
Po długich obradach zde-
cydowano, że I miejsce 
i czek o wartości 500 zł 
powędruje do Sołectwa 
Gorzyca, II miejsce wy-
walczyło Sołectwo Nie-

mica z czekiem o warto-
ści 300 zł, natomiast III 
miejsce i czek o wartości 
200 zł przypadło sołec-
twu Malechówko. Pozo-
stali uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni sym-
bolicznymi dyplomami 
i czekami o wartości 
100 zł. Wójt Radosław 
Nowakowski wyraził 
słowa uznania dla wyko-
nawców tych pięknych 
wieńców, czyli przedsta-
wicieli: Gorzycy, Niemi-
cy, Malechówka, Paprot 
i Zielenicy. To właśnie 
dzięki nim kultywowa-
na jest piękna, wiejska 
tradycja wykonywania 
wieńców w podzięce 
za otrzymane zbiory, za 
co gorąco dziękujemy!
8 września w Malecho-

wie każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Specjalnie 
dla dzieci przygotowa-
no bezpłatne atrakcje: 
dmuchane zjeżdżalnie, 
przejażdżki kucami i 
gokartami, zagrodę z ży-
wym inwentarzem, gry 
i zabawy terenowe pro-
wadzone przez Placów-
ki Wsparcia Dziennego. 
Organizatorzy przygo-
towali także zabawne 
konkursy dla dorosłych z 
atrakcyjnymi nagrodami.
W oczekiwaniu na wy-
stęp gwiazdy wieczoru 
rozlosowano nagrody 
główne w loterii fantowej 
zorganizowanej przez 
Sołectwo Przystawy, 
która cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem. 
Punktualnie o godzinie 

19:00 rozpoczął się kon-
cert zespołu "Andre". 
Gwiazdy disco polo przy-
ciągnęły do Malechowa 
tłumy. Przy tanecznych 
rytmach "Dama żegna 
pana", "Czarodziejko 
serc złodziejko" czy też 
"Ale Ale Aleksandra" 
wszyscy bawili się wy-
śmienicie. Były bisy, a 
potem wspólne zdjęcia i 
rozdawanie autografów.
Zamknięcia imprezy 
dokonał wójt Radosław 
Nowakowski, zaprasza-
jąc wszystkich uczest-
ników na jeszcze jedną 
przygotowaną przez 
organizatorów atrakcję 
- pokaz laserów. Wójt 
podziękował wszystkim 
za wspaniałą zabawę, 
sponsorom i przyjacio-

łom Gminy Malechowo 
za wkład w organizację 
imprezy, a mieszkańcom 
Malechowa za piękne 
ozdobienie wsi. Oczywi-
ście to nie był koniec, bo-
wiem uczestnicy imprezy 
bawili się do białego rana 
przy muzyce na żywo. 

P O D Z I Ę K O WA N I A 
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakow-
ski składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim 
sponsorom, darczyńcom 
i przyjaciołom Gminy 
Malechowo za okaza-
ne wsparcie finansowe, 
rzeczowe i wszelkie 
inne formy pomocy w 
związku z organizacją 
Dożynek Gminnych 
2018, które odbyły się w 
Malechowie. Gdyby nie 
duża rzesza osób, firm i 

instytucji nasza impreza 
z pewnością nie miałaby 
takiego wymiaru. Dzię-
kujemy!!! Serdeczne 

podziękowania kieruje-
my do tych, na których 
zawsze możemy liczyć.

Piękne Panie  z Sołectwa Gorzyca

Plac dożynkowy zachwycał oryginalnymi ozdobami

Uczestnicy i zwycięzcy 
jednego z wielu konkursów.

Najpiękniejszy Wieniec 2018 wykonali 
mieszkańcy Gorzycy. 
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Dokończenie ze str 1.
Uroczyste przekazanie 
chleba dożynkowego 
nastąpiło z rąk państwa 
Grażyny i Kazimierza 
Kazimierskich - wła-
ścicieli Gospodarstwa 
Rybackiego w Zieleni-
cy, na ręce wójta Rado-
sława Nowakowskiego 
i Przewodniczącej Rady 
Gminy - Jolanty Kieres. 
Piękny zwyczaj dziele-
nia chleba umilił dożyn-
kowy występ zespołu 
„Nasze Wspomnienia” 
z Ostrowca. Chleba nie 
zabrakło nikomu, a jak 
każe tradycja gospodarz 
naszej gminy dzielił go 
równo i sprawiedliwie. 
Po oficjalnym otwarciu 
imprezy rozpoczęto część 
artystyczno-rozrywko-
wą. Były minikoncerty 
zespołu "Ostrowianie" z 
Ostrowca, zespołu ludo-
wego "Słoneczko" z Nie-
micy, zespołu wokalno-
gitarowego "Minutki" z 
Ostrowca oraz muzyków 
z formacji "Nasze Wspo-
mnienia" z Ostrowca.
O dobrą zabawę i ta-
neczną formę zadbała też 
grupa taneczna z Kosza-
lina z pokazem zumby.
Plac dożynkowy w tym 
roku wyglądał zdumie-
wająco. Słowa uznania 
należą się sołectwom 
i innym grupom, które 
przygotowały wyszukane 
i pełne rustykalnych ele-
mentów stosika wysta-
wiennicze. Zadbały też 
o smaczne dania. Można 
tu było posmakować pie-
rogów, bigosu, gulaszu, a 
nawet zakręconej frytki, 
kebaba, domowych ciast 
i wielu innych smako-
łyków. A to za sprawą: 
sołectw (Przystawy, Go-
rzyca, Karwice, Barto-
lino, Sulechowo, Male-
chówko), klubu seniora z 
Malechowa, koła gospo-
dyń wiejskich z Niemicy, 
stowarzyszenia "Ostro-
wianie" z Ostrowca.
W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowa-
nia dla wystawców za 
przygotowanie urokli-

Lista osób i sponsorów
jest długa:

 - Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, 
- Wind Service Sp. z o. o., 
- WC Service Sp. z o. o., 
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
  Społecznego - oddział w Koszalinie, 
- Bałtyk Gaz Sp. z o.o., 
- Markomp Sp. z o.o., 
- Buglo Sp. z o.o. Koszalin, 
- Pani Nikola Bojkowska, 
- Pan Wojciech Babirecki, 
- Pani Regina Krzemieniecka, 
- Pani Zdzisława Kubiak, 
- Hurtownia Optim, 
- Tadeusz Broś Przedsiębiorstwo Drogowe "Drobet", 
- Agromor Sławno, 
- Zakład Usługowo-Handlowy Mirklim 
Mirosław Owięcki, 
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
  w Koszalinie, 
- Gospodarstwo Drobiarskie Jerzy Bieliński, 
- Pani Anetta Wiącek, 
- Caldrew Ewelina Boros, 
- Sklep spożywczo-przemysłowy "Pod 
wozem"  Andrzej Krawczyk, 
- Bank Spółdzielczy w Sławnie, 
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
  Magdalena i Zbigniew Kaczmarek, 
- Karczma "Malchow", 
- Usługi Wodno-Kanalizacyjne Kazimierz Gozdal, 
- Wiejski Dom Handlowy w Malechowie
  Kazimierz Szewczuk, 
- Agro-Wap Angelica Staniszewska, 
- Magdalena i Grzegorz Pindur, 
- Żwirownia  Daria Podpirko-Zdyr, 
- Grudzeń Las Sp. z o.o., 
- Pani Danuta Helman, 
- Hodowla Ryb Łososiowatych Mirosław
  Skołysz, 
- Gospodarstwo Rolne Karwice Sp. z.o.o.  
   Andrzej Golik, 
- Gospodarstwo Rybackie Kazimierz 
  Kazimierski, 
- Usługi Transportowe Maro-Tur Mirosław Wąsowski, 
- Agencja reklamowa "Spoko" – Sławno, 
- Ulenberg Sp. z o.o.  - Malechówko, 
- Zakład Produkcyjno-Usługowy Edward  Bernacki, 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie, 
- Dorota i Piotr Kropidłowscy, 
- Kwiaciarnia Orchidea w Malechowie 
  Mariola Drozd.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy w stronę:

