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Dożynki Gminne 
z Don Vasylem

Nawet niezbyt łaskawa pogoda nie zepsuła dobrej zabawy 
podczas Święta Plonów Gminy Malechowo, które w tym 
roku zorganizowano w Grabowie. Ani przelotne opady desz-
czu, a nawet krótkotrwała ulewa nie odstraszyły mieszkań-
ców naszej gminy oraz licznie przybyłych osób spoza niej. 
Bawili się tu również goście z Sianowa, Koszalina, Darło-
wa.... 

     W Grabowie gościli włodarze powiatu z Wojciechem Wiśniowskim 
– starostą sławieńskim na czele. Przybył tu również burmistrz Darłowa 
Arkadiusz Klimowicz, który wraz z Andrzejem Protasewiczem człon-
kiem zarządu powiatu sławieńskiego odwiedzał stoiska sołeckie de-
gustując lokalne specjały. Swoją obecnością zaszczycił również, wójt 
gminy Sławno Ryszard Stachowiak oraz starosta powiatu brzeskiego 
Maciej Stefański.
Grabowo w tym dniu stało się w stolicą święta plonów. Dynie, snopy 
słomy, chochoły, kolorowe baby i złociste słoneczniki - to oblicze so-
botnich dożynek. 
Obchody tradycyjnie rozpoczęły się barwnym korowodem, który prze-
maszerował na tamtejsze boisko wiejskie. Poprowadził go zespół lu-
dowy „Ostrowianie”, za nim starostowie dożynek Małgorzata Pikulik i 
Adam Chruszcz oraz przedstawiciele sołectw wraz z wieńcami dożyn-
kowymi oraz Przewodnicząca Rady Gminy - Jolanta Kieres, Wójt Gmi-
ny Malechowo - Radosław Nowakowski, Sekretarz Halina Skaza, radni, 
sołtysi i mieszkańcy gminy.    Więcej na str 12

Zgodnie z tradycją włodarze gminy dzielili się chlebem z mieszkańcami

Gwiazda wieczoru: Don Vasyl z zespołem



Wójt Gminy Malechowo 
– Radosław Nowakowski 

i Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Malechowie – 

Zdzisława Kubiak zapraszają: 
osoby 55 +, emerytów i rencistów zaintereso-
wanych nauką obsługi komputera i internetu 
do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach, 
które będą odbywały się w każdy czwartek 
października w Gimnazjum w Malechowie w 
godzinach 15:45 - 17:45.

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Malechowie, tel. 94 31 40 569. 
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W związku ze spływem 
rzeką Grabową na 
trasie Lejkowo - Gra-
bowo, o czym piszemy 
w tym numerze, władze 
gminy dostrzegły po-
trzebę wprowadzenia 
cyklicznych spływów i 
ożywienia ruchu tury-
stycznego.

Mając na uwadze dzie-
wicze tereny Pradoliny 
Grabowej i piękno samej 

rzeki, zrodził się pomysł 
organizacji spływów ka-
jakowych dla młodzieży z 
naszej gminy, tj. uczniów 
szkół podstawowych 
oraz gimnazjum. Doce-
lowo miałyby powstać 
dwie trasy o różnych 
poziomach trudności - 
bardziej zaawansowana 
i łatwiejsza. Pozwoliłoby 
to na zdobycie podsta-
wowych umiejętności 
pływackich.

Gmina Malechowo

Ożywienie ruchu turystycznego

Po niemal 9 latach od 
rozpoczęcia pierwszych 
prac, oddano do użytku 
pierwszą farmę wiatrową 
na terenie gminy Male-
chowo. 

W uroczystości oficjalnego 
otwarcia Parku Wiatrowego 

Karwice, oprócz przedsta-
wicieli inwestora - spółki 
PGE Energia Odnawialna 
S.A. i wykonawców oraz 
wójta gminy Malechowo - 
Radosława Nowakowskie-
go, radnych i zaproszonych 
gości, zaszczycił nas swoją 
obecnością przedstawiciel 

Rządu RP, wicepremier i 
minister gospodarki - Ja-
nusz Piechociński.  
Obiekt Karwice to 16 si-
łowni o łącznej mocy 40 
MW,  które już od przyszłe-
go roku zaczną budżetowi 
gminy przynosić realne 
korzyści – powiedział wójt 

Radosław Nowakowski. 
Wpływy podatkowe w sza-
cunkowej kwocie od 1,3-
1,6 mln zł bez wątpienia 
wzmocnią naszą gminę. 
Obecny na uroczystości 
Minister Gospodarki pod-
kreślił ogromne znaczenie 
energii odnawialnej oraz 

podziękował zarówno in-
westorowi jak i władzom 
lokalnym za rozumienie 
tego problemu.
 Jeszcze w tym roku odda-
na zostanie kolejna farma 
wiatrowa w Gorzycy. 

Karwice 

Wiatr przyniesie dodatkowe dochody

Podziękowanie
Wójt gminy Malechowo - Radosław Nowakow-
ski składa serdeczne podziękowania sponsorowi 
strategicznemu Operatorowi Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM S.A., za okazaną pomoc 
i wsparcie finansowe Dożynek Gminnych 2015 w 
Grabowie.

Ze względu 
na to, odbyło 
się spotkanie 
z instruktorem 
kajakarstwa 
i pasjonatem 
spływów - 
panem Wło-
dzimierzem 
Zimnowłoc-
kim (który 
odpowiadał 
za sierpnio-
wy spływ od 
strony wypo-

sażenia i zabez-
pieczenia). Poruszono 
kwestie uporządkowania 
rzeki Grabowej i oczysz-
czenia z konarów drzew 
a także możliwości opty-
malnego wykorzystania 
małej infrastruktury tury-
stycznej, która powstała 
w ubiegłym roku nieopo-
dal mostu w Grabowie. 
Podczas spotkania wójt 
Radosław Nowakowski 
i sekretarz Halina Skaza 
zwrócili uwagę na poten-
cjał naszej gminy i zade-

Od lewej: wójt Radosław Nowakowski, Włodzi-
mierz Zimnowłocki i Halina Skaza

Gmina Malechowo 

Nie zabierajcie nam karetki!!!

     Pismo w tej sprawie, 
malechowski samorząd 
otrzymał w połowie 
września. Jest to, przed-
stawiony do zaopinio-
wania, Plan Działania 
Systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycz-
nego Województwa 
Zachodniopomorskie-
go. Według niego, 
z mapy województwa 
zachodniopomorskiego, 
ma zniknąć jedna karet-
ka. Właśnie ta z Lejko-
wa.       Ponadto, z 
projektu wynika, że z 
powiatu sławieńskiego 
zostanie zabrana karetka 
typu S (z lekarzem), a 
w jej miejsce pojawi się 
tylko zespół typu P (bez 
lekarza). 
  Obecnie, w powiecie 
sławieńskim mamy 4 
zespoły całoroczne. 2 
stacjonują w Sławnie, a 
po jednym w Darłowie 

i Lejkowie. Wszystkie 
mają lekarza. 
Od 1 lipca 2016 nie tyl-
ko ma zniknąć zespół z 
Lejkowa, ale też karetka 
w Darłowie ma mieć 
lekarza tylko przez dwa 
miesiące letnie, a przez 
resztę roku ma być bez 
niego. Bez lekarza ma 
też być dodatkowa, sta-
cjonująca tylko w lecie, 
karetka pogotowia w Ja-
rosławcu
    Przeciwko takiej de-
cyzji wojewody prote-
stuje wójt i radni gminy 
Malechowo. 
- Jestem zdecydowanie 
temu przeciwny, taka 
zmiana spowoduje real-
ne zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców 
nie tylko gminy Male-
chowo, ale także miej-
scowości w sąsiednich 
gminach, dotychczas 
obsługiwanych przez 

naszą karetkę – mówi 
Radosław Nowakowski, 
wójt gminy Malechowo 
– Stanowczo protestuję 
przeciwko odebraniu 
naszym mieszkańcom 
poczucia bezpieczeń-
stwa medycznego – do-
daje Wójt. 
 Włodarzowi gminy 
wtórują radni, którzy 
podczas wrześniowej 
sesji podjęli uchwałę 
negatywnie opiniującą 
proponowane zmiany. 
Czytamy w niej: 
„Rada Gminy Malecho-
wo wyraża negatyw-
ną opinię i stanowczy 
sprzeciw w stosunku do 
projektu (…) w zakresie 
likwidacji zespołu ra-
townictwa medycznego 
stacjonującego w Lejko-
wie, w gminie Malecho-
wo, w powiecie sławień-
skim (...)
- Z tego wynika, że po-

Od 1 lipca 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski za-
mierza zlikwidować zespół ratownictwa medycznego 
stacjonujący w Lejkowie. Dlaczego? Bo chce poprawić 
bezpieczeństwo turystów przebywających sezonowo 
w Darłowie i Jarosławcu. Malechowscy samorządowcy 
zapowiadają protest. Z inicjatywy Radosława Nowakow-
skiego, wójta gminy Malechowo, już są zbierane podpisy 
mieszkańców przeciwnych likwidacji. 

prawa bezpieczeństwa 
turystów przebywają-
cych sezonowo w Darło-
wie i Jarosławcu ma być 
kosztem mieszkańców 
gminy Malechowo oraz 
wielu miejscowości z 
gmin sąsiednich obsłu-
giwanych przez Zespół 
z Lejkowa i stanowi 
jedynie zamazywanie 
rzeczywistego obrazu 
zabezpieczenia medycz-
nego mieszkańców po-
wiatu sławieńskiego” – 
czytamy w uzasadnieniu 
uchwały.
-  Wojewoda Zachod-
niopomorski dba jedy-
nie o bezpieczeństwo 
turystów odwiedzają-
cych miejscowości nad-
morskie przez 2 letnie 
miesiące. Natomiast 
bezpieczeństwo stałych 
mieszkańców powiatu 
nie leży w centrum jego 
zainteresowań – nie kry-
je oburzenia Krzysztof 
Perzyński, dyrektor ma-
lechowskiego ZOZ-u.
Na jeszcze inny aspekt 
sprawy wskazuje Jolanta 
Kieres, Przewodnicząca 
Rady Gminy Malecho-
wo:
- Karetka z Lejkowa 
jeździ po terenach typo-
wo wiejskich, często po 

drogach gruntowych. 
Nasi kierowcy znają 
każdą dziurę w drodze, 
zdarza się, że muszą zo-
stawić samochód z dala 
od budynku i dojść do 
niego na pieszo. W du-
żej mierze pacjentami są 
osoby w podeszłym wie-
ku, potrzebujące pomo-
cy medycznej znacznie 
częściej. Tu pomoc musi 
nadejść jak najszybciej. 
Wątpię, czy nie znający 
terenu ratownicy spoza 
gminy Malechowo do-
trą na czas – twierdzi J. 
Kieres.
   Obecnie zespół ra-
townictwa z Lejkowa 
to nie tylko posiadający 
wysokie kwalifikacje i 
doskonale znający spe-
cyfikę terenu personel 
medyczny. To także dro-
gi sprzęt, który został 
zakupiony ze środków 
finansowych pochodzą-
cych z Unii Europejskiej 
oraz z budżetu gminy 
Malechowo. Stworzenie 
go pochłonęło ogrom 
pracy i pieniędzy.
   Szkoda byłoby to za-
przepaścić jedną nie-
przemyślaną i szkodliwą 
decyzją.
               (sim)

Ogłoszenie - Wywóz szamba
       Informujemy, że Gmina Malechowo wznowiła 
świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych.     
    Zgodnie z uchwałą nr XI/73/2015 Rady Gminy Ma-
lechowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. stawka za wywóz 
nieczystości ciekłych z bezodpływowych zbiorników 
(szamb), znajdujących się na terenie gospodarstw 
domowych gminy Malechowo za pomocą beczki 
asenizacyjnej wynosi 180 zł za jedną beczkę (w ilo-
ści nie przekraczającej 7 m3 niezależnie od miejsca 
odbioru). warto podkreślić, że oferowana cena jest 
bardzo konkurencyjna, biorąc pod uwagę lokalny ry-
nek.  
      Osoby zainteresowane  wywozem ścieków po-
winny wypełnić i dostarczyć druk zlecenia dostępny 
w Urzędzie Gminy Malechowo, pokój 208 lub pobrać 
go ze strony: ug.malechowo.ibip.pl
     W celu uzyskania dodatkowych informacji, 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
94 31 40 568. 

klarowali chęć współ-
pracy celem organizacji 
cyklicznych spływów 
gminnych a być może 

także międzygminnych. 
O dalszych działaniach 
będziemy Państwa infor-
mować na bieżąco.
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Nauczyciele wciąż posze-
rzają swoje kwalifikacje. 
Czterech nauczycieli naszych 
szkół uzyskało kolejny sto-
pień awansu zawodowego - 
nauczyciela mianowanego. 