- Mieszkańców Malechowa za przygotowanie 
  pięknych dekoracji i ozdobienie posesji, 
- grona pedagogicznego i uczniów Szkoły 
  Podstawowej w Malechowie, 
- wszystkich osób, które zaangażowały się 
  w organizację Dożynek Gminnych 2018.

Gmina Malechowo 

Dożynki Gminne 2018 - Święto Plonów

Starostowie Dożynek - Grażyna i Kazimierz Kaziemierscy od dawna zwią-
zani są z naszą gminą. Od 1991 r. prowadzą gospodarstwo rybackie 
w Zielenicy, które spełnia obecnie najwyższe standardy. Hodują pstrą-
ga tęczowego, który dystrybuowany jest przede wszystkim za granicę. 
Pełnienie roli starostów było dla Państwa Kazimierskich wiel-
ką przyjemnością i zaszczytem. Mile wspominają oni Dożyn-
ki Gminne 2018 oraz przede wszystkim ich sprawną organizację. 

wych stoisk i uczestni-
czenie w naszej imprezie. 
Dzięki Wam Dożynki 
Gminne 2018 stały na 
tak wysokim  poziomie. 
Wszystko dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców 
gminy i drzemiącemu 
w nich potencjałowi...
Stoiska rywalizowały, 
jako co roku, w Kon-
kursie na Najpiękniej-
sze Stoisko Dożynkowe 
2018. Ocena kolorowych 
i oryginalnych stoisk 
dożynkowych nie była 
łatwa. Komisja oceniała 
walory estetyczne wyko-
nania zagród, złożoność 
konstrukcji, elementy 
dekoracyjne oraz walory 
smakowe serwowanych 
dań i produktów. I tak: 
I miejsce i nagrodę 500 
zł przyznano jednocze-
śnie Sołectwu Gorzyca 
i Sołectwu Przystawy. 
II miejsce i nagroda 300 
zł przypadło Sołectwu 
Karwice, III miejsce i na-
grodę 200 zł wywalczyło 
Sołectwo Malechówko.
Komisja Konkursowa nie 
miała też łatwego zadania 
podczas oceny wieńców. 
Po długich obradach zde-
cydowano, że I miejsce 
i czek o wartości 500 zł 
powędruje do Sołectwa 
Gorzyca, II miejsce wy-
walczyło Sołectwo Nie-

mica z czekiem o warto-
ści 300 zł, natomiast III 
miejsce i czek o wartości 
200 zł przypadło sołec-
twu Malechówko. Pozo-
stali uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni sym-
bolicznymi dyplomami 
i czekami o wartości 
100 zł. Wójt Radosław 
Nowakowski wyraził 
słowa uznania dla wyko-
nawców tych pięknych 
wieńców, czyli przedsta-
wicieli: Gorzycy, Niemi-
cy, Malechówka, Paprot 
i Zielenicy. To właśnie 
dzięki nim kultywowa-
na jest piękna, wiejska 
tradycja wykonywania 
wieńców w podzięce 
za otrzymane zbiory, za 
co gorąco dziękujemy!
8 września w Malecho-

wie każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Specjalnie 
dla dzieci przygotowa-
no bezpłatne atrakcje: 
dmuchane zjeżdżalnie, 
przejażdżki kucami i 
gokartami, zagrodę z ży-
wym inwentarzem, gry 
i zabawy terenowe pro-
wadzone przez Placów-
ki Wsparcia Dziennego. 
Organizatorzy przygo-
towali także zabawne 
konkursy dla dorosłych z 
atrakcyjnymi nagrodami.
W oczekiwaniu na wy-
stęp gwiazdy wieczoru 
rozlosowano nagrody 
główne w loterii fantowej 
zorganizowanej przez 
Sołectwo Przystawy, 
która cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem. 
Punktualnie o godzinie 

19:00 rozpoczął się kon-
cert zespołu "Andre". 
Gwiazdy disco polo przy-
ciągnęły do Malechowa 
tłumy. Przy tanecznych 
rytmach "Dama żegna 
pana", "Czarodziejko 
serc złodziejko" czy też 
"Ale Ale Aleksandra" 
wszyscy bawili się wy-
śmienicie. Były bisy, a 
potem wspólne zdjęcia i 
rozdawanie autografów.
Zamknięcia imprezy 
dokonał wójt Radosław 
Nowakowski, zaprasza-
jąc wszystkich uczest-
ników na jeszcze jedną 
przygotowaną przez 
organizatorów atrakcję 
- pokaz laserów. Wójt 
podziękował wszystkim 
za wspaniałą zabawę, 
sponsorom i przyjacio-

łom Gminy Malechowo 
za wkład w organizację 
imprezy, a mieszkańcom 
Malechowa za piękne 
ozdobienie wsi. Oczywi-
ście to nie był koniec, bo-
wiem uczestnicy imprezy 
bawili się do białego rana 
przy muzyce na żywo. 

P O D Z I Ę K O WA N I A 
Wójt Gminy Malechowo 
- Radosław Nowakow-
ski składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim 
sponsorom, darczyńcom 
i przyjaciołom Gminy 
Malechowo za okaza-
ne wsparcie finansowe, 
rzeczowe i wszelkie 
inne formy pomocy w 
związku z organizacją 
Dożynek Gminnych 
2018, które odbyły się w 
Malechowie. Gdyby nie 
duża rzesza osób, firm i 

instytucji nasza impreza 
z pewnością nie miałaby 
takiego wymiaru. Dzię-
kujemy!!! Serdeczne 

podziękowania kieruje-
my do tych, na których 
zawsze możemy liczyć.

Piękne Panie  z Sołectwa Gorzyca

Plac dożynkowy zachwycał oryginalnymi ozdobami

Uczestnicy i zwycięzcy 
jednego z wielu konkursów.

Najpiękniejszy Wieniec 2018 wykonali 
mieszkańcy Gorzycy. 
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25 sierpnia odbył 
się I Bieg Bez Spiny 
organizowany przez 
Wójta Gminy Male-
chowo - Radosława 
Nowakowskiego. 

Dla uczestników bie-
gu zakupione zostały 
pakiety startowe wraz 
z upominkiem oraz 
ciepły posiłek. Mając 
na względzie zdro-
wie i bezpieczeństwo 
zawodników przygo-
towano odpowiednie 
zabezpieczenie me-
dyczne. Środki na ten 
cel pozyskano z projek-
tu „Pobiegnijmy razem 
dla siebie” w ramach 
programu Społecznik 
2018, o które apliko-
wał Klub Sportowy 
Arkadia Malechowo.
Bieg prowadził Komen-
dant Gminny OSP - Ro-

Gmina Malechowo...

... Bez Spiny

man Nowacki. O zabez-
pieczenie terenu i drogi 
zadbali strażacy, Straż 
Gminna oraz Policja.
Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, 
że mieszkańcy Gminy 

Malechowo również 
wzięli udział w I Biegu 
Bez Spiny, co ma dla 
nas ogromne znaczenie. 
Bieg był pierwszym 
wydarzeniem sporto-
wym na taką skalę w 

Gminie Malechowo. 
Opinie biegaczy po za-
kończeniu zawodów i 
wspólnej integracji były 
bardzo przychylne dla 
organizatorów. Mamy 
nadzieję, że oczekiwa-

nia biegaczy zostały 
spełnione, a bieg wpi-
sze się na stałe do ka-
lendarza imprez w na-
szej gminie. Biegacze! 
Do zobaczenia za rok!

W kategorii 
Najlepsza Zawodniczka z Gminy Malechowo:

I miejsce – Nowak Agnieszka i Maja,
II miejsce – Art Kamila,
III miejsce – Klejdysz Beata.

W kategorii 
Najlepszy Zawodnik z Gminy Malechowo:

I miejsce – Powarzyński Krzysztof,
II miejsce – Rybicki Andrzej,
III miejsce– Rogala Tomasz.

W biegu wzięło udział 122 zawodników w 7 kategoriach. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski 
składa serdeczne podziękowania 

za pomoc w organizacji I Biegu Bez Spiny:
- Grupie nieformalnej: Tadeuszowi Chylewskiemu, Marcinowi 
Kalwasińskiemu, Sławomirowi Kasper,
- Radnemu Wiesławowi Rosińskiemu,
- sołtysowi miejscowości Żegocino - Piotrowi Zającowi,
- sołtysowi miejscowości Paproty - Sławomirowi Kasper,
- OSP w Malechowie,
- osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie biegu: ratownikom 
medycznym, Policji, Straży Gminnej w Malechowie,
- osobom z obsługi biura biegu.

Uczestnicy Biegu Bez Spiny

Rozgrzewka przed startem Najlepsze biegaczki z naszej gminy



dzIaŁo SIĘ 15 www.malechowo.pl

dużym zainteresowa-
niem. Z roku na rok 
przybywa zawodników 
i miłośników rajdu. Na-
sza Gmina w środowi-
sku miłośników crossa 
i Enduro jest już do-
skonale znana i rozpo-
znawalna. W tym roku 
ogromnym zaszczytem 
było gościć na zawo-
dach zdobywcę Pucharu 
Świata - Macieja Giem-
zę oraz mistrza Europy 
Sebastiana Krywulta. 
Na liście zawodników 

znaleźli się również 
uczestnicy słynnego na 
świecie Rajdu Dakar.
Dwudniowe zawody o 
tej randze, z zawodni-
kami reprezentujący-
mi tak wysoki poziom 
i umiejętności to nie 
lada gratka. Napędza 
to naszą lokalną go-
spodarkę i ruch tu-
rystyczny. Do Male-
chowa ściągają na ten 
weekend całe rodziny i 
fankluby zawodników. 

Gmina Malechowo

ENDURO to nasza wizytówka

„Przebudowa mostu 
na rzece Bielawa w 
Niemicy”- to zadanie, 
które zakwalifikowało 
się do dofinansowania. 

To dzięki aplikowaniu 
w Rządowym Progra-
mie na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjno-
ści Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogo-
wej Gmina Malechowo 
uzyskała dofinansowa-
nie 60% wartości inwe-
stycji, tj. ok. 200.000zł.

W ramach naboru prze-
prowadzonego w wo-

jewództwie zachodnio-
pomorskim złożono 98 
wniosków o dofinanso-
wanie, na łączną kwotę 
dofinansowania z budże-
tu państwa przekraczają-
cą 150 mln zł. Uwzględ-
niając przyznaną kwotę 
dotacji dla województwa 
zachodniopomorskiego 
na poziomie 27,8 mln 
zł, dofinansowaniem 
objętych zostało 29 za-
dań drogowych ujętych 
na liście podstawowej, 
a 8 inwestycji na kwo-
tę dotacji w wysokości 
13,6 mln zł znalazło się 
na liście rezerwowej.

Niemica 

Budowa mostu

W lipcu tego roku, 
już po raz kolejny, od-
była się w Malechowie 
największa impreza 
sportowa w regionie - 
Mistrzostwa Polski 
i Puchar Polski 
Enduro. 

Tym razem baza rajdu 
zlokalizowana została 
na terenie Fortu Ma-
rian, u lokalnego przed-
siębiorcy, miłośnika i 
kolekcjonera milita-
riów. Pogoda sprzyjała, 
wśród uczestników już 
przed zawodami pano-
wała gorąca atmosfe-
ra. Zawody otworzył 
Waldemar Iracki oraz 
Wójt Gminy Male-
chowo - Radosław 
Nowakowski, życząc 
zawodnikom wspania-
łych wrażeń oraz bez-
piecznych zawodów. 
W ramach zawodów 
rozegrano V/VI Run-
dę Mistrzostw Polski, 
V/VI Rundę Pucharu 
Polski, III/IV Rundę 
Mistrzostw Pomorza, 
w których rywalizowali 
ze sobą pasjonaci mo-
tocykli oraz quadów. 
Pierwsza próba odbyła 
się na terenie Fortu, na-
tomiast kolejna na tere-
nie pobliskiej Gorzycy. 
Z całą pewnością im-
preza cieszy się od sa-
mego początku bardzo 
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W tym roku 
pierwszy dzwonek 
zabrzmiał 
w poniedziałek 
3 września. 

Do naszych pla-
cówek szkolnych 
zawitali stęsknie-
ni uczniowie, ich 
rodzice oraz pełni 
zapału i energii do 
pracy nauczyciele. 

W uroczystych aka-
demiach uczestni-
czyli przedstawicie-
le malechowskiego 
samorządu: Wójt 
Gminy Malechowo 
- Radosław Nowa-
kowski, Przewodni-
cząca Rady Gminy 
Malechowo - Jolan-
ta Kieres oraz rad-
ni gminy, sołtysi i 
przestawiciele śro-

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019

dowiska lokalnego. 

Wśród życzeń 
owocnej pracy i 
zdobywania wiedzy, 
znalazły się także 
słowa uznania dla 
ciężkiej pracy peda-

gogów i  przystoso-
wania się do nowej 
rzeczywistości, jaką 
wymogła reforma 
edukacji zarówno 
na nauczycielach, 
uczniach i  samo-
rządzie lokalnym.

Naukę w Szkole 
Podstawowej w 
Malechowie roz-
poczęło łącznie 
164 uczniów (w 
klasach gimna-
zjalnych - 86, a w 
podstawówce - 78. 