Przez ostatnie dwa lata i dzie-
więć miesięcy, w ramach 
awansu zawodowego, podej-
mowali oni działania w celu 
doskonalenia swojego warszta-
tu i metod pracy oraz podnie-

sienia jakości pracy szkoły, w 
której są zatrudnieni.
Pedagodzy otrzymali akty 
nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowa-
nego z rąk wójta gminy Male-
chowo. Wyróżnieni to: Anna 
Wrosch i Daniel Wers z SP Lej-
kowo, Katarzyna Gancarz z ZS 
Ostrowiec oraz Sylwia Radko 
z Gimnazjum w Malechowie.
W uroczystości uczestniczy-
li dyrektor ZEAO - Ryszard 

Grzeszczuk, dyrektor ZS 
Ostrowiec - Barbara Chylew-
ska oraz dyrektor Gimnazjum 
w Malechowie - Piotr Chyla-
recki.
- Dziękuję za dotychczasowe 
zaangażowanie i wkład w roz-
wój oświaty w naszej gminie, 
jednocześnie życzę dużo sił i 
dalszych sukcesów - powie-
dział wójt gminy Malechowo, 
Radosław Nowakowski.

Gmina Malechowo

Akty mianowania wręczone
Z inicjatywy sołtys Pękanina 
- Anny Żurowskiej i Rady 
Sołeckiej, a także OSP Pę-
kanino powstał nowy krzyż 
przydrożny w centrum wsi. 

Prace te polegały na: wymianie 
zniszczonego upływem czasu 
stalowego krzyża, ogrodzenia 
i płytek betonowych oraz za-
montowaniu nowego krzyża 
wraz z figurą Chrystusa, wyko-
naniu i montażu nowego płotu 
oraz na ułożeniu kostki bruko-
wej wokół krzyża.
Dodatkowo przycięto krzewy i 
wysypano kamyk wokół krzy-
ża.
Pani Sołtys dziękuje wszystkim 
osobom za wsparcie finansowe, 
darczyńcom za przekazanie 
materiałów i  w szczególno-
ści – wszystkim mieszkańcom, 
którzy poświęcili czas na po-
moc w realizacji tegoż przed-
sięwzięcia.

Pękanino

Nowy krzyż 
przydrożny

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom coraz częściej 
pojawiających się w gminie 
Malechowo turystów, w lipcu 
br. w Malechowie powstał 
pierwszy mobilny Letni 
Punkt Informacji Turystycz-
nej. 
Wszystko to za sprawą współ-
pracy Gminy Malechowo z 
Darłowską Lokalną Organi-
zacją Turystyczną w dorzeczu 
Wieprzy, Grabowej i Unieści. 
W malechowskim sklepie Mart 
Mati prowadzonym przez Ju-
stynę Mazur (Malechowo 67) 
można znaleźć foldery tury-
styczne, mapki i inne cieka-
wostki turystyczne dotyczące 
naszej gminy oraz powiatu. 
Zapraszamy!

Malechowo

Mamy Mobilny Punkt Informacji Turystycznej

Zapraszamy mieszkańców 
gminy Malechowo do wzięcia 
udziału w konsultacjach 
społecznych lokalnej strategii 
rozwoju Darłowskiej Lokal-
nej Grupy Rybackiej na lata 
2014 - 2020, która pozwoli 
na pozyskiwanie środków 
finansowych. 

Spotkanie odbędzie się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy 
Malechowo we czwartek, 15 
października br. o godz. 12:00. 
Zapraszamy!!!

Konsulta-
cje społecz-
ne strategii 
DLGR

W lipcu odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Sklepu 
Spożywczo - Przemy-
słowego Pani Doroty 
Kaczmarczyk i Pana 
Stanisława Łysakow-
skiego w Malechowie. 

Już od rana każdy mógł 
uczestniczyć w degusta-
cji pysznych wędlin czy 
też domowego ciasta. 
Dla dzieci przygotowano 
kolorowe upominki, ba-
lony i zabawki.
Dodatkową atrakcją były 
smakowite kiełbaski i 

Malechowo: 

Nowy sklep Groszek już działa

kaszanka z grilla, a dzię-
ki tej niecodziennej ak-
cji centrum Malechowa 

zmieniło swoje oblicze. 
Na zaproszenie właści-
cieli sklepu w uroczy-

stym otwarciu uczest-
niczył wójt gminy 
Malechowo - Radosław 

Nowakowski, który 
wręczył kierownictwu 
„Groszka” drobny upo-
minek, życząc powodze-
nia w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej i 
spełnienia w życiu zawo-
dowym. 
Dodał, że to bardzo bu-
dujące, że w gminie Ma-
lechowo są osoby, które 
chcą prowadzić swój 
biznes i robią to z powo-
dzeniem.

Celem spotkania było 
przedstawienie człon-
kom rady parafialnej 
oraz zainteresowanym 
mieszkańcom zasad wy-
datkowania środków fi-
nansowych związanych 
z remontem, a także 
udzielenie odpowiedzi 
na wszelkie pytania i 
wątpliwości.     
Omówiono harmono-
gram planowanych prac, 

przedstawiono doku-
menty związane z da-
rowizną, dokumentację 
budowlaną oraz pozwo-
lenie na budowę. Szcze-
gółowych odpowiedzi 
udzielał także zebranym 
wójt gminy Radosław 
Nowakowski oraz skarb-
nik - Sylwia Piechota. 
Zakres inwestycji i dzia-
łania restauratorskie 
omówił autor projektu 

- Zbigniew Kocur, wójt 
Nowakowski przedsta-
wił harmonogram prac 
a także odniósł się do 
zapisów w umowie, 
które jasno określają ter-
miny realizacji zadania. 
Należy podkreślić, że 
prace restauratorskie są 
bardzo kosztowne i wy-
magają fachowej wie-
dzy nie tylko z zakresu 
budownictwa. Pierw-
szym, niezbędnym eta-
pem renowacji kościoła 
będzie profesjonalne 
zabezpieczenie funda-
mentów i ścian obiektu 
przez dalszą degradacją. 
  W spotkaniu uczestni-

Malechowo

Spotkanie dotyczące remontu kościoła

czył również proboszcz 
Parafii Malechowo 
Grzegorz Ciszek, któ-
ry od dawna zabiegał o 
wsparcie remontu tego 
zabytkowego, jednego 
z najstarszych obiektów 
sakralnych w powiecie 
sławieńskim. 
  Mamy nadzieję, że spo-
tkanie to pozwoliło na 

dogłębne wyjaśnienie 
kwestii związanych z 
przekazaną darowizną i 
pracami remontowymi, 
a także, że usprawni to 
współpracę na linii Gmi-
na -  mieszkańcy, czego 
efektem będzie odpo-
wiednio zabezpieczony i 
wyremontowany kościół 
w Malechowie. 

Kościół w Malechowie wymaga remontu. 
W lipcu odbyło się spotkanie informa-
cyjne dotyczące darowizny przekazanej 
Gminie przez inwestora siłowni wiatro-
wych - firmę Gorzyca Wind  Invest Sp. z 
o.o. na remont kościoła w Malechowie. 
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   Od początku SG swoje dzia-
łania ukierunkowała na wykony-
wanie czynności prewencyjnych 
w 43 miejscowościach na terenie 
27 sołectw. Dlatego obszar gmi-
ny został podzielony na 3 rejony 
służbowe przydzielone indywi-
dualnym strażnikom.  
W latach 2010-2014 podjęto 
2626 interwencji. Oprócz zgła-
szanych telefonicznie, w trakcie 
patrolu strażnicy przyjęli wiele 
zgłoszeń dotyczących drobnych 
incydentów, które były załatwia-
ne natychmiast i ostatecznie.
     W efekcie ujawniono 68  wy-
kroczeń z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
oraz 110 z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Winnych ukara-
no mandatami. W 8 przypadkach 
wystąpiono o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Koszalinie. 
    Straż Gminna nie tylko stosuje 
kary: przez minione lata zastoso-
wała 2084 pouczeń, 142 poleceń 
pisemnych oraz 54 wystąpień do 
mieszkańców i instytucji celem 
poprawy porządku publicznego.
    Strażnicy prowadzili też kon-
trole nieruchomości w zakrsie 
ich należytego stanu sanitar-
no-porządkowego, udokumen-
towania wywozu nieczystości, 
zwalczania śliskości i gołoledzi 
wydając w tym zakresie także 
polecenia pisemne.
Między innymi spowodowali 
podłączenie 44 nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej w miejscowościach Gorzy-
ce – 12, Ostrowiec – 11, Laski 
– 1, Lejkowo – 6, Kosierzewo 
– 4, Malechowo – 10, w jednym 
przypadku skierowano wniosek 
do sądu w związku z niewywią-
zaniem się z obowiązku podłą-
czenia do sieci kanalizacyjnej.
Ustalono też 66 sprawców nie-
legalnego pozbywania się od-
padów komunalnych. 45 z nich 
zostało ukaranych mandatami. 9 
ukarał Sąd Rejonowy w Kosza-
linie.
Strażnicy Gminni spowodowali 
też usunięcie 12 wraków samo-

chodowych szpecących swoim 
wyglądem miejscowości Ma-
lechowo, Sulechowo, Niemica, 
Białęcino, Pękanino, Sęczkowo. 
Egzekwowali wywiązywanie się 
osób posiadających psy z obo-
wiązku ich szczepienia
Straż Gminna prowadziła sys-
tematyczne kontrole sklepów i 
lokali pod względem sprzedaży i 
podawania alkoholu osobom do 
lat 18-stu oraz osobom nietrzeź-
wym. W efekcie 6 osób trafiło do 
Izby Wytrzeźwień w Koszalinie 
a 29 do miejsca zamieszkania. 
Ukarano 61 osób za spożywanie 
alkoholu w miejscach publicz-
nych.
Funkcjonariusze straży 253 razy 
asystowali przy czynnościach 
urzędowych prowadzonych 
przez pracowników Urzędu 
Gminy Malechowo.
W latach 2010-2014 Straż Gmin-
na brała udział w zabezpieczeniu 
81  imprez masowych. 
Na przełomie 2011 i 2012 roku 
doszło do kilku śmiertelnych 
wypadków na terenie Gminy 
Malechowo. Wtedy też Rada 
Gminy wraz z Wójtem podjęła 
decyzję o zakupieniu urządzenia 
do kontroli prędkości. Była to 
również inicjatywa mieszkań-
ców. Dzięki temu od 2012 roku 
na terenie objętym kontrolą nie 
miał miejsca żaden śmiertelny 
wypadek, a w miejscowościach 
w których prowadzili kontrolę 
znacznie spowolnił się ruch.
W okresie od 01.01.2012 do 
31.12.2014 roku przeprowadzo-
no 414 kontrole w ruchu dro-
gowym. Nałożono 8761 man-
datów karnych na łączną kwotę 
1.164.195 zł, udzielono 1041 po-
uczeń i skierowano 1154 wnio-
sków o ukaranie do Sądu Rejo-
nowego w Koszalinie (zapadło 
732 wyroków na ogólną kwotę 
133.195 zł).
    Malechowska straż działa do-
brze. Najlepiej świadczy o tym 
wynik kontroli przeprowadzonej 
w 2013 r. przez Policję. W pro-
tokole pokontrolnym nie stwier-
dzono żadnych uchybień.

Od 6 lat pilnują porządku
W czerwcu minęło sześć lat istnienia Straży Gminnej 
w Malechowie - organu ochrony porządku publicz-
nego na terenie gminy.

Strażnicy uczestniczyli wspólnie z lekarzem wetery-
narii w wyłapaniu 141 bezdomnych psów

Spowodowali wydanie 16 decyzji o rozbiórce bądź 
zabezpieczeniu zrujnowanych budynków.

Zlikwidowali 9 „dzikich” wysypisk śmieci oraz 63 
miejsca nielegalnego pozbywania się odpadów

414 kontrole w ruchu drogowym zakończyły się na-
łożeniem mandatów na łączną kwotę 1.164.195 zł
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Niewiele miejscowości może 
poszczycić się organizacją 
oryginalnych festiwali i 
imprez. Gmina Malechowo 
w sierpniu stała się gospo-
darzem Średniowiecznego 
Żniwowania. Wszystko to za 
sprawą człowieka pełnego 
pasji i energii - Adama Bryla, 
znanego szerzej jako Woj 
Bork.

Do jego osady w Borkowie 
zjechali się pasjonaci historii 
z najodleglejszych zakątków, 
by móc rozpocząć żniwowanie, 
czemu sprzyjała wyjątkowo 
słoneczna pogoda. 
Wśród wielu atrakcji było po-
dziwianie narzędzi z odległych 
epok i obcowanie z ludźmi 
pochodzącymi z innego świa-
ta, którzy w dłoni zamiast te-
lefonu komórkowego trzymali 
sierp. Oryginalne stroje, fryzu-

Średniowieczne Żniwowanie w Borkowie

ry i dużo pozytywnej energii. 
Wszystko to czekało na spra-
gnionych wrażeń mieszkańców 

gminy i turystów w Borkowie.
Organizator wraz z Pomorską 
Fundacją Gryfitów Pro Ducatu 

Stolpensis ze Słupska zadbali 
o to, by tego dnia każdej oso-
bie w Osadzie Woja Borka 
zapewnić mnóstwo atrakcji. 
Poprowadzono warsztaty ko-
walstwa, dla spragnionych 
ciekawych smaków przygo-
towano pyszne podpłomyki, 
zorganizowano również gry i 
zabawy historyczne. 
Tego dnia w Borkowie nikt 
się nie nudził. Przedstawiciele 
UG Malechowo z wójtem Ra-
dosławem Nowakowskim na 
czele i sekretarz Halina Skaza 
pogratulowali pomysłodaw-
cy tej jakże ciekawej i niepo-
wtarzalnej w całym powiecie 
sławieńskim inicjatywy. „Ni-
gdzie nie ma tak ciekawych 
inscenizacji, w których udział 
biorą drużyny odtwórstwa hi-
storycznego” - dodali.