Przygodę z nauką 
w Szkole Podsta-
wowej w Lejkowie  
zaczęło 114 osób. 
W SP Niemica w 
tym roku szkol-
nym uczy się 165 
uczniów, nato-

miast w Zespole 
Szkół w Ostrow-
cu 154 (SP - 117, 
Przedszkole 37). 
Do Przedszko-
la w Malecho-
wie uczęszcza 80 
przedszkolaków. 

Wszystkim uczniom 
z naszej gminy 
-  tym większym 
i mniejszym - ży-
czymy chłonności 
umysłu, samych 
dobrych wyników 
i kreatywnej pra-
cy w roku szkol-
nym 2018 / 2019. 
Niech ten czas bę-
dzie dla Was peł-
nym przygód oraz 
możliwością do od-
krywania zagadek i 
piękna tego świata.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Malechowie 

Szkoła Podstawowa w Lejkowie Przedszkole w Malechowie

Szkoła Podstawowa w Niemicy Zespół Szkół w Ostrowcu
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Nowy rok szkolny 
2018 /2019 
to powrót do reali-
zacji programów 
edukacyjnych 
i projektów. 

Z początkiem 
września z nowych 
sprzętów, pomocy 
dydaktycznych, za-
bawek korzystają 
zarówno przed-
szkolaki, uczniowie 
oraz nauczyciele. 
Dzisiejsza szkoła 
jest nowoczesnym 
miejscem, w którym 
uczniowie zdoby-
wają wiedzę w spo-
sób tradycyjny, ale 
przy pomocy różno-
rodnych sprzętów 
najnowszych tech-
nologii. Aktywna 
tablica to sprzęt 
multimedialny, któ-
ry łączy naukę z 
zabawą, odgadywa-
nie zagadek, walory 
wizualne. Jest ona 
dobrym wabikiem 
zarówno dla przed-
szkolaków, uczniów 
podstawówek czy 
też gimnazjalistów. 
Gmina Malechowo 
zrealizowała projekt 
„Aktywna tablica” 
o łącznej kwocie 
wydatków na cztery 
szkoły wynoszącej 
67 686,80 zł przy 
dofinansowaniu 55 
950,36 zł.  Nasze 
placówki dopo-
sażone zostały w 
trzy nowoczesne 
telewizory interak-
tywne oraz 5 tablic 
multimedialnych 
z projektorami.

Istotnym działa-
niem prowadzonym 
w naszych szkołach 
jest projekt „Rozwi-
jamy kompetencje 
kluczowe uczniów 

Gmina Malechowo

Pracowicie w naszych szkołach
Ostrowcu powstała 
Radosna szkoła - 
pomieszczenie do 
zabaw dla dzieci, 
które ze względu na 
utworzenie 7 kla-
sy mogą korzystać 
z nowego kącika. 
Dbamy też o zdro-
wie, bowiem w ga-
binetach szkolnych 
zainstalowano 4 
nowoczesne elek-
troniczne wagi i 
dodano 4 w pełni 
wyposażone nese-
sery podręczne dla 
pielęgniarki. Uzy-
skane dofinansowa-
nie to 26 332,00 zł.
Szkoła kiedyś a 
dziś? Zmian jest 
dużo, w szczegól-
ności biorąc pod 
uwagę zeszłoroczną 
reformę edukacji. 
Wysiłek pedagogów 
oraz samorządu 
lokalnego potwier-
dza to, że placów-
ki z naszej gminy 
zdały egzamin i 
doskonale dostoso-
wały się do nowej 
r z e c z y w i s t o ś c i . 

szkół z Gminy Ma-
lechowo”, w którym 
udział biorą ucznio-
wie z: SP Lejkowo, 
SP Malechowo 
i SP Ostrowiec.
Celami projektu są: 
podniesienie kom-
petencji kluczo-
wych, właściwych 
postaw i umiejęt-
ności niezbędnych 
na rynku pracy 229 
uczniów ze szkół 
gminy Malechowo 
poprzez realizację 
zajęć dodatkowych 
i specjalistycznych; 
zniwelowanie defi-
cytów u 21 uczniów 
ze specjalnymi 
potrzebami edu-
kacyjnymi (w tym 
uczniów z niepeł-
nosprawnościami 
poprzez realizację 
zajęć specjalistycz-
nych) oraz podnie-
sienie kompetencji 
zawodowych 33 
nauczycieli ze szkół 
w gminie Malecho-
wo. Dofinansowa-
nie projektu z UE: 
814 392,77 PLN.
W ramach Upo-
wszechniania edu-
kacji przedszkolnej 

Regionalnego Pro-
gramu Operacyjne-
go Województwa 
Zachodniopomor-
skiego Gmina Ma-
lechowo pozyskała 
dofinansowanie ze 
środków europej-
skich w kwocie 462 
947, 54 zł na projekt 
dotyczący przed-
szkolaków. Dzięki 
temu dzieci z Przed-
szkola w Malecho-
wie mogą korzystać 
z nowych książek, 
gier planszowych, 

akcesoriów sporto-
wych oraz różno-
rodnych zabawek. 
M a l e c h o w s k i e 
przedszkole w ra-
mach projektu 
„Radosny świat 
przedszkolaka w 
Gminie Malecho-
wo” współfinanso-
wanego ze środków 
Unii Europejskiej 
w ramach Europej-
skiego Funduszu 
Społecznego zosta-
ło wyposażone w 
nowoczesny sprzęt 

biurowy i audiowi-
zualny. Nauczyciele 
do pracy z dziećmi 
mają do dyspozy-
cji m. in. magiczny 
dywan, sprzęt na-
głaśniający, laptopa 
oraz interaktywną 
tablicę. Dziś uczęsz-
cza tu aż 80 dzie-
ci. Wszystkie ww. 
działania podnoszą 
komfort korzystania 
z tej nowoczesnej 
i doskonale wypo-
sażonej placówki.
W Zespole Szkół w 

Nowa pracownia języka polskiego w Zespole Szkół w Ostrowcu

Reaktywacja Radosnej Szkoły
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„Czym skorupka 
nasiąknie za mło-
du, tym na starość 
trąci” - każdy zna 
to mądre przysło-
wie. 

Efekty przemy-
ślanej edukacji i 
kształtowania pra-
widłowych postaw 
od najmłodszych 
lat wśród dzieci i 
młodzieży są nie-
ocenione. Wiedzą o 
tym doskonale na-
uczyciele ze szkół i 
przedszkoli naszej 
gminy. Co roku, z 
zapałem organizu-
ją akcję sprzątania 
świata i uczą swo-
ich podopiecznych, 
że najważniejsza 
jest troska o na-
sze środowisko i 
n i e z a ś m i e c a n i e 
planety ziemi.
Najpierw pokazu-

ją jak dbać o tzw. 
„własne podwór-
ko”, stąd oczysz-
czanie terenów 
przyszkolnych, a 
w ślad za tym idą 
też często akcje 
sprzątania wsi, po-
bliskich rowów, 
leśnych ścieżek itp.
P r o e k o l o g i c z n e 
postawy wyka-

zali uczniowie 
p o d s t a w ó w e k , 
g i m n a z j a l i ś c i , 
przedszkolaki oraz 
wychowankowie 
placówek wsparcia 
dziennego. Tego-
roczna akcja pod 
nazwą „Akcja se-
gregacja! 2 x wię-
cej, 2 x czyściej” 
nawiązuje do segre-

gacji śmieci i z pew-
nością przyniosła 
zamierzone skutki.
Wszystko to 
utwierdza nas w 
przekonaniu, że 
warto zaszczepić 
w młodzieńcach 
postawę poszano-
wania do przyrody, 
co zresztą udaje 
się znakomicie.