W Kusicach już działa 
nowy kompleks oczysz-
czalni ścieków 

W uroczystym otwarciu uczest-
niczyli wójt Radosław No-
wakowski, Przewodnicząca 
Rady Gminy - Jolanta Kieres 
oraz radni Gminy Malechowo, 
sołtysi i zaproszeni goście. In-
westycja polegająca na przebu-
dowie mechaniczno-roślinnej 
oczyszczalni ścieków wraz z 
budową nowych obiektów wy-
niosła ponad 4,2 mln zł brutto.

Przedsięwzięcie zostało sfi-
nansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w 
ramach działania 321. Podsta-
wowe Usługi dla Gospodarki i 
Ludności Wiejskiej.
„Możemy się poszczycić no-
woczesną oczyszczalnią ście-
ków, która spełnia najwyższe, 
europejskie standardy i jest w 
pełni skomputeryzowana” - po-
wiedział wójt Nowakowski.

Kusice

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków już działa

w sierpniu zmieniło się oblicze drogi na trasie Gorzyca – przystawy. Remont objął wymianę nawierzchni oraz usypanie poboczy. Dzięki 
temu wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po drodze i wzrósł tym samym ich komfort. 

Nowa droga Gorzyca – Przystawy

Tak było... ... a tak jest



Multiagencja ubezpieczeniowa 
w UG Malechowo    

    Informujemy, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Malechowo od maja br. rozpoczę-
ła działalność multiagencja ubezpiecze-
niowa, oferując ubezpieczania komuni-
kacyjne, majątkowe, rolne, grupowe i na 
życie w kilkunastu towarzystwach ubez-
pieczeniowych.
    Multiagencja czynna jest we wtorki i 
czwartki,  w godzinach 8:00 - 12:00. Po-
kój nr 8.

Multiagencja prowadzona przez panią 
Marię Szkwarek oferuje bogaty wachlarz 
towarzystw ubezpieczeniowych:
PZU, Hestia, Warta, Generali, HDI, Com-
pensa, InterRisk, Proama, UNIQUA, Go-
ather i TUZ.
Można tu uzyskać kompleksowe doradz-
two we wszystkich sprawach dotyczących 
ubezpieczeń oraz likwidacji szkód.
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Za nami wyjątkowy 
piknik rodzinny zorgani-
zowany przez firmę PGE 
Energia Odnawialna S.A. 
przy współpracy z wój-
tem gminy Malechowo - 
Radosławem Nowakow-
skim z okazji oficjalnego 
otwarcia Parku Wiatro-
wego Karwice. 

Uczestniczyli w nim uczniowie 
ze szkół podstawowych z Lej-
kowa, Niemicy, Ostrowca oraz 
malechowskiego gimnazjum. Do 
Malechówka zawitały także całe 
rodziny nie tylko z naszej gminy, 
ale również z gmin ościennych.
Tego dnia nikt się nie nudził, bo-
wiem dla dzieci przygotowano wie-
le atrakcji. Boisko w Malechówku 
zmieniło się w istne centrum roz-
rywki. Były tam dmuchane zam-
ki, można było powspinać się na 
ściance wspinaczkowej, rozegrać 
mecz sumo, spróbować swoich sił 
jeżdżąc na segway-u. Do dyspozy-
cji dzieci byli animatorzy, którzy 
malowali twarze, ozdabiali je bro-
katowymi tatuażami oraz puszczali 
megabańki. Dla każdego dziecka 
przygotowano upominek w formie 
plecaka oraz piłki. Zadbano także 
o smakowite menu, można było 

Malechówko

Gminny Piknik Rodzinny

spróbować pieczone-
go dzika, grochów-
ki, żurku, karkówki, 
kiełbaski z grilla czy 
też pieczonych ziem-
niaczków.  Każde 
dziecko częstować się 
mogło cukrową watą 
oraz popcornem. Pik-
nikowe wrażenia na 
długo pozostaną w 
pamięci uczestników 
tej niecodziennej im-
prezy. 

4 lipca 2015 r. 
w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Male-
chowie odbyła się 
niecodzienna uro-
czystość. Srebrny 
Jubileusz - 25-lecie 
Pożycia Małżeń-
skiego obchodzili 
Państwo Beata i 
Krzysztof Janisiak.

Uroczystość odbyła się w 
gronie najbliższej rodziny i 
znajomych. Dostojni Jubila-
ci odnowili przysięgę mał-
żeńską złożoną względem 
siebie 25 lat temu. Podzię-
kowali sobie za dotychcza-
sowe lata i złożyli przyrze-

kli, że uczynią wszystko, 
aby ich małżeństwo było 
nadal szczęśliwe i trwałe. 
Świadkami tej uroczystej 
chwili były ich wspaniałe 
dzieci: Marlena, Krzysztof 
i Mirela. 
Z tej okazji Jubilaci otrzy-
mali od Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego gratulacje, 
kwiaty oraz dyplom pamiąt-
kowy. 
Państwu Beacie i Krzysz-
tofowi Janisiak składamy 
serdeczne życzenia,  prze-
życia wspólnie wielu lat w 
dobrym zdrowiu i wzajem-
nej miłości. Życzymy, aby 
mogli Państwo świętować 
kolejne równie piękne jubi-
leusze. 

Srebrny Jubileusz Państwa Janisiaków 
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Jednym z założeń programo-
wych warsztatów krawieckich 
prowadzonych przez grupę 
inicjatywną „Razem dla 
Malechówka”, o których już 
wspominaliśmy w tym nume-
rze Kwartalnika, była orga-
nizacja festynu wiejskiego, 
podczas którego efekty swojej 
pracy zaprezentowali uczest-
nicy warsztatów krawieckich 
pn. „Szyć każdy może”. 

W ramach prezentacji projektu 
stworzona została, ciesząca się 
ogromnym zainteresowaniem, 
wystawa uszytych poduszek. 
Dla uczestników festynu prze-
widziano liczne atrakcje, dmu-
chańce dla dzieci, pyszne sma-

Koniec wakacji przyniósł 
pożegnanie lata w formie fe-
stynu zorganizowanego przez 
Radę Sołecką Żegocina, 
Sołtysa Piotra Zająca oraz 
Radnego Pawła Zająca. 

Na wszystkich uczestników 
czekało wiele atrakcji. Dla ma-
luchów były m. in. dmuchane 
zamki, basen z kulkami, cukro-
wa wata, przejażdżki wozem 
bojowym udostępnionym przez 
pana Mariana Laskowskiego  i 
wiele innych niespodzianek.
Na dorosłych czekał pieczony 
dzik, wojskowa grochówka 
oraz inne dania kuchni polskiej 
i domowe wypieki. W trakcie 
festynu swój talent wokalny 

zaprezentowała Emilia Ostrow-
ska z Bobrowiczek. Festyn za-
kończyła zabawa do białego 
rana z „legendarnym” zespo-
łem „GEN”.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że festyn 
„Wakacje THE END” należy 
uznać za udany.
Gorące podziękowania dla 
sponsorów:
1. Bank Spółdzielczy w Sław-
nie - Oddział w Malechowie, 2. 
Ulenberg Sp. z o.o., Malechów-
ko, 3. Daria Podpirko – Zdyr, 
4. Grzegorz Zdyr, 5. Jan Pod-
pirko, 6. Zakład Pogrzebowy 
„Dąbek” w Sławnie

Festyn i wystawa prac z warsztatów 
krawieckich w Malechówku

Festyn „Wakacje THE END”
w Żegocinie

kołyki i dania kuchni polskiej 
oraz domowe wypieki. Piękna 

pogoda, dobre humory i gorące 
rytmy – tak można opisać zaba-

wę wiejską pod gołym niebem 
w Malechówku.

Ostrowiec to taka miejscowość, 
w której dużo się dzieje. Po 
uporządkowaniu brzegu jezio-
ra i stworzeniu infrastruktury 
rekreacyjnej, przyszedł czas 
na wykorzystanie walorów 
turystycznych tego miejsca. 

Nad Jeziorem Ostrowieckim od-
były się „Wakacje pod namiotem 
- Summer Camp”.  
Wszystko to za sprawą sołtysa - 
Krzysztofa Jarotka i strażaków 
z OSP Ostrowiec, którzy dla 
najmłodszych mieszkańców so-
łectwa zorganizowali wspaniałą 
zabawę pod gołym niebem.
Dzieci mogły zjeść smakowity 
podwieczorek i sytą kolację, by 
mieć siły na zabawę w podchody 

w pobliskim lesie. Były też śpie-
wy przy ognisku i dużo śmiechu. 
Niespodziewaną wizytę złożyła 
obozowiczom Przewodnicząca 
Rady Gminy -  Jolanta Kieres, 
która obdarowała wszystkich sło-
dyczami.
Późnym wieczorem na wielkim 
telebimie „pod gwiazdami” przy-
szedł czas na oglądanie filmu ani-
mowanego, co w takich warun-
kach było świetnym przeżyciem 
i przyciągnęło wzrok niejednego 
dorosłego.
Sołtys Ostrowca serdecznie dzię-
kuje wszystkim osobom, któ-
re pomogły w organizacji tego 
wspaniałego wypoczynku i tym 
samym obiecuje, że to nie było 
ostatnie takie spotkanie.

Pierwsze takie biwakowanie 
w Ostrowcu
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Drodzy czytelnicy, korzystając z możliwości zaprezentowania na łamach 
„Kwartalnika Malechowskiego” swojej osoby i twórczości artystycznej, 
chciałbym na początku podkreślić ważną sprawę. Moim zamiarem nie jest 
tu chwalić się swoimi osiągnięciami czy talentem.  Chciałbym zachęcić 
wszystkich, którzy mają jakąkolwiek pozytywną pasję do dalszego rozwoju 
i działania, poszerzania swoich granic, do zdobywania nowych doświadczeń 
i umiejętności. Mam również nadzieję wzbudzić u tych, którzy twierdzą, że 
żadnych szczególnych talentów nie posiadają jakiś impuls do kreatywnej ak-
tywności.

DZIECIŃSWO I EDUKACJA.
             Nazywam się Remigiusz Matuszkiewicz, przyszedłem na świat wio-
sną 1976 roku w Sławnie. Pierwsze lata życia spędziłem w Lejkowie. Jesie-
nią 1979 roku przeprowadziłem się wraz z rodziną  do Malechowa, którego 
mieszkańcem jestem do dzisiaj.  Od wczesnych lat przejawiałem zamiłowa-
nie do twórczości plastycznej. Swoją pasję rozwijałem nie tylko w szkole czy 
w domu, ale również na zajęciach, które prowadziła pani Jola Sendera pośród 
regałów z książkami w Gminnej Bibliotece w Malechowie. Ogromny wpływ 
na mój rozwój artystyczny wywarł w następnych latach wyjątkowy polonista, 
wychowawca i trener gry w piłkę nożną pan Janusz Gryz. Rozbudził we mnie 
wielką fascynację ojczystym językiem, literaturą a także sztukami wizualny-
mi. Był to dla mnie pierwszy kontakt z prawdziwym, aktywnym artystą.
          Głodny odkrycia tajników wielkiej sztuki i rozwijania swoich talentów, 
jesienią 1992 r. rozpocząłem edukację w Państwowym Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Koszalinie. To był początek najbardziej szalonego i aktywnego 
okresu w moim życiu. Mieszkałem w internacie Zespołu Szkół Muzycznych 
w Koszalinie. Atmosfera tam panująca, którą tworzyli niezwykle kreatyw-
ni młodzi muzycy i plastycy bardzo zachęcała do działania i realizowania 
wszelkich pomysłów artystycznych. W „plastyku” najważniejsze były dla 
mnie konsultacje z panem Adamem Grzędą, który rozbudził we mnie ogrom-
ną pasję do malarstwa.
         Po zakończeniu nauki w liceum plastycznym trafiłem do Społecznego 
Studium Rzemiosła Artystycznego w Rzepczynie. Była to bardzo wyjątkowa 
szkoła mieszcząca się w zabytkowym pałacu w małej wsi pod Świdwinem. 
Rozwijałem dalej swój warsztat malarski, a także poznałem wspaniałą sztukę 
wykonywania witraży. Klimat panujący w studium niezwykle sprzyjał pracy 
twórczej. Tam również mój kolega ze Sławna Paweł Tomaszewski założył 
słynny zespół „Rzepczyno Folk Band”.
      Przez kolejne 2 semestry studiowałem Wzornictwo Przemysłowe na Po-
litechnice Koszalińskiej. Pobyt na uczelni utwierdził mnie w przekonaniu, że 
chcę zajmować się zawodowo sztuką. Droga, którą obrałem okazała się jed-
nak o wiele trudniejsza niż zakładałem. Ale z drugiej strony, człowiek rozwija 
się tylko przez pokonywanie problemów, jakie przynosi życie.