Gmina Malechowo 

Wspólnie posprzątali świat 

Sprzątali w Lejkowie... ...Malechowie

... i Niemicy
Tegoroczna akcja 
Narodowego 
Czytania odbywa się 
w ramach 100-nej 
rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości, dlatego 
też oprócz "Przed-
wiośnia'' Stefana 
Żeromskiego 
zaproponowano do 
czytania przez cały 
rok 44 teksty Antolo-
gii Niepodległości. 

W SP Niemica dy-
rektor Iwona Nowak 
- Gancarz rozpoczęła 
czytanie wybranych 
fragmentów "Przed-
wiośnia'' Stefana 
Żeromskiego. Do 
wspólnej lektury i 
akcji Narodowego 
Czytania przystąpili 
również nauczycie-
le i wychowawcy, 
czytając uczniom 

Gmina Malechowo 

Narodowe Czytanie

wybraną przez Parę 
Prezydencką powieść.
„Książki cudowne-
go coś w sobie mają, 
całe życie człowieka 
zmieniają” - z ta-
kiego założenia wy-
chodzą uczniowie i 
nauczyciele Zespołu 
Szkół w Ostrowcu. Z 
dużym zaangażowa-
niem wzięli udział w 
akcji społecznej pro-

pagującej znajomość 
literatury narodowej. 
Tegoroczna odsłona 
oprócz stałego, głów-
nego celu, którym 
jest promocja czytel-
nictwa, jest też formą 
uczczenia jubileuszu 
naszej niepodległo-
ści. Uczniowie mogli 
wysłuchać fragmen-
tów powieści Stefana 
Żeromskiego w wy-

konaniu uczennicy 
przebranej za Ceza-
rego Barykę w nie-
zwykłej scenerii - na 
tle szklanych domów.
Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Lej-
kowie wraz z wy-
chowawcami oraz 
pracownikami biblio-
teki czytali wybrane 
fragmenty lektury, a 
także z zaciekawie-

niem wysłuchali tek-
stu czytanego przez 
Parę Prezydencką.
Ogólnopolska akcja 
propagująca czytel-
nictwo, zwracająca 
uwagę na potrzebę 
dbałości o czystość 
języka polskiego i 
wzmacniająca naro-
dową tożsamość od 
2013 roku towarzyszy 
także uczniom ma-

lechowskiej szkoły. 
Poprowadzili ją polo-
niści na lekcjach języ-
ka polskiego, przybli-
żając uczniom genezę 
przedsięwzięcia, syl-
wetkę tegorocznego 
autora wybranego 
dzieła oraz tematy-
kę „Przedwiośnia”.
Okazało się, że cie-
kawym akcentem ob-
chodów tegorocznego 
święta plonów było 
właśnie Narodowe 
Czytanie. Fragmenty 
dzieła Żeromskiego 
na dożynkowej scenie 
przytoczyli  dyrekto-
rzy naszych placówek: 
Wiesława Bartos,  Bar-
bara Chylewska, Iwo-
na Nowak - Gancarz, 
Mirosława Turczyn, 
Piotr Chylarecki i wójt 
naszej gminy - Rado-
sław Nowakowski.

Uczniowie SP Lejkowo z polonistką Magdaleną Bonat
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20 września ob-
chodzony 
jest Ogólnopolski 
Dzień 
Przedszkolaka. 

Z tej okazji w 
m a l e c h o w s k i m 
przedszkolu we 
wszystkich gru-
pach zorganizo-
wane zostały gry i 

zabawy dla dzieci. 
Młodsze grupy 
uczestniczyły we 
wspólnej zabawie 
i grach zespoło-
wych. Było wesoło 
i kolorowo. Malu-
chy przypomniały 
sobie swoje prawa i 
obowiązki i wyko-
nały wspólnie ,,test 
na przedszkolaka”. 

Był również mini-
bal przedszkolaka. 
Misie i Smerfy 
tańczyły przy naj-
większych przebo-
jach dla dzieci. Nie 
zabrakło uśmiechu 
i radości oraz słod-
kiego poczęstunku.
W starszych gru-
pach były zabawy 
z chustą Klanza, 

tańce w parach z 
balonami oraz roż-
ne wesołe zabawy 
z nutką rywaliza-
cji. Przedszkola-
ki poznały hymn 
przedszkolaka oraz 
genezę święta. 
Niebywałą atrak-
cją tego dnia były 
niesamowite za-
bawy na świeżym 

powietrzu i przy-
gotowane niespo-
dzianki. Dużym 
zainteresowaniem 
cieszyły się koloro-
we bańki mydlane, 
które łapane były 
przez dzielnych i 
wytrwałych przed-
szkolaków. Star-
szacy z wielkim en-
tuzjazmem tropili 

Magiczne Drzewo 
by odszukać Ukry-
ty Skarb - słodkie 
rożki rozmaitości. 
Na zakończenie 
Panie złożyły dzie-
ciom życzenia i 
wręczyły pamiąt-
kowe dyplomy oraz 
odznaki ,,Super 
Przedszkolaka".

Gmina Malechowo

Dzień Przedszkolaka

Dzień Przedszkolaka w Malechowie na wesoło. Były cukierkowe paczki... ...i zabawa z bańkami

Królowie i Królewny w Przedszkolu w Kusicach Dzieci z Przedszkola przy ZS w Ostrowcu

Przedszkolaki z SP w Niemicy 
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Gmina Malechowo, 
w imieniu której 
działa Wójt Gminy 
Radosław Nowa-
kowski w miesiącu 
wrześniu 2018 roku 
podpisała Porozu-
mienie Partnerskie 
z Samorządem Wo-
jewództwa Zachod-

niopomorskiego w 
sprawie przystąpie-
nia gminy Male-
chowo do realizacji 
Zachodniopomor-
skiej Karty Rodziny 
i Zachodniopomor-
skiej Karty Seniora. 
Porozumienie to 
pozwala i uprawnia 

mieszkańców do 
skorzystania z ulg 
i zniżek, oferowa-
nych przez Partne-
rów biznesowych w 
dziedzinie kultury, 
edukacji, zdrowia, 
sportu, rekreacji 
czy usług na terenie 
naszego wojewódz-

twa. Informacje o 
programie dostęp-
ne są pod adresem:
h t t p : / / w w w .
r o p s . w z p . p l / r e -
gion-dla-rodziny.
Regionalna Karta 
Rodziny umożli-
wia skorzystanie 
ze zniżek rodzinom 

z przynajmniej 
dwojgiem dzieci, 
niezależnie od do-
chodu. Zachodnio-
pomorska Karta 
Seniora umożliwia 
skorzystanie ze zni-
żek i ulg dla miesz-
kańców regionu, 
którzy ukończyli 

60 rok życia. Wnio-
ski o wydanie kart 
można składać w 
Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecz-
nej w Malechowie 
w pokoju nr 8, co 
czego serdecz-
nie zachęcamy!