MALARSTWO. Pierwsze duże wyzwanie rzuciła mi ówczesna dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Malechowie pani Alicja Rogala. Miałem stworzyć 
ogromne kolorowe malowidło ścienne na klatce schodowej w nowym budyn-
ku szkoły. Po kilku tygodniach przygotowań i miesiącu pracy na rusztowaniu 
w lutym 2001 roku „dzieło” było skończone. Do dzisiaj zdobi ściany male-
chowskiego gimnazjum, choć miejscami farba mocno wyblakła od słońca  i 
pojawiły się wydrapane napisy przez „kreatywnych” uczniów.
              Od tamtej pory malarstwo ścienne stało się jedną z moich specjalności. 
Wykonuję wielobarwne, abstrakcyjne obrazy, a także realistyczne czy styli-

zowane. Bardzo szczegółowe oraz proste kompozycje monochromatyczne, 
odpowiednie dla każdego wnętrza.
        W okresie szkoły średniej najczęściej tworzyłem obrazy abstrakcyjne, 
surrealistyczne, pełne silnych kontrastów. Od kilku lat uczę się malować z 
natury. Studiuję niezwykłe formy kwiatów, staram się ukazać piękno przy-
rody, ludzkich twarzy. Moje malarstwo cechuje duży realizm, żywe barwy i 
nasycenie pozytywnymi emocjami. Najczęściej maluję na zamówienie. Uży-
wam artystycznych farb olejnych, bądź akrylowych - w zależności od ocze-
kiwanego efektu.

MUZYKA. Od dziecka uwielbiałem śpiewać i słuchać muzyki. Kiedy mia-
łem 12 lat zacząłem często przyjeżdżać do Miejskiego Domu Kultury w 
Sławnie, gdzie odbywały się próby zespołu „Cold Distortion”, tworzonego 
przez mojego kuzyna Tomka Matuszkiewicza i jego kolegów. Ich rockowa, 
energetyczna muzyka robiła na mnie silne wrażenie. W wieku 16 lat sam 
stałem się członkiem hard core’owej grupy „Snack Worker”, gdzie byłem 
autorem tekstów i śpiewałem. Rozwijałem się wokalnie, ale też uczyłem się 
grać na perkusji, co zapewne wtedy nie uszło uwadze mieszkańcom centrum 
Malechowa. Największy sukces odniosłem jako wokalista z blues-rockowym 
zespołem „The Slav New Man” z Koszalina, który w 1998 r. otrzymał drugą 
nagrodę na konkursie „Śpiewać każdy może” w studenckim klubie „Kreślar-
nia”. Później śpiewałem jeszcze przez kilka lat w chrześcijańskiej rockowej 
grupie „Boanerges”. Do dziś piszę teksty piosenek, najczęściej o charakterze 
humorystycznym, w „kawiarnianym” klimacie. Występuję czasem przy róż-
nych okazjach. Aktualnie poszukuję muzyków do współpracy.

TEATR, KABARET.  W okresie szkoły średniej odkryłem w sobie wielkie 
zamiłowanie do sztuki teatralnej. Bardzo lubiłem niekonwencjonalne formy 
przedstawień, takich jak kabaret, happening czy performance. Od kilkunastu 
lat jestem zaangażowany w tworzenie takich form sztuki. Piszę scenariusze, 
reżyseruję, występuję jako aktor, konstruuję dekoracje i scenografię. Współ-
pracuję z grupą kreatywnych osób w ewangelicznym kościele „Woda Życia” 
w Koszalinie, gdzie możemy realizować swoje pasje i przedstawiać pozytyw-
ne przesłanie Bożego Słowa za pomocą sztuk wizualnych.

INSPIRACJA.  Uważam, że każdy człowiek może żyć niezwykłym życiem, 
nawet w małej miejscowości i powinien rozwijać swoją kreatywność w jakiej-
kolwiek pozytywnej sferze. Rodzi się wówczas wiele bardzo dobrych emocji 
i pomysłów, a inni ludzie są „zarażeni” do twórczego działania. Widzę, jak 
moje dzieci nasiąknęły tą pasją tworzenia i dziś realizują swoje rozmaite zain-
teresowania. Nie mają czasu na spędzanie godzin w internecie. Myślą bardzo 
szeroko, chcą się rozwijać. Nikodem (15 lat) poświęca wiele czasu na foto-
grafowanie dzikich zwierząt. Marzy o współpracy z „National Geographic”. 
Dominika (19 lat)  ma aspiracje studiować na jednej z najlepszych na świecie 
uczelni artystycznych w szkockim Glasgow. Dla mnie również jest niezbędne 
zachęcenie w moich przedsięwzięciach. M. in. marzę o zrobieniu własnej wy-
stawy, do czego potrzebuję sponsora.  Życie jest krótkie i warto wykorzystać 
te ogromne możliwości oraz potencjał drzemiący w każdym z nas.

W przypadku pytań chętnie służę pomocą, proszę o kontakt.    
Kontakt: tel. 512 438 014. Moje prace artystyczne obejrzeć można  na stronie: www.facebook.
com/art.remo. Zapraszam też na stronę mojej firmy, która świadczy usługi reklamowe: www.
facebook.com/studio.remart

Młodzież na zajęciach „Działania pozytywne”, 
które prowadziłem w 2001 roku w ośrodku 
wspierania Rodziny „Szansa” w Malechowie

występ kabaretowy w Restauracji „Stary Młyn” 
w świdwinie w 2005 roku. piosenka o komarze

„żywot pionka” - występ kabaretowy w kościele 
„woda życia” w Koszalinie. Sylwester 2011 r.

„Jezus - reaktywacja” w Kościele „woda życia”. 
Nowatorski spektakl o śmierci i zmartwychwsta-
niu. 06.2015 r.

przedstawienie z koszalińską młodzieżą w BtD 
z okazji Międzynarodowego Dnia zapobiegania 
Narkomanii. czerwiec 2013 r.

Remek Matuszkiewicz: rozwijajcie i poszerzajcie swoje pasje
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PGE Energia Odnawialna S.A., Warszawa
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-
System S.A., Warszawa
Agroterm Sp. z o.o., Ostrowiec
Daria Podpirko – Zdyr, Święcianowo
„MG Pindur” Grzegorz Pindur, Poznań
Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. Grzegorz 
Materka, Nowy Żytnik
Grudzeń Las Sp. z o.o.
Potęgowo Winenergy Sp. z o.o., Warszawa
Gospodarstwo Rolne Karwice Sp. z o.o. 
Andrzej Golik , Karwice
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
Bernacki Edward, Koszalin
MARO-TUR Mirosław Wąsowski, Boże-
nice
FOL-PAK Jerzy Kęsik, Przystawy
Przedsiębiorstwo Drogowe Adam Ordon, 
Marszewo
Energobud Sp. z o.o., Koszalin
Bank Spółdzielczy w Sławnie
Zakład Usługowo-Handlowy MIR-KLIM 
Mirosław Owięcki, Malechówko
Skołysz Mirosław Hodowla Ryb Łososio-
watych, Kusiczki
PGK Sp. z o.o. w Koszalinie
Usługi Wodno-Kanalizacyjne Kazimierz 
Gozdal, Pomiłowo
Gospodarstwo Drobiarskie  Jacek Bieliń-
ski, Niemica
ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie
Wiejski Dom Handlowy w Malechowie - 
Kazimierz Szewczuk
Irena i Mirosław Podpirko, Święcianowo
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjali-
stycznego  „Olszewski i Synowie”, Sławno
KRESPO Zakład Ogólnobudowlany Da-
wid Krótki, Pękanino
Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Siar-
necki, Pięćmiechowo
Bank BGŻ Paribas – Oddział w  Sławnie
Sultana i Krzysztof Wojciechowiczowie, 
Nowy Żytnik
HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. w 
Sławnie
AGROMOR Sławno
FUGA Witold Poprawski, Sławno
Piekarnia Bułeczka, Ostrowiec
GS Sławno
Wędliniarstwo Naturalne Zofia i Stani-
sław Przybysz , Niemica
Gospodarstwo Rybackie „Zielenica” Anna 
i Łukasz Skowrońscy
Sklep Spożywczo-Chemiczny Mart-Mati w 
Malechowie,  Justyna Mazur
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Groszek” 
Dorota Kaczmarczyk, Malechowo 
AOS Sp. z o.o. S.K., Koszalin
Ulenberg Sp. z o.o., Malechówko
Muzeum "TYTAN" - FORT MARIAN 
Marian Laskowski, Malechowo
Robert Przybysz

Wspierali nas:

W tegorocznych obcho-
dach powiatowych doży-
nek nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli naszej 
gminy. 

Dostojną rolę starościny 
pełniła Joanna Golik z Kar-
wic, która wspólnie z mę-
żem Andrzejem prowadzi 
duże gospodarstwo rolne. 
W uroczystej mszy świętej 
uczestniczył Wójt Rado-
sław Nowakowski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
- Jolanta Kieres i Sekretarz 
Halina Skaza. 
W konkursie na Najpięk-
niejszy Wieniec Dożynko-
wy udział wzięły Sołectwo 
Karwice, Niemica i Że-
gocino. Wieńce zdumie-
wały pięknem i perfekcją 
wykonania. Swoje stoiska 
gastronomiczne wysta-
wiły aż cztery sołectwa. 
Ostrowiec w swojej ofercie 
zaproponował kebaba, za-
piekanki, smakowite gofry 
i ciasto. Przystawy zaser-
wowały pyszne pierożki, 
frytki, grillowane warzy-
wa i oczywiście domowe 

wypieki. Wielu smakoszy 
skorzystało z ich gościnno-
ści w pobliskiej kawiaren-
ce. Sołectwo Sulechówko 
sprzedawało wyszukane 
dania, m. in.: smażoną rybę 
z frytkami i domowe cia-
sta. Przedstawiciele Żego-
cina ugościli uczestników 
dożynek pyszną, swojską 
grochówką. 
Zaangażowanie sołectw z 
naszej gminy, przygotowa-
nie atrakcyjnej oferty ga-
stronomicznej i ciekawych 
stoisk z akcentami ludo-
wymi zasługuje na słowa 
uznania. Dzięki ich pracy 
gmina Malechowo nie ma 
się czego wstydzić. Cieszy-
my się, że są ludzie, którzy 
chcą działać a ich postawa 
jest bez wątpienia najlep-
szą promocją dla naszego 
środowiska lokalnego. 
Słowa te oddają wyniki 
konkursów, które odby-
wały się podczas dożynek 
powiatowych. W konkur-
sie na Najpiękniejsze Sto-
isko Dożynkowe wysokie, 
drugie zajęło sołectwo 
Przystawy, którego przed-

stawicielki wystąpiły w 
oryginalnych, ludowych 
strojach.
Konkurs na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy wy-
grały ze swoim okazałym 
wieńcem bezkonkurencyj-
ne Karwice. Ta wygrana 
cieszy tym bardziej, że de-
cyzja o udziale w rywaliza-
cji zapadła na dzień przed 
dożynkami. Nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy i 
serdecznie dziękujemy! 
Nieodzownym akcentem 
były także występy ze-
społów ludowych z gminy 
Malechowo. Dożynkowy 
korowód z utworem „plon 
niesiemy plon” popro-
wadziły Ostrowianki z 
Ostrowca, które w swoim 
stoisku handlowym także 
serwowały pyszne pierogi. 
Swój minikoncert dał też 
zespół śpiewaczy Słonecz-
ko z Niemicy, rozsławiając 
gminę Malechowo. Do-
żynkowe emocje za nami, 
a my już dziś zapraszamy 
na święto plonów w naszej 
gminie za rok!