Gmina Malechowo

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora 

w gospodarstwach 
domowych, co po-
zwoli zmniejszyć 
ilość zużywanej 
energii ciepl-
nej i rzeczywiste 
oszczędności finan-
sowe. Zyska na tym 
również stan środo-
wiska naturalnego, 
dzięki ograniczeniu 
emisji pyłów, ga-
zów cieplarnianych 
i innych substancji.
Program Prioryteto-
wy Czyste Powie-
trze to możliwość 

uzyskania wsparcia 
finansowego przez 
osoby fizyczne, 
właścicieli do-
mów jednorodzin-
nych na ocieplenie 
domu, wymianę 
okien czy na wy-
mianę starego, wy-
soko-emisyjnego 
kotła grzewczego.

Spotkanie doty-
czące rządowego 
programu w naszej 
gminie odbędzie 
się w poniedziałek - 

8 października br. 
o godzinie 18:00 
w sali konferencyj-
nej Urzędu Gmi-
ny Malechowo, 
Malechowo 22A. 

Więcej informacji 
na stronie interne-
towej Ministerstwa 
Środowiska: https://
www.mos.gov.pl/
czyste-powietrze/

Gmina Malechowo

Program rządowy...
Czyste Powietrze
Resort Środowiska 
zachęca miesz-
kańców Polski do 
działań ograni-
czających emisję 
szkodliwych dla 
zdrowia i środowi-
ska zanieczyszczeń 
powietrza.

W ramach rządowe-
go programu Czyste 
Powietrze został 
przygotowany pro-
gram priorytetowy 
Czyste Powietrze, 
dzięki któremu 
właściciele domów 
jednorodzinnych 
mogą ubiegać się 
o dofinansowanie 
na termomoderni-
zację budynków.
Program prioryteto-
wy koncentruje się 
na termomoderniza-
cji oraz efektywnym 
zarządzaniu energią 

Z inicjatywy 
sołtysa Paprot - 
Sławomira Kasper 
w części 
rekreacyjnej wsi 
posadowiono grill 
na potrzeby 
spotkań 
integracyjnych 
mieszkańców. 

Pracy było dużo, 

ale poszczególne
jej etapy były re-
alizowane bar-
dzo sprawnie. 
Efekt jest zdumie-
wający, a miesz-
kańcy mieli okazję 
sprawdzić funkcjo-
nalność nowego 
kącika rekreacyjne-
go w praktyce już 
kilkakrotnie.

Paproty

Nowy grill
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17 sierpnia 2018 r. 
odbył się kolejny, 
czwarty już, spływ 
edukacyjny w 
ramach projektu 
LIFEDrawaPL 
pod hasłem „Róż-
norodność morfo-
logiczna koryta dla 
ludzi 
i przyrody”.

Tegoroczny spływ 
zorganizowany zo-
stał na rzece Gra-
bowej, gdzie w ob-
szarze Natura 2000 
PLH320003 Dolina 
Grabowej realizo-
wane są niektóre 
działania projektu. 
Miejsce startu spły-
wu to jednocześnie 
jedno z wybranych 
miejsc, w których 
projekt zakłada 
urządzenie tarlisk 
dla ryb poprzez uzu-
pełnienie żwiru w 
rzece, którego nie-
dostatek uniemoż-
liwia odbycie tarła. 
Planowane działanie 
poprawi również 
atrakcyjność dosyć 
monotonnej, choć 
żwawo płynącej na 
tym odcinku rzeki.
Liczna w tym roku 
grupa uczestników 
została przywita-

Gmina Malechowo

Spływ kajakowy Grabową

na przez pełniącą 
obowiązki Regio-
nalnego Dyrektora 
Ochrony Środowi-
ska w Szczecinie - 
Aleksandrę Stodulną 
oraz koordynatora 
projektu - Beatę Gą-
siorowską w Gra-
bowie. Po krótkim 
wstępie, w tym po 
wprowadzeniu w 
zagadnienia przy-
rodnicze przez dr 
hab. Mariolę Wróbel 
- konsultanta nauko-
wego w projekcie 
oraz po instruktarzu 
bezpieczeństwa i za-
chowania na wodzie 
przez obsługującego 
spływ - Włodzimie-

rza Zimnowłockiego 
(„Zimny Włodek”) 
uczestnicy zosta-
li przewiezieni na 
miejsce startu, gdzie 
po pobraniu sprzętu 
asekuracyjnego oraz 
kajaków rozpoczę-
ło się wodowanie.
Trasa spływu w 
pierwszej części wy-
magała znacznych 
zdolności gimna-
stycznych, bowiem 
licznie powalone w 
rzece drzewa zmu-
szały do wielu akro-
batycznych figur.
Na szlaku można 
było obserwować 
ciekawe elementy 
krajobrazu doliny 

rzeki, w niektórych 
miejscach starającej 
się zatrzeć efekty 
ludzkiej ingerencji. 
Dzięki informa-
cjom przekazanym 
na starcie wszyscy 
bacznie obserwo-
wali szczególne 
znaki rzeki wło-
s i e n i c z n i k o w e j . 
Po spływie był czas 
na poczęstunek, do-
skonała atmosfera 
oraz pogada zachę-
cały do pozostania 
nad rzeką. Warto 
dodać, że nawet je-
den aktywny miesz-
kaniec naszej gminy 
uczestniczył w spły-
wie i jak sam mówi 

- atmosfera była wy-
borna, choć Grabo-
wa jest wymagająca. 
Edukacyjny spływ 
kajakowy został zor-
ganizowany przez 
RDOŚ w Szczeci-
nie w ramach pro-
jektu LIFE13 NAT/
PL/000009 LIFE-
DrawaPL „Czynna 
ochrona siedlisk 
włosieniczników i 
udrożnienie koryta-
rza ekologicznego 
zlewni rzeki Drawy 
w Polsce”/„Active 
protection of water-
crowfoots habitats 
and restoration of 
wildlife corridor in 
the River Drawa 

basin in Poland”, 
współfinansowane-
go ze środków Unii 
Europejskiej w ra-
mach instrumentu 
finansowego LIFE+ 
oraz przez Narodo-
wy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i 
Gospodarki Wod-
nej w Warszawie". 
Prezentowane ma-
teriały ze spływu 
udostępnione są 
dzięki uprzejmości 
RDOŚ w Szczecinie 
- w ramach projek-
tu LIFEDrawaPL.

Wspólne zdjęcie przy moście w Grabowie

Urokliwa Grabowa Integracja na przystani kajakowej w Grabowie po zakończonym spływie
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Zapraszamy Państwa 
do odwiedzenia strony 
www.mogily.pl/male-
chowo. 

To tu znajdziecie Pań-
stwo   Interaktywny 
Plan Cmentarza, gdzie 
można odnaleźć dane 
o każdym grobie i oso-
bach pochowanych wraz 
z miniaturą zdjęcia. 