Mocny akcent Gminy Malechowo 
na Dożynkach Powiatowych w Sławnie Dożynki Gminne z Don Vasylem. Grabowo 2015

dokończenie ze str 1
   Po poświęceniu wień-
ców, proboszcz tamtejszej 
parafii rozpoczął mszę 
dziękczynną.  Następnie 
starostowie przekazali na 
ręce wójta symboliczny 
bochen chleba wypieczo-
ny z tegorocznego ziarna.
   Część artystyczną popro-
wadziła Barbara Chylew-
ska, a swoje minikoncerty 
zaprezentowały zespoły 
ludowe „Ostrowianie” 
z Ostrowca oraz „Sło-
neczko” z Niemicy. Dużo 
pozytywnych emocji do-
starczył pokaz zumby, w 
którym uczestniczyły nie 
tylko przedstawicielki płci 
pięknej. 
   Jak co roku, ogłoszono 
konkurs na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy 2015 
oraz na Najpiękniejsze 
Stoisko Sołeckie 2015. 
Komisja w składzie: prze-
wodniczący Remigiusz 
Matuszkiewicz, Marian-
na Margielewska, Adam 

Bryl oraz Anita Giemza, 
nie miała łatwego zada-
nia. Wieńce zdumiewały 
różnorodnością form i 
precyzją wykonania. Sto-
iska sołeckie zachwycały 
pomysłowością oraz mno-
gością smakowitych dań i 
wypieków.
  Stoiska sołeckie to pysz-
ne dania, oryginalne, lu-
dowe ozdoby, ale przede 
wszystkim mnóstwo pracy 
i zaangażowania przedsta-
wicieli sołectw. Serdecznie 
dziękujemy za udział w 
tegorocznych dożynkach 
i stworzenie atrakcyjnej 
oferty gastronomicznej 
sołectwom: Bartolino, 
Karwice, Malechówko, 
Niemica, Ostrowiec, Przy-
stawy, Sulechówko, Że-
gocino oraz Placówkom 
Wsparcia Dziennego.
W dalszej części doży-
nek  można było usłyszeć 
koncert uzdolnionych 
wokalistek ze Studium 
Wokalnego Doroty Hel-

bik-Słobodzian z Koszalina 
oraz podziwiać Zespół Tańca 
Ludowego Bałtyk. Swój ta-
lent wokalny zaprezentowała 
także uczennica malechow-
skiego gimnazjum - Karolina 
Bryda z Ostrowca. 
   Konkursy dla dorosłych z 
atrakcyjnymi nagrodami to ta 
część dożynek, w której swo-
je popisy dali mieszkańcy na-
szej gminy. W pierwszej od-
słonie zmagań walczyły pary 
w pasjonującym wyścigu na 
taczce. Drugi konkurs dla pa-
nów wymagał umiejętności 
wędkarskich, a w ostatnim 
panie w charakterze kelnerek 
prezentowały talenty sprin-
terskie. 
   Mimo zmiennych warun-
ków atmosferycznych także 
dzieci nie  mogły się w Gra-
bowie nudzić. Przygotowano 
dla nich strefę atrakcji z dmu-
chanym zamkiem i placem 

zabaw, gdzie animatorzy ma-
lowali najmłodszym twarze 
i tworzyli kolorowe tatuaże 
brokatowe oraz puszczali 
megabańki. Nie zabrakło sto-
isk informacyjnych DarLOT
-u, ZUS-u, KRUS-u, Banku 
BGŻ BNP Paribas oraz tema-
tycznych wystaw Woja Borka 
z Borkowa i malarskiej Re-
migiusza Matuszkiewicza z 
Malechowa. 
  Zwieńczeniem obchodów 
Dożynek Gminnych był kon-
cert zespołu Don Vasyl, na 
który przybyły tłumy miesz-
kańców naszej oraz sąsied-
nich gmin. Nawet pogoda 
była łaskawsza, a na niebie 
pojawiło się słońce. 
  Piękny, półtoragodzinny wy-
stęp rozgrzał niejednego i był 
nie lada gratką dla uczestni-
ków tegorocznych dożynek. 
Po nim nastąpiło losowanie 
nagród głównych w loterii, a 

na koniec przyszedł czas na 
zabawę z zespołem AKCES.

   Wójt gminy Malechowo 
Radosław Nowakowski skła-
da serdeczne podziękowania 
dla wszystkich osób, które 
wsparły organizację Dożynek 
Gminnych 2015 w Grabowie. 
Wyrazy uznania dla sołtys 
Grabowa - Moniki Biłanicz, 
Rady Sołeckiej, mieszkańców 
Grabowa za pracę włożoną w 
przygotowanie wspaniałych 
ozdób dożynkowych i ude-
korowanie miejscowości. Po-
dziękowania dla  strażaków 
ochotników, pracowników 
UG Malechowo i jednostek 
podległych oraz wszystkich 
osób, bez których tegoroczne 
święto plonów nie mogłoby 
się odbyć w tak wspaniałej 
formie. Gorąco dziękujemy 
sponsorom za wsparcie finan-
sowe i rzeczowe. 

W konkursie na Najpięk-
niejszy Wieniec Dożynko-
wy 2015 wyniki kształto-
wały się następująco:
I – Sołectwo Żegocino,
II – Sołectwo Karwice,
III– Sołectwo Grabowo.
Pozostałe sołectwa, tj. Ma-
lechówko, Niemica, Ostro-
wiec, Paproty, Pękanino, 
Przystawy, Sulechowo, Su-

lechówko otrzymały dyplo-
my oraz nagrody za włożo-
ny trud i zaangażowanie.

W konkursie na Najpięk-
niejsze Stoisko Dożynkowe 
2015 nagrodzeni zostali:
I - Sołectwo Grabowo
II - Sołectwo Przystawy
III - Placówki Wsparcia 
Dziennego.
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Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ka-
zimierza Górskiego w 
Lejkowie oraz  Zespo-
łu  Szkół im. M. Ko-
pernika w Ostrowcu 
podczas tegorocznych 
wakacji uczestniczyli 
w wymianie międzysz-
kolnej z zaprzyjaźnio-
ną szkołą w Bóbrce, w 
Bieszczadach. 

Dzieci zwiedziły mnó-
stwo ciekawych miejsc, 
dzięki czemu wyjazd 
należy zaliczyć do uda-
nych.
Zobaczyły także elek-
trownię wodną i zapo-
rę w Solinie, Muzeum 
Bojków w Myczkow-
cach, Bieszczadzki Park 
Narodowy - wejście 
na Połoninę Wetlińską 
do schroniska Chatka 
Puchatka, Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w 
Sanoku, Kamieniołom 
w Bóbrce.

Uczniowie z naszej gminy w Bieszczadach

Poza tym uczestnikom 
kolonii zagwarantowa-
no wiele innych atrakcji 
m.in. wejście na basen 
w Lesku, rejs statkiem, 
pływanie rowerkami 
wodnymi, zjazd na ty-

rolce, zajęcia z bibuł-
karstwa i garncarstwa. 
W trakcie pobytu dzieci 
odwiedził wójt i prze-
wodniczący Rady Gmi-
ny Solina oraz sołtys 
Bóbrki. 

Przedstawiciele lokal-
nych władz rozmawiali 
z dziećmi o wrażeniach 
dotyczących pobytu a na 
koniec wręczyli drobne 
podarunki dla każdego 
uczestnika kolonii. 

Po 14 godzinach jaz-
dy autokarem wszyscy 
wrócili do swoich do-
mów trochę zmęczeni 
podróżą, ale pełni wra-
żeń, cali i zdrowi.

Nowy rok szkolny 
niesie za sobą nowe 
wyzwania i ambitne 
plany. Uczniowie po-
żegnali czas swobody, 
letnich spacerów, 
oddechów przyro-
dy i niesamowitych 
przygód. 

Po niezwykle udanych  
i pogodnych wakacjach 
przyszedł czas na ciężką 
pracę. Naukę w czterech 
placówkach naszej gmi-
ny rozpoczęło łącznie 
624 uczniów. W Gim-
nazjum w Malechowie 
uczy się od września 
199 uczniów, w Szkole 
Podstawowej w Lejko-

wie - 110 osób, w Szkole 
Podstawowej w Niemicy 
178 uczniów a w Zespo-
le Szkół w Ostrowcu  
199. 
1 września br. odbyły 
się uroczyste spotkania 
z okazji inauguracji no-
wego roku szkolnego 
2015/2016. 
W Szkole Podstawowej 
im. Kazimierza Górskie-
go w Lejkowie uczenni-
ce klasy VI przypomnia-
ły zebranym, iż właśnie 
w tym uroczystym dla 
uczniów dniu minęła 
76. rocznica wybuchu 
II wojny światowej. Po 
krótkiej nocie historycz-
nej, pamięć poległych 

uczczono minutą ciszy.
Dla uczniów z Niemicy 
ten ważny dzień rozpo-
czął się Mszą Św. w Ko-
ściele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Niemicy. 
Następnie po apelu, uda-
li się wszyscy na spotka-
nia z wychowawcami. 
Również w Gimna-
zjum i Zespole Szkół w 
Ostrowcu miały miejsce 
uroczyste apele inaugu-
rujące nowy rok szkol-
ny.
Życzymy wszystkim 
uczniom oraz nauczycie-
lom sukcesów, wytrwa-
łości w dążeniu do celu, 
satysfakcji, rozwijania 
pasji i zainteresowań.

Nowy rok szkolny 2015 / 2016

Na początku rozpoczę-
tego niedawno roku 
szkolnego 5 i 6-letnie 
„Kotki” z malechow-
skiego przedszkola 
poznały podstawowe 
zasady bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

Dzieci zapoznały się ze 
znakami drogowymi i 
uczyły się rozpoznawa-
nia tych podstawowych, 
związanych z ruchem 
pieszych. „Kotki” chętnie 
i aktywnie uczestniczyły 
w zabawach ruchowych: 
„Czerwone-stój, zielo-
ne-idź”, „Przechodzi-
my przez ulicę”, „Ruch 
uliczny”, w trakcie któ-
rych ćwiczyły prawidło-
wy sposób przechodze-
nia przez przejście dla 
pieszych z sygnalizacją 
świetlną oraz przez przej-
ście bez sygnalizacji 
świetlnej. Zapoznały się 

Bezpieczna droga do szkoły przedszkolaków

SP w Lejkowie

Gimnazjum w Malechowie

SP w Niemicy

z ważną rolą pełnioną 
przez policjanta – potra-
fią powiedzieć czym się 
zajmuje, komu pomaga, 
jaki ma strój, a także w 
jakich przypadkach na-
leży wzywać pomocy. 
„Kotki” poznały numery 
alarmowe: 997 – policja 
998 – straż pożarna 999 
– pogotowie ratunkowe 

112 – europejski numer 
alarmowy. Przećwiczy-
ły również wybieranie 
poszczególnych nume-
rów na telefonie. Dzieci 
miały możliwość obej-
rzeć film edukacyjny pt. 
„Numery alarmowe”, 
dzięki któremu utrwali-
ły znajomość numerów 
alarmowych. Wykonały 

prace plastyczne: „Po-
jazdy uprzywilejowane” 
i „Sygnalizacja świetl-
na”- praca grupowa.
Praktycznym sprawdze-
niem nabytych wiadomo-
ści był spacer podczas, 
którego dzieci popisywa-
ły się powtarzaną wcze-
śniej teorią w terenie. 
Podczas praktycznej pre-

zentacji nabytej wiedzy, 
dzieci wyposażone były 
w kamizelki odblaskowe 
zapewniające im bez-
pieczeństwo. W trakcie 
spaceru zwróciły uwa-
gę na znajdujące się w 
pobliżu znaki drogowe 
oraz różnorodność po-
jazdów. Gdy doszły do 
najbliższego przejścia 
dla pieszych, wraz z wy-
chowawczynią – panią 
Olą Gancarz omówiły, a 
następnie przećwiczyły 
sposób przechodzenia 
przez ulicę.
Na zakończenie bloku 
tematycznego „Kotki” 
wzięły udział w Qu-
izie - „Bezpiecznie na 
drodze”. Za udzielanie 
poprawnych odpowiedzi 
każdy starszak otrzymał 
złoty „Medal KOTA 
bezpiecznego na dro-
dze”. Gratulacje!!!
                      Aleksandra Gancarz 

Sprzątamy świat

Przedszkole w Malechowie

PWD Karwice

PWD Paproty

SP Niemica

Sprzątanie Świata 
to coroczna ak-
cja, w której biorą 
udział wszyscy, 
którym nie jest obo-
jętny los i wygląd 
naszej przestrzeni. 

Młodzi mieszkańcy gmi-
ny Malechowo bardzo 
zaangażowali się w tę 
akcję, bowiem los naszej 
planety nie jest nikomu 

obcy. Trzeba przyznać, że 
śmieci jest na szczęście 
coraz mniej. Dawniej na-
pełnienie kilku worków 
nie stanowiło problemu, 
obecnie dzieci wręcz 
wspó łzawodn iczy ły, 
aby odnaleźć porzucony 
śmieć. Cieszy nas ogrom-
nie, że z roku na rok jest 
coraz lepiej. Efekty tych 
działań poniżej. 
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W pierwszych dniach września br. pla-
cówka wsparcia dziennego w Laskach 
wznowiła swą działalność, co bardzo 
ucieszyło dzieci mieszkające w tej miej-
scowości. 

Wychowawczynią w placówce została pani 
Natalia Palenik. Na powitanie odbyło się 
ognisko, podczas którego na dzieci czekało 
wiele atrakcji i zabaw.
Po przygotowaniu stolików, krzeseł i na-
czyń, które rozstawiono pod „gołym nie-
bem”, wspólnie rozpalono ognisko. Zabawę 
rozpoczęły gry z chustą Klanza. Następnie 
dzieci wzięły udział w wielu konkurencjach. 
W zawodach nikt nie był przegrany!  Każ-
dy uczestnik konkursów otrzymał nagrodę i 
wszyscy ze smakiem zjedli kiełbaski.  Upo-
minki dla dzieci ufundował Andrzej Przepiór-
ka, za co wychowankowie PWD z Lasek są 
bardzo wdzięczni.
Nowa placówka wsparcia dziennego ruszyła 
„z kopyta” od pierwszych dni. Na początek 
– cieszące się wszędzie dużą popularnością- 
warsztaty kulinarne. Ważne, żeby było nie 

Dziesiąta Placówka Wsparcia Dziennego w gminie Malechowo

To już trzecie spotkanie „Klubu Absol-
wenta” w Gimnazjum w Malechowie. 

Po ognisku i wigilii przyszedł czas na słod-
ki poczęstunek i naukę robienia balonowych 
zwierzaków. Nauczycielem był oczywiście 
pan Piotr Chylarecki, który tę umiejętność 
posiadł na Brodnickich Spotkaniach Cyrko-
wych. Mimo, iż nie zawsze absolwentom 
wychodziło to, co powinno wyjść, a i zdarza-
ło się, iż balony pękały pod wpływem nawet 

niewielkiego dotyku, to i tak zabawa była 
przednia a efekt, powiedzmy zadowalający.
Po kawie odbył się obowiązkowo mecz siat-
kówki. To tradycja wszystkich spotkań. Tym 
razem gra była bardzo wyrówna, a mecz roz-
strzygnął się dopiero w tie-breaku. Mamy 
nadzieję, iż do grona klubowiczów dołączą 
nowi absolwenci. Zapraszamy na spotkanie 
w grudniu. Więcej informacji na temat pla-
nów można uzyskać w sekretariacie Gimna-
zjum.

Trzecie spotkanie klubu absolwenta 
w Gimnazjum w Malechowie

Dzięki radnym Gminy Malechowo - Paw-
łowi Zającowi, Wiesławowi Rosińskiemu 
oraz sołtysowi Paprot – Justynie Mazur, 
a także wychowawczyniom Placówek 
Wsparcia Dziennego z Paprot - Agnieszce 
Idec i ze Święcianowa - Ewelinie Matej-

czuk dzieci z naszej gminy wzięły udział w 
interesującej wyciecze do Trójmiasta. 
Pierwszym punktem wycieczki było gdań-
skie centrum naukowo-technologiczne 
EduPark. Dzieci z Paprot, Paprotek, Świę-
cianowa, Malechówka i Żegocina wzięły 

Niezapomniana wycieczka do Trójmiasta

Trwające wakacje to czas odpoczynku. 
Nie dla wszystkich. Zamiast dzieci, w 
szkolnych budynkach pojawiają się eki-
py remontowe, aby przygotować szkoły 
do powrotu uczniów i zapewnić im jak 
najlepsze warunki do nauki. 

W sierpniu br. zakończono prace remonto-
we korytarzy w jednej z placówek w naszej 
gminie, tj. Zespole Szkół im. Mikołaja Ko-
pernika w Ostrowcu.
Inwestycja polegała na wymianie wysłu-
żonej już podłogi na spełniającą wymogi 
bezpieczeństwa wykładzinę wraz z wyla-
niem masy samopoziomującej na parterze 
ZS Ostrowiec. Koszt tych prac zamknął się 
w kwocie niemal 26 tys. zł. Nowa podłoga 
prezentuje się okazale i z pewnością będzie 
bezpieczna dla dzieci przebywających w 
szkole.

Nowa podłoga 
w Zespole Szkół 
w Ostrowcu

Z radością informujemy, że od niedaw-
na mamy w naszej gminie schodołaz – 
specjalistyczne urządzenie pozwalające 
osobom niepełnosprawnym pokonywać 
bariery architektoniczne w postaci 
schodów. 

Schodołaz zapewnia wychowance male-
chowskiego przedszkola, borykającej się z 
rzadką, nieuleczalną chorobą genetyczną - 

rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), wy-
godę poruszania się w sposób całkowicie 
bezpieczny. 
Odciążył także asystenta – osobę udzielają-
cą wsparcia, pomocy ruchowej i dbającej o 
bezpieczeństwo dziecka. Warto zaznaczyć 
również to, że sprzęt ten będzie wykorzy-
stywany na potrzeby innych osób niepełno-
sprawnych na terenie gminy Malechowo.

Mamy schodołaz

tylko smacznie, ale i bardzo zdrowo! Dzieci 
przygotowują pyszne i zdrowe przysmaki. 
Dzięki takim zajęciom dowiadują się one 
między innymi, jak ważną rolę w życiu każ-
dego człowieka odgrywają witaminy.
W pierwszym tygodniu działalności świetli-
cy w Laskach ustalono zasady przebywania 
w placówce. Codziennie dzieci wspólnie 

odrabiają lekcje i pracują nad zachowaniem. 
Pamiętają o kulturze osobistej i szacunku 
do drugiego człowieka. Jeśli pojawiają się 
jakieś nieprzyjemne sytuacje, wychowanko-
wie spoglądają na Drzewko Przyjaźni i od 
razu przypominają sobie zasady panujące w 
placówce. Hasło przewodnie brzmi: nie czyń 
drugiemu, co tobie nie miłe. 
Choć może na co dzień nie wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z roli, jaką spełniają funkcjo-
nujące w naszej gminie placówki wsparcia 
dziennego, to z pewnością jest ona dostrze-
galna w dłuższej perspektywie czasowej. 
Dzieci korzystające z zajęć oraz programów 
realizowanych w placówkach nabywają sze-
reg umiejętności przydatnych w codziennym 
życiu. Zdobywają umiejętności socjalne, 
umiejętności współpracy. Rozwijają talenty 
oraz mają możliwość odkrywania nowych. 
Organizowane wycieczki wspaniale wpły-
wają na poznanie swojego otoczenia a tak-
że wielu miejsc odległych od naszej małej 
ojczyzny. Gro dzieci korzysta również z 
pomocy wychowawczyń w powtarzaniu ma-
teriału szkolnego i odrabianiu lekcji. 

tam udział w warsztatach „Wybuchowe 
wakacje”. Uczestniczyły w odpaleniu 
odrzutowych rakiet, stworzyły piankowe 
węże oraz wulkany. Ciekawostek z takich 
dziedzin nauki jak fizyka, biologia oraz 
anatomia dostarczyła wystawa interak-
tywna. Najmłodsi nie tylko nabyli spe-
cjalistyczną wiedzę, ale przekonali się, że 
nauka wcale nie musi być nudna, a wręcz 
przeciwnie, można doskonale się z nią ba-
wić.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili także naj-
starszy obszar miasta, zachwycając się 
jego  niepowtarzalnym urokiem. Punktem 
kulminacyjnym wycieczki było sopockie 
molo.  Wielość atrakcji tego dnia była tak 
ogromna, że nikt nie czuł się zmęczony, a 
klimat urokliwego Trójmiasta gwaranto-
wał wszystkim wyśmienity humor.
Dzieci i młodzież pragną serdecznie po-
dziękować wszystkim sponsorom, orga-
nizatorom: Pawłowi Zającowi i Wiesła-
wowi Rosińskiemu oraz Justynie Mazur 
za umożliwienie spędzenia wakacyjnego 
dnia w tak ciekawy sposób.
Wychowawczynie Agnieszka Idec i Ewelina Matejczuk

Od 1 września 2015 r. Karolinka, która choru-
je na nieuleczalną, rzadką chorobę genetyczną 
- rdzeniowy zanik mięśni (SMA), jest wycho-
wanką Przedszkola w Malechowie. Uczęszcza 
do grupy MISIÓW, dzieci 3-letnich. 
To bardzo wesoła, pogodna, komunikatywna 
dziewczynka. Bez problemu nawiązała kontakt z 
rówieśnikami, wychowawcą i całą społecznością 
przedszkolną. 
Pragniemy zachęcić wszystkich do włączenia się w 
akcję pomocy sfinansowania kosztownej codzien-
nej rehabilitacji oraz leczenia Karolinki. Możemy 
to w bardzo prosty sposób uczynić. Wystarczy 
zbierać plastikowe nakrętki – w swoich domach, 
zakładach pracy, w placówkach oświatowych lub 
przynosić je do naszego przedszkola i wsypywać 
do pojemnika, który stoi przed wejściem placów-
ki. Nakrętki można również przynosić do świetli-
cy w Karwicach. Każda nakrętka jest cenna!
Nakrętek potrzeba bardzo wiele! Więc nakręć się 
i zbieraj!
Razem możemy więcej!
Naprawdę warto!!!                            Danuta Sieklucka

Wkręć się w pomaga-
nie - zbieramy 
nakrętki dla Karolinki
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Dziś kolejna od-
słona opowieści o 
mieszkańcach na-
szej gminy, którzy 
w zdrowiu dożyli 
sędziwego wieku 
i mogą poszczycić 
się pięknym jubile-
uszem. 90 lat temu 
- 16.07.1925 r. w 
Grębowie (obecne 
województwo pod-
karpackie) urodzi-
ła się mieszkanka 
Malechowa - Zofia 
Galek (z domu Pa-
duch). 

Córka Marii i Walentego wy-
chowywała się z czwórką ro-
dzeństwa: siostrami Anielą i 
Marią oraz braćmi Karolem i 
Stanisławem.
Matka bohaterki naszego ar-
tykułu zajmowała się domem 
i wychowaniem dzieci, a oj-
ciec był budowniczym.
    Pani Zofia uczęszczała do 
Szkoły Podstawowej w Grę-
bowie. Jej beztroskie lata 
młodości przerwał wybuch II 
Wojny Światowej. 01 wrze-
śnia 1939 r. o 03:30 nad ra-
nem zabrzmiały kościelne 
dzwony, zwiastując najgor-
sze. Od tego wydarzenia pro-
ces edukacji małej Zosi stał 
się wspomnieniem, efektem 
czego było ukończenie tylko 
pięciu klas szkoły podstawo-
wej. Czternastolatka w owym 
czasie musiała bardzo szybko 
wydorośleć. Szczęśliwie pod-
czas wojny pracowała fizycz-
nie w ogrodnictwie u obszar-
nika Dolańskiego, a następnie 
była opiekunką dziecka sza-
nowanego weterynarza, co 
dawało dozę bezpieczeństwa 
w obliczu agresji okupanta i 

90 lat Zofii Galek

ustrzegło ją przed wywózką 
na roboty przymusowe do 
Niemiec.
    Koniec wojny daje nadzieję 
na lepsze jutro i przynosi duże 
zmiany. Pewnej sierpniowej, 
słonecznej niedzieli  Zosia z 
sąsiadką wraca z niedzielnej 
mszy z kościoła, za nimi po-
dążają kuzyn Zofii z kolegą 
Józefem - żołnierzem, który 
zwraca uwagę na zgrabne 
nogi dziewczyny. Tu nastę-
puje ich pierwsze spotkanie i 
pierwsza rozmowa. Spotykają 
się codziennie przez cztery 
dni - w czasie, kiedy Józef 
jest na urlopie (wcześniej zo-
staje on postrzelony w nogę i 
rękę pod Warszawą, walcząc 
za nasz kraj, w efekcie czego 
znajduje się w warszawskim 
szpitalu). Po urlopie w Grę-
bowie młody wojak wraca do 
Warszawy do szpitala. W lu-
tym 1946 r. niespodziewanie 
Zofia otrzymuje list od Józe-
fa, w którym młodzieniec się 
jej oświadcza. Dwudziestolat-
ka przyjmuje oświadczyny. 
    W kwietniu 1946 roku Jó-
zef Galek przyjeżdża do Grę-
bowa po narzeczoną. Dają na 

zapowiedzi i jadą na Pomorze, 
by rozpocząć wspólne życie. 
Tam jest już ojciec Józefa, 
przyszły teść Zofii - Marcin 
Galek (poseł RP w latach 60-
tych), który organizuje akcję 
zasiedlania. Przyszli małżon-
kowie wybierają gospodar-
stwo w Malechowie, gdzie 
mieszkają z rodzicami Józe-
fa i do końca maja - z prze-
bywającymi tu Niemcami.  
22 kwietnia 1946 r. to dzień 
ślubu naszej bohaterki w ma-
lechowskim kościele. Odtąd 
Zofia i Józef Galek prowadzą 
gospodarstwo rolne. W marcu 
1947 r. rodzi się ich pierwszy 
syn Zbigniew, w lipcu 1949 
r. - Czesław a lutym 1956 r. - 
córka Elżbieta.
   Zofia Galek przez całe swoje 
życie pracuje na roli, zajmuje 
się domem i wychowywaniem 
trójki dzieci. Z sentymentem 
wspomina czas żniw, wykop-
ków, świniobicia, kiedy to 
spotykali się ze sobą sąsiedzi, 
pomagali sobie nawzajem a w 
zimowe wieczory każdy miał 
czas na spotkania towarzyskie 
przy grze „66” z talią kart w 
ręku. „To były piękne czasy” 

- wspomina z łezką w oku.
Rok 1985 r. przynosi śmierć 
ukochanego męża Zofii, bę-
dącego ostoją całej rodziny. 
Odtąd mieszka ona z córką 
Elżbietą i zięciem. W 2005 
roku umiera na raka najstar-
szy syn Zbigniew - długoletni 
wójt gminy Postomino i poseł 
na Sejm RP dwóch kadencji.
    Nasza Jubilatka doczekała 
się 8 wnucząt i 11 prawnu-
cząt. W dobrej, jak na swój 
wiek, formie, mieszka w Ma-
lechowie już 69 lat i jak sama 
mówi „lubi życie”. 90-letnia 
Zofia Galek, mimo sędziwego 
wieku jest niezależna, sama 
przygotowuje sobie śniadania 
i kolacje, czyta gazety i wciąż 
chce być potrzebna. Cieszy 
się, że opiekuje się nią tro-
skliwie córka i pod jednym 
dachem mieszkają cztery po-
kolenia.
    Dostojnej Jubilatce życzy-
my uśmiechu każdego dnia, 
dużo pozytywnej energii  i 
aby kolejne lata mijały Pani w 
zdrowiu. Niech szczęście, ja-
kim obdarzył Panią los przy-
niesie wiele radości z życia 
codziennego. 