W miesiącach kwie-
cień - czerwiec br. na 
cmentarzach komunal-
nych została wykonana 
inwentaryzacja. Dzięki 
pracom powstały mapy 
i plany, sporządzane 
na podstawie danych z 
pomiaru geodezyjnego, 
spis z natury wszyst-
kich osób pochowa-
nych na cmentarzach. 

Stworzony został sys-
tem administracji oraz 
zbudowano strony in-
ternetowe cmentarzy w: 
Malechowie, Niemicy, 
Ostrowcu i Sulechówku.
Najważniejsza jest oczy-
wiście wyszukiwarka, w 
której po wpisaniu na-
zwiska i imienia może-
my odnaleźć zmarłego. 
Sortowanie umożliwia 

nam odnalezienie osób, 
które zmarły wiele lat 
temu, najwcześniej uro-
dzonych lub zmarłych. 
Po wpisaniu danych, 
system znajdzie grób, 
wskazane zostanie 
położenie na mapie, 
szczegóły lokalizacji 
wraz z sektorem, datą 
urodzenia, śmierci oraz 
wiekiem zmarłej osoby. 

Gmina Malechowo

Mogiły.pl
Skarbnica 

Kultury 
Wiejskiej...

...już w październiku

Zespół „Słoneczko” 
już po raz trzeci 

organizuje 

Skarbnicę 
Kultury Wiejskiej 

„Czym chata bogata”, 

która odbędzie się 
w Domu Wiejskim 

w Gorzycy 
dnia 19 października br. 

o godzinie 17:00. 

W programie występy 
zespołów ludowych, 
konkurs kulinarny 
na dania z kapusty 

oraz wspólne śpiewy 
i zabawa 

do białego rana. 

20 lipca dwóch straża-
ków z PSP w Kosza-
linie zostało zadyspo-
nowanych do gaszenia 
pożarów w Szwecji.
 
Panowie Krzysztof 
Roman oraz Prze-
mysław Skoczylas są 

mieszkańcami naszej 
gminy, dlatego też po 
powrocie zostali za-
proszeni na spotkanie 
z Wójtem Gminy Ma-
lechowo - Radosławem 
Nowakowskim, który 
złożył na ręce straża-
ków podziękowania za 

pełnioną misję. Polscy 
strażacy spotkali się z 
niezwykle ciepłym i 
serdecznym przyjęciem 
ze strony mieszkań-
ców Szwecji, szczery-
mi podziękowaniami, 
które były dla nich naj-
większą motywacją.

Spotkanie w gabine-
cie wójta było okazją 
do miłej rozmowy na 
temat tej trudnej ak-
cji oraz do złożenia 
słów uznania dla cięż-
kiej pracy strażaków. 

Gmina Malechowo 

Podziękowanie dla strażaków
Uwaga!

Wspólnie stwórzmy 
Kalendarz Imprez 2019

Koniec roku zbliża się 
wielkimi krokami, a 
wraz z nim już planuje-
my wydarzenia kultural-
ne, sportowe i imprezy, 
które odbędą się w na-

szej gminie w 2019.

Zwracamy się z prośbą 
do sołectw, szkół, pla-
cówek wsparcia dzien-
nego, stowarzyszeń, 
klubów seniora o party-
cypowanie w tym proce-
sie i zgłaszanie Waszych 
pomysłów dotyczących 
imprez i uroczystości w 

nadchodzącym roku.

Kontakt: 
tel. 94 31 40 574, 

promocja@malechowo.pl, 
UG Malechowo 

- pokój 107 
(Malechowo 22a).
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Zapewne niewiele osób 
wie, że dwóch młodych 
mieszkańców Male-
chowa od około 1,5 
roku zaciekle trenuje 
wyciskanie sztangi 
leżąc. 

Nie mówimy o modnej 
piłce nożnej, biega-
niu czy szczypiornia-
ku -  to zbyt banalne. 
Ich pasja to dwugo-
dzinne treningi w po-
cie czoła, 3 razy w 
tygodniu. Ich wiek? 

14 lat. Co robią? 
Są uczniami Szkoły 
Podstawowej im. No-
blistów Polskich w Nie-
micy. Na początku przy-
gody z tym sportem ci 
młodzi chłopcy o wadze 
około 50 kg, wyciska-
li 38 - 40 kg. Obecnie 
są w stanie dźwignąć 
więcej kilogramów 
niż ważą - ponad 60. 

Jak to możliwe? 
Są zdeterminowani i 
zdyscyplinowani, bar-
dzo szybko połknęli 
bakcyla, wyciskanie 
sprawia im przyjem-
ność. Ich motywatorem 
i autorytetem jest trener 
Zbigniew Strzelecki. 
Mowa o dwóch miesz-
kańcach Malechowa, 
uczniach klasy ósmej 
szkoły podstawowej. 

Karol Kaźmierczak 
i Mateusz Witek 

to członkowie Uczniow-
skiego Klubu Strze-
lectwa Sportowego 
GROM w Sławnie. 
W maju br. chłopcy 
wzięli udział w Ogólno-
polskich Mistrzostwach 
w Szczecinku i zajęli 
tam wysokie miejsce: 
Karol - IV, Mateusz - V. 
Aby podkreślić sukces 
Mateusza i Karola nale-
ży dodać, że często or-
ganizatorzy zawodów z 
powodu braku wymaga-
nej ilości zawodników 
w danej kategorii (min. 
4) łączą kategorie, co 
może być krzywdzące. 

Gmina Malechowo

Utalentowani sztangiści...

Tak też stało się pod-
czas III Ogólnopolskich 
Mistrzostw w wyciska-
niu sztangi (WL RAW 
- wyciskanie klasyczne) 
w Szczecinku. Karol i 
Mateusz musieli wal-
czyć z chłopakami od
 nich starszymi i cięższy-
mi. Zamiast w kategorii 
wiekowej Junior 13 i 
wagowej do 52 kg, wy-
stąpili w kategorii wie-
kowej Junior 16 i wago-
wej 67,5 kg. Stanowiło 
to ogromną przepaść, 
a pomimo tych trudno-
ści zajęli 4 i 5 miejsce.
Należy też dodać, że 
na świecie istnieje oko-
ło 8 federacji: WPA, 
WUAP, GPC, WRPF, 
IPF itd. Oprócz tego 
każde państwo ma swo-
ją wewnętrzną federację 
i przeprowadza swoje 
mistrzostwa. W Polsce 
jest to Związek Kultu-
rystyki, Fitness i Trój-
boju Siłowego (PZK-
FiTS), który organizuje 
Mistrzostwa Polski. 

Są różne rodzaje 
wyciskania...

...i nie jest to sport tyl-
ko dla silnych ludzi. 
Można np. wyciskać 
na ilość powtórzeń lub 
wyciskać w specjali-
stycznym osprzęcie 
(monster pasy, elastycz-
ne koszule). Co więcej, 

ten sport mogą treno-
wać kobiety oraz oso-
by niepełnosprawne w 
odrębnych kategoriach. 

A kim jest 
Zbigniew Strzelecki? 

Od 20 lat związany z 
tą dyscypliną, jednak 
dopiero od 3 lat na po-
ziomie zawodowym. 
W 2016 r. podczas Mi-
strzostw Polski w Zale-
siu zdobywa III miejsce 
w kategorii weteran (w 
kategorii wiekowej 40 
- 44 lata, w kategorii 
wagowej do 125 kg). 
Rok 2017 to ostra wal-
ka w Mistrzostwach 
Europy w Białej Podla-
skiej i zdobycie tytułu 
Mistrza Europy (!). 
W roku bieżącym wy-
stęp na Mistrzostwach 
Świata w Łucku przy-
nosi Zbigniewowi 
Strzeleckiemu złoto...

...1 miejsce 
z wynikiem 207,5 kg. 

Pan Zbyszek ma ambitne 
plany znalezienia lokalu 
na potrzeby treningów 
(co wymaga ogromnych 
nakładów) i stworzenia 
sekcji kobiet, by udo-
wodnić, że płeć piękna 
nie jest wcale taka słaba. 
Młodzi adepci wyci-
skania sztangi zgod-
nie twierdzą, że trener 

jest wymagający, ale 
też cierpliwy i ma wy-
jątkowy talent jeśli 
chodzi o motywowa-
nie do dalszej pracy. 

Jak rozpoczęła się ich 
przygoda ze sztangą? 

Karola na siłownię 
zabrał szwagier, a po 
pewnym czasie dołą-
czył do nich Mateusz. 
I tak to się zaczęło. 
Bardzo niewinnie. 
Chłopcy trenują z za-
pałem i jak sami twier-
dzą, wcale nie jest to dla 
nich zbyt dużym obcią-
żeniem. Warunek jest 
jeden - najpierw dobre 
wyniki w szkole, potem 
treningi. Jak widać - 
udaje im się to pogodzić. 

Wielką szansą 
dla ich sportowego roz-
woju może być udział w 
Pucharze Świata w Wy-
ciskaniu sztangi w Zło-
toryi, który odbędzie się 
17-18 listopada br. Nie-
stety koszty udziału w 
takich zawodach są duże 
i znacznie przewyższają 
możliwości finansowe 
klubu. Mowa o opłatach 
startowych, pokryciu 
kosztów transportu, ho-
telu, wyżywienia i su-
plementacji, co wynosi 
ok. 900 zł w przypadku 
jednego zawodnika. 
USKS GROM w Sław-

nie i dwaj mieszkańcy 
naszej gminy zwracają 
się z ogromną prośbą 
o wsparcie finansowe 
wyjazdu do Złotoryi do 
firm i instytucji funk-
cjonujących na terenie 
gminy Malechowo oraz 
do jej mieszkańców.

Wpłaty środków pro-
simy dokonywać na 
konto USKS GROM 
o numerze: 75 2030 
0045 1110 0000 0409 
8460 (Bank BGŻ BNP) 
z dopiskiem „Karol 
i Mateusz” w termi-
nie do 30 września 
br., (ze względu na to, 
że zgłoszenia do za-
wodów przyjmowane 
są do 4 listopada br). 

Trener Strzelecki 
twierdzi... 

...że sztangiści z Male-
chowa to zawodnicy z 
krwi i kości, pełni po-
tencjału i zapału do pra-
cy. Medale - jak mówi 
- przyjdą z czasem, wraz 
z ciężką pracą i zdoby-
tym doświadczeniem. 

Czego serdecznie 
życzymy Karolowi i 

Mateuszowi!

Po więcej informacji 
na temat USKS GROM 
odsyłamy Państwa 
do strony interneto-
wej www.grom.edu.pl. 

Mateusz Witek, trener Zbigniew Strzelecki, Karol Kaźmierczak



24 SpoRt  www.malechowo.pl

wydawca: 
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Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Kolejny mecz ligowy 
i kolejne wysokie 
zwycięstwo Stronga. 

Zespół z naszej gminy 
22 września br. rozgro-
mił Falę AB Frost Gą-
ski 0 - 6. Dzięki dobrej 
formie, piłkarze z gminy 
Malechowo pną się górę 

i zajmują 5 miejsce w 
tabeli A klasy Koszalin. 
Zespół stawia sobie za 
cel awans do 5 ligi (wo-
jewódzkiej okręgówki).

Ogromne brawa 
dla 

Klubu Sportowego 
Strong Zielenica.

Gmina Malechowo

Strong Zielenica 
wysoko w lidze

Rafał Zagajewski - nasz 
utalentowany sporto-
wiec z Malechowa od lat 
przynosi chlubę naszej 
gminie. 

Gdy skończył edukację 
w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowaw-
czym dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej 
w Sławnie, jego celem 
było znalezienie klubu 
sportowego, w którym 
mógłby się rozwijać i 
przygotować do Igrzysk 
Olimpijskich Niesłyszą-
cych w Lekkoaltetyce. 
21-letni sportowiec jest 
obecnie członkiem Klu-
bu „Korona Szczecin” 
oraz „Skry Białogard”, 
nadal jest też członkiem 
Kadry Narodowej Nie-
słyszących na okres 2018 
roku w kategorii Senior.
Rafał w roku ubiegłym 
otrzymał nominację do 
udziału w igrzyskach i 
tylko dzięki ciężkiej pracy 
udało mu się osiągnąć ten 
cel. Jego treningi i przy-
gotowania do występu na 
arenie międzynarodowej 
stały się jeszcze bardziej 
intensywne i wyczerpu-
jące. Nasz lekkoatleta 
był jednym z trzynastu 
z całej Polski (!), który 
wszedł w skład kadry.
Niestety podczas XIII 
Letnich Igrzyskach Głu-
chych w tureckim Sam-
sunie wydarzyło się 
najgorsze. Rafał doznał 
bolesnej kontuzji mięśnia 
dwugłowego kolana pod-
czas jednego z biegów.
Jego występ zakończył się 
w jednej chwili, silny i zde-
terminowany dotąd chło-
pak był bliski załamania. 

Malechowo

Co nowego u Rafała 
Zagajewskiego?

Zaczęła się długotrwała 
rehabilitacja, początkowo 
w Warszawie realizowana 
z pomocą kadry narodo-
wej i dofinansowana przez 
Ministerstwo Sportu. Gdy 
środki się skończyły Ra-
fał wrócił na Pomorze 
i kontynuował leczenie 
we własnym zakresie.
Powoli zaczął powracać 
do sportu, do swojej wiel-
kiej pasji, która od zawsze 
wymagała od niego wie-
lu wyrzeczeń. W marcu 
br. wystąpił w Toruniu i 
podczas Halowych Mi-
strzostw Polski Niesły-
szących Seniorów zdobył 
srebrny medal w sztafecie 
4 x 400m. Wziął także 
udział w Mistrzostwach 
Polski Niesłyszących Se-
niorów w Lublinie i w 
sztafecie 4 x 400m także 
wywalczył srebrny medal.
We wrześniu pobiegł w 
Międzynarodowym Bie-
gu Ulicznym w Płotach 
z okazji 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości. 
Rafał ćwiczy, biega, cho-
dzi na siłownię, choć nie 

jest mu lekko. W tym roku 
zaręczył się ze swoją uko-
chaną z Bułgarii, również 
niesłyszącą. Wciąż szuka 
swojego miejsca na ziemi. 