Dostojna Jubilatka ze zdzisławą Kubiak, kierowniczką GopS-u w Malechowie oraz Radosła-
wem Nowakowskim, wójtem gminy Malechowo
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Nowa edycja programu innowacyjnego 
„Drzewa, ludzie, historia” 

Ruszyła nowa edycja 
programu innowacyjnego 
„Drzewa, ludzie, historia” 
realizowanego w Gimnazjum 
w Malechowie. Gimnazjaliści 
pierwsze kroki po wakacyj-
nym odpoczynku skierowali 
do Podgórek. 

Już drugi raz gościli w tym prze-
pięknym, podworskim parku. 
Tym razem zadaniem przedsta-

wicieli gimnazjum było ozna-
czenie na mapie sytuacyjnej 
wcześniej wybranych drzew 
oraz poszukiwania nowych, in-
teresujących obiektów.
Mimo chłodu i dżdżystej pogo-
dy udało się wykonać pierwszą 
część zadania. A nie było to ła-
twe, gdyż mapa, którą mieli w 
posiadaniu gimnazjaliści, pra-
wie w niczym nie przedstawiała 
obecnego stanu parku. Szkoda, 

Pierwszym punktem obchodów 
Dnia Patrona była kolejna edy-
cja gry terenowej. Do rywali-
zacji o przechodnią  statuetkę 
„Mohorta” zaproszono uczniów 
klas pierwszych. Tym razem 
przygotowaniem działań zaję-
ły się uczennice klasy IIIA: O. 

Brzezińska, D. Egierd, L. Gryc-
ko, P. Hapak, A. Poborska, N. 
Skowron, W. Wita. Opiekę nad 
realizacją przedsięwzięcia spra-
wowały M. Turczyn i E. Wró-
blewska-Hencel.
Trzecioklasistki, w ramach pro-
jektu edukacyjnego, stworzyły 

Od 28 września 2007 roku Gimnazjum w Male-
chowie ma patrona. Jest nim major Ryszard Mar-
kiewicz, ps. „Mohort”. Na pamiątkę tego ważnego 
wydarzenia corocznie w placówce odbywają się 
uroczystości upamiętniające sylwetkę żołnierza, 
patrioty i nauczyciela. 

Gimnazjum Malechowo

Obchody Dnia Patrona

dziesięć stacji zadaniowych, na 
których odgrywały rolę agen-
tów.  Uczestnicy musieli m.in. 
w pełnym rynsztunku pokonać 
wyznaczoną odległość, wyka-
zać się znajomością biografii 
majora Markiewicza, wykonać 
precyzyjny rzut granatem oraz 
nazwać elementy żołnierskiego 
ekwipunku. Grupy otrzymały 
wymowne nazwy - pseudonimy 
żołnierzy. Była więc „Limba”, 
„Mohort”, „Szyszka”, „Kord” i 
„Miły”. Ostatni zespół „Patrio-
ci” stanowili przedstawiciele 

IPN oddziału w Szczecinie oraz 
absolwenci, twórcy poprzedniej 
edycji gry. W ramach lokalnej 
współpracy na kolejnych punk-
tach zadaniowych można było 
spotkać Wójta Gminy Male-
chowo - R. Nowakowskiego, 
radnego Rady Gminy - W. Ro-
sińskiego, przewodniczącą Rady 
Rodziców - K. Duliasz, przed-
stawicieli rodziców, pracownika 
ZOZ w Malechowie - G. Szew-
czyk, sołtysa wsi Paproty - J. 
Mazur.
Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy gry, zaproszeni goście i 
pozostali uczniowie posilili się 
pyszną grochówką serwowaną 
przez harcerzy z 11 Starszohar-
cerskiej Drużyny ZHP pod opie-
ką Julii Lisieckiej.
Po piątkowych zmaganiach 
pierwszoklasistów z Gimnazjum 
w Malechowie z okazji Dnia Pa-
trona szkoły przyszedł czas na 
atrakcje dla uczniów klas II i III. 
Młodzież z drugich klas miała 
okazję spotkać się na żywej lek-
cji historii z przedstawicielami 
Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej „Gryf” z Koszalina.
Zaproszeni goście przedstawili 
gimnazjalistom fakty i cieka-
wostki z życia partyzantów wal-
czących w czasie II wojny świa-
towej. Dodatkowo omówiono 
elementy ekwipunku żołnierzy 
27 WDP AK, do której należał 
również major Markiewicz oraz 
zaprezentowano popularną w 
czasie wojny broń.
Ostatnie zaplanowane działanie 
skierowano do uczniów klas III. 
Dzięki uprzejmości właściciela, 
Mariana Laskowskiego, obejrze-
li oni eksponaty zgromadzone w 
prywatnym muzeum oraz wy-
słuchali kilku ciekawych historii 
przedmiotów znajdujących się w 
„Forcie Marian”. Największym 
zainteresowaniem młodzieży 
cieszyły się działa przeciwlot-
nicze oraz stalowy bunkier, któ-
rego wydobycie i przewiezienie 
na teren muzeum, ze względu na 
ogromny ciężar, wymagało nie-
małego wysiłku. Wizytę zakoń-
czyły wspólne rozmowy przy 
ognisku z kiełbaskami.
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę przy przygotowaniu 
obchodów Dnia Patrona w ma-
lechowskim gimnazjum.                
       Mirosława Turczyn, Eliza Wróblewska – Hencel

iż uległ on takiej dewastacji, 
która, jak można przypuszczać, 
jest skutkiem wieloletniego 
braku gospodarza.
Uwagę pasjonatów przyrody z 
Malechowa zwróciła również 
wcześniej niedostrzeżona, smu-
kła jodła pospolita oraz dwa po-
tężne, bliźniacze dęby. Już dziś 
zapowiadają oni, że wrócą do 
Podgórek jesienią, aby wyko-
nać stosowne pomiary i opisy 
tych drzew.
Przewodniczkami po terenie 
były: Amelia Smoszna z kl. I a, 
Wiktoria Gawin z kl. II b oraz 
Paulina Hapak z kl. III a. W 
spacerze towarzyszył pies Pau-
liny, a z drzew gimnazjalistom 
i ich opiekunom bacznie przy-
glądała się wiewiórka.
Wszystkich chętnych zachęca-
my do współpracy. Czekamy 
na zaproszenie między innymi 
z: Białęcina, Kusic i Lejkowa.

Anna Rogala, Irena Stalko
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Wakacje – czas swobody i wypoczynku 
minął bezpowrotnie. Przed państwem 
kilka wspomnień dotyczących działalności 
placówek wsparcia dziennego, których 
tegoroczna oferta była bardzo bogata i z 
pewnością sprawiła, że nikt się nie nudził.  
W ww. placówkach naszej gminy przez 
miesiąc funkcjonowała „Letnia szkoła 
tańca”. 

W ramach działalności szkoły odbywały się 
warsztaty, na których każdy chętny mógł się 
świetnie bawić, nabywając przy tym nowe 
umiejętności. Ponad 150 osób w 6 miejscowo-
ściach gminy świetnie się bawiło i poznawało 
różne style tańca. Warsztaty prowadziła dy-
plomowana nauczycielka tańca Diana Stani-
szewska, finalistka między innymi pierwszej 
edycji You Can Dance 2007 oraz dwukrotna 
finalistka programu „Mam Talent”. Zajęcia 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Również w ramach wakacyjnej działalności, 
ponad setka dzieci z naszej gminy wyjechała 
na wycieczkę do Swołowa - krainy w kratę. 
Uczestnicy brali udział  w warsztatach kuli-
narnych oraz innych, związanych z pracą w 
gospodarstwie. Zajęcia odbywały się w mu-
zealnej zagrodzie Albrechta. Na jeden dzień 
uczestnicy wycieczki cofnęli się w czasie o 
sto lat i znaleźli się w przedwojennych wnę-
trzach oraz poznawali życie poprzednich 
mieszkańców Swołowa. Dzieci gotowały 
zupę, smażyły racuchy i obrządzały zwie-
rzęta gospodarskie. Uczestnicy skorzystali z 
wielu atrakcji, między innymi z przejażdżek 
konnych. Po wytężonej pracy czekała na nich 
przygotowana wcześniej zupa i racuchy. Był 
to wspaniale spędzony dzień, pełen wielu 
wrażeń i nowej wiedzy na temat historii na-
szych miejscowości. 
Poza wymienionymi wyżej atrakcjami, w ra-
mach zajęć odbywały się różnorakie warszta-
ty kulinarne i plastyczne, a nawet teatralne. 
Dzieci rywalizowały w konkurencjach spor-
towych, nocowały pod opieką wychowawców 
w swoich świetlicach, wcześniej przygotowu-
jąc dla siebie smakowite przysmaki. 
Także młodzież korzystająca z oferty Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Malechowie nie 
mogła narzekać na brak zajęć. Organizowa-
ne były rozgrywki z wykorzystaniem gier 
planszowych i gier edukacyjnych. Rywali-
zowano m.in. w rozgrywkach warcabowych, 
Chińczyku, Małym detektywie czy też Asach 
przestworzy. Młodsze dzieci uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych, tworząc kolorowe 
ilustracje oraz wspaniałe, papierowe ozdoby. 
Czas wakacji w gminie Malechowo minął 
dzieciom bardzo szybko, ale najważniejsze 
jest to, że spędzone one zostały pożytecznie.

Wspomnienie wakacji 2015

Ćwiczenie umysłu w Sulechowie

I nagroda za wykonanie baneru dla placówki w Kusicach

Nocowanie w świetlicy w Paprotach Piknik Rodzinny na rozpoczęcie wakacji

Kawiarenka placó-
wek wsparcia dzien-
nego na dożynkach 
gminnych w Grabo-
wie oferowała kawę 
i ciasta upieczone 
przez dzieci na warsz-
tatach kulinarnych 
oraz przez zaprzy-
jaźnionych rodziców. 

Tradycyjne warsztaty kulinarne 
w Kusicach

Wspomnienie wyjazdu do Multiki-
na w Koszalinie

Warsztaty plastyczne w Kosierzewie

Wyprawy do lasu i po okolicy Święcianowo
Zakończenie wakacji w parku 

wodnym w Koszalinie

Beztroski czas w placówce 
w Przystawach Swołowo – Kraina w kratę

Warsztaty taneczne prowadzone 
przez Dianę Staniszewską

Wspomnienie



 22 SENIoRzy  www.malechowo.pl  23SENIoRzy/INIcJatywy www.malechowo.pl

   Wystarczył tylko pomysł 
wójta Radosława Nowa-
kowskiego i organizacja 
pierwszych spotkań została 
zlecona Gminnemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w 
Malechowie, a ogromny po-
tencjał seniorów się uaktyw-
nił. Powstały już dwa kluby 
seniora w Sulechowie i Ma-
lechowie skupiające ponad 
50 osób. Planowane jest w 
najbliższym czasie urucho-
mienie kolejnego klubu w 
Ostrowcu.
Seniorzy mają coraz więcej 
pomysłów na wspólne spę-
dzanie czasu i aktywną inte-

grację. Odbyły się już czte-
ry wyjazdy integracyjne: 
do Centrum Ogrodniczego 
w Dobrzycy, wycieczka na 
Kaszuby ze zwiedzaniem 
między innymi Kościerzyny 
i fabryki porcelany „Lubia-
na”, wyjazd z noclegiem do 
Lichenia oraz jednodniowe 
zwiedzanie Trójmiasta. 
Kolejnym marzeniem klu-
bowiczów jest wyjazd do 
teatru i jest już plan, żeby  
zrealizować go już w paź-
dzierniku. 
Działalność klubów to nie 
tylko wyjazdy. W Sulecho-
wie od czerwca odbywają 

Gmina Malechowo

Uaktywniają wielki potencjał...

się zajęcia z gimnastyki 
prowadzone przez rehabili-
tantkę Annę Legierską, któ-
re cieszą się niesłabnącym 
powodzeniem. W ramach 
zajęć edukacyjnych odbyło 
się spotkanie z przedstawi-
cielkami  Klubu Amazonka 
w Darłowie. 
Od października w ramach 
działalności Klubu Seniora 
w Malechowie rusza kurs 
komputerowy dla osób 50+ 
oraz emerytów  i rencistów. 
Zajęcia będą prowadzone 
przez informatyka w salach 
komputerowych gimnazjum 
w Malechowie. Pierwsze 
lekcje obsługi komputera 
już w czwartek 1 paździer-
nika od godziny 15.45. 
Planowane są także zajęcia 
ruchowe w siedzibie klubu 
Seniora w Malechowie, w 
budynku obok urzędu gmi-

ny. Zapisy na kurs kompu-
terowy prowadzi Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej tel.  94 341 05 69.
Działalność Klubów Senio-
ra opiera się na społecznej 
pracy jego członków. Kluby 
są ośrodkami życia kultural-
no-oświatowego, rozwijania 
zainteresowań i aktywizacji 
ludzi starszych w środowi-
sku zamieszkania. 
Pomysłodawca i  gorący 
zwolennik klubów seniora - 
wójt gminy Malechowo Ra-
dosław Nowakowski twier-
dzi, że jego priorytetem jest 
zadbanie o rozwój dwóch 
grup społecznych: dzieci, 
bo one są naszą przyszło-
ścią oraz seniorów, bo jak 
najbardziej na to zasłużyli z 
racji tego, co dla nas wypra-
cowali. 

Starsze pokolenia naszych mieszkańców  to 
grupa społeczna, która zawsze była aktywna, 
wychowana w czasach, kiedy ludzie byli bliżej 
siebie, częściej się spotykali, częściej robili coś 
wspólnie i chyba tego im brakowało w obec-
nych czasach telewizji i komputerów. 

Malechowo

Też mają swój Klub Seniora

wyjazd do Gdańska

Kluby są grupami nieformal-
nymi, ale działają na takich 
samych zasadach, jak różnego 

rodzaju organizacje sformali-
zowane. Wobec czego na spo-
tkaniu założycielskim wybra-

14 września br. odbyło się spotkanie założycielskie kolej-
nego klubu seniora. Jako drugi w naszej gminie powstał 
Klub Seniora w Malechowie, skupiający mieszkańców 
Malechowa, Malechówka, Gorzycy, Paprot i Paprotek.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów:

Ostrowiec od niedawna może 
poszczycić się nowym placem 
zabaw, który posadowiony został 
nad Jeziorem Ostrowieckim. 

Nie bez przyczyny jest on w oryginalnym 
kształcie statku. Realizacja tego ambitnego 
zadania była długofalowa. Na początku na-
leżało bowiem zdobyć odpowiednie środki, 
pozyskać sponsorów i darczyńców, a osta-
tecznie przygotować teren.
W tym celu zorganizowano dwa festyny i 
piknik rodzinny, z których zgromadzone 
pieniądze przeznaczono na zakup elemen-
tów placu zabaw. Bez wątpienia wkład stra-
żaków z OSP Ostrowiec w stworzenie tego 
pięknego miejsca dla dzieci i rodziców jest 
nieoceniony, podobnie jak członków rady 
sołeckiej i sołtysa Krzysztofa Jarotek.

Ostrowiec

Plac zabaw w kształcie statku

Carlo Termühlen
Urszula i Jorg Senger
OSP Ostrowiec

Oleg Zhernovy
Arkadiusz Kroplewski
Agromor Sławno

Daria Podpirko - Zdyr
Strażacy z OSP 
Gorące słowa uznania dla 

strażaków, rady sołeckiej i 
radnych Jolanty Kieres oraz 
Urszuli Senger. 

Malechowa - Jan Idec, liderką 
klubu wybrano jednogłośnie - 
Lucynę Kurz, na wniosek ze-
branych wybrano także skarb-
nika, którym został Stanisław 
Sendera.
 Siedzibą klubu jest budynek 
obok urzędu gminy, który zo-
stanie wyposażony w podsta-
wowe sprzęty niezbędne do 
organizowania spotkań człon-
ków klubu. Ustalono także 
wstępny plan działania na naj-
bliższy okres. 
Już 1 października rozpoczyna 
się kurs komputerowy. Pierw-
sze spotkanie odbędzie się 
w czwartek 1 października o 
godzinie 15.45 w gimnazjum 
w Malechowie, zapisy prowa-
dzi Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Malechowie tel. 
94 314 05 69. 
Także w październiku rozpocz-
nie się gimnastyka, prowadzo-
na przez rehabilitantkę w bu-
dynku obok urzędu gminy.  

no zarząd i lidera klubu. 
W skład zarządu weszły oso-
by reprezentujące grupy osób 
z każdej miejscowości objętej 
działaniem klubu: z  Paprotek 
- Jolanta Rogozińska, z Go-
rzycy - Teresa Stasiuk, z Male-
chówka - Eugenia Walczak, z 
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Zakończono bez-
płatne szkolenia z 
podstaw obsługi 
komputera i Interne-
tu dla gospodarstw 
domowych biorących 
udział w kolejnej 
edycji projektu pn. 
„Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfro-
wemu na terenie 
Gminy Malechowo”.

W związku z tym ko-
lejnych dwadzieścia 
gospodarstw domo-
wych, które zakwali-
fikowano do udziału 
w projekcie, otrzyma-
ło bezpłatnie zestaw 
komputerowy wraz 
z dostępem do Inter-
netu. Od 7 września 
br. odbywały się jed-

nodniowe szkolenia 
dla niemal 40 osób 
(po 2 z gospodarstwa 
domowego) z zakre-
su podstaw obsługi 
komputera i systemu 
operacyjnego, pakietu 
biurowego, Internetu 
oraz bezpieczeństwa 
systemów informa-
tycznych. Kurs pro-
wadził szkoleniowiec 
z firmy ZETO Kosza-
lin, który przedstawił 
liczne zagadnienia w 
teorii i praktyce.
Beneficjenci projektu 
zdobyli wiedzę, która 
pozwoli im w pełni 
wykorzystać prze-
kazany sprzęt kom-
puterowy i dostęp 
do Internetu. Projekt 
współfinansowany jest 

przez Unię Europej-
ską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 
Rozwoju Regional-
nego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospo-
darka, Działanie 8.3 
„Przeciwdzia łanie 
wykluczeniu społecz-

nemu – eInclusion” 
Dotacje na innowacje. 
Inwestujemy w Waszą 
przyszłość.

Od 25 września br.  wychowawczynie 
wszystkich placówek wsparcia dziennego 
w gminie Malechowo także rozpoczęły 
rok szkolny. Wykładowcą w tej szkole jest 
Pani Dorota Frąszczak - Dyrektor Poradni 
Psychologiczno -Pedagogicznej w Sławnie, 
psycholog z wieloletnim doświadczeniem i 
wspaniała, bardzo kontaktowa osoba. Wy-
chowawczynie odbędą 10 warsztatów w 
każdy piątek w kolejnych tygodniach, dzię-
ki którym zwiększą swoje umiejętności w 
radzeniu sobie w codziennej pracy z dzieć-
mi i młodzieżą, będą trenować umiejętność 
lepszego porozumiewania się, będą miały 
okazję skonfrontować własne postawy 
wychowawcze i wymienić doświadczenia. 
Praca z dziećmi wymaga ciągłego kształce-
nia się, zdobywania nowych umiejętności 
w radzeniu sobie w ciągle zmieniających 
się warunkach wychowywania dzieci. Wy-
kłady są także doskonałą okazją do skon-
sultowania i omówienia problemów, jakie 
pojawiają się podczas zajęć w placówkach.

Gmina Malechowo

Szkoła wychowawców placówek 
wsparcia dziennego

Za nami konsultacje społeczne Lokalnej 
Strategii Rozwoju kierowanej przez 
Lokalną Społeczność w ramach inicja-
tywy LEADER na lata 2014-2020, która 
umożliwi pozyskiwanie środków finan-
sowych na realizację zadań, inwestycji, 
wydarzeń  oraz wszelkich inicjatyw ma-
jących wpływ na rozwój naszego terenu 
oraz poprawę jakości życia. 

Spotkanie otworzył wójt gminy Malechowo 

- Radosław Nowakowski a  poprowadzili  
je przedstawiciele Stowarzyszenia Środko-
wopomorska Grupa Działania  - wiceprezes 
Piotr Górniak i Monika Kostrzewska. Ce-
lem konsultacji było przedstawienie  dia-
gnozy obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, 
prezentacja projektu analizy SWOT i celów 
LSR. 
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Male-
chowo zebrali się przedstawiciele stowarzy-
szeń, przedsiębiorcy, osoby fizyczne z tere-

Malechowo

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju
nu naszej gminy, którzy planują pozyskać 
środki unijne z perspektywy 2014 -2020. 
Z racji tego, że podpisanie konsultowanej 
strategii możliwe jest w marcu przyszłego 
roku a ogłoszenie pierwszych konkursów 
planowane jest na II/III kwartał, trzeba cier-
pliwie czekać na środki finansowe. 
„To ostatnia perspektywa finansowa, w któ-
rej będzie można pozyskać znaczne fundu-
sze zarówno dla samorządów, stowarzyszeń, 
przedsiębiorców i osób fizycznych. Trzeba 
to wykorzystać, dlatego zachęcam do kon-
sultowania Państwa pomysłów z przed-
stawicielami Środkowopomorskiej Grupy 
Działania i uczestniczenia w szkoleniach 
organizowanych przez ŚGD” - powiedział 
wójt gminy Malechowo.
Będziemy Państwa informować o spotka-
niach informacyjnych i szkoleniowych oraz 
o naborach wniosków na bieżąco.
Zachęcamy także do odwiedzania strony 
internetowej Środkowopomorskiej Grupy 
Działania: www.stowarzyszeniesgd.pl
Więcej informacji na temat pozyski-
wania środków unijnych udziela biuro 
Środkowopomorskiej Grupy Działania, 
ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin 
(budynek byłego Urzędu Wojewódzkiego, 
główne wejście, pok. 107), tel. 94 340 24 
58, e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Dobiegły końca szkolenia komputerowe w ramach 
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

na terenie Gminy Malechowo”

Zakończono projekt 
partnerski „Nordic 
Walking Park Po-
morza Środkowego” 
W naszej gminie powstały 
cztery trasy nordic walking, 
zlokalizowane w urokliwych 
pękanińskich lasach. 

Trzy z nich, jak już pisaliśmy w 
poprzednim wydaniu Kwartal-
nika Malechowskiego, to trasy 
średniej trudności: 5,8 km, 6,2 
km i 6,4 km. Dla mniej  zaawan-
sowanych amatorów pieszych 
wycieczek  proponujemy także 
łatwą trasę o długości 2,9 km. 
Trasy te są certyfikowane przez 
Polskie Stowarzyszenie Nordic 
Walking. 
Ścieżka w Pękaninie ma swój 
początek w centrum wsi, nie-
opodal krzyża, gdzie posado-
wiono dużą tablicę informacyjną 
nordic walking. Całą trasę ozna-
czono znakami kierunkowymi, 

umieszczono również trzy duże 
tablice z mapą i przykładowy-
mi ćwiczeniami rozciągającymi 
oraz trzy małe tablice. Zachęca-
my do korzystania z nowopow-
stałej infrastruktury i podziwia-
nia piękna zakątków przyrody w 
naszej gminie.
Projekt „Nordic Walking Park 
Pomorza Środkowego” miał na 
celu stworzenie sieci tras nordic 
walking w gminach wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 
Obejmuje on 19 gmin należą-
cych do Środkowopomorskiej 
Grupy Działania i Lokalnej Gru-
py Działania „Siła w Grupie”. 
Projekt realizowany jest dzię-
ki dofinansowaniu w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
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Potrzeba zmian i wspólne 
działania podjęte na rzecz 
dobra społeczności lokalnej – 
to charakterystyka coraz bar-
dziej pasująca do mieszkań-
ców sołectw z naszej gminy.

Dzieci i rodzice z Zielenicy 
od niedawna mogą korzystać 
z nowoczesnego placu zbaw, 
którzy powstał dzięki pracy i 
zaangażowaniu społeczników 
realizujących projekt "Bez-
pieczne miejsce do zabawy i 
odpoczynku". Zakup placu za-
baw dofinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie” IX 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Darłowskie Cen-
trum Wolontariatu. 

Zielenica

Mają 
nowe 
miejsce 
wypoczynku

To prawda - marzenia się 
spełniają!!! Dowodem na to 
jest tak dawno oczekiwana 
„Siłownia pod chmurką w 
Przystawach” finansowana ze 
środków Programu „Działaj 
Lokalnie" IX Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Darłowskie 
Centrum Wolontariatu.

Dzięki wspólnemu zaanga-
żowaniu i wysiłkowi miesz-
kańców  Przystaw na boisku 
pojawił się długowyczekiwany 
sprzęt do ćwiczeń. Fachową 
pomoc zaoferowała lokalna 
firma „Usługi Ogólnobudow-
lane Dariusz Siarnecki”, za co 
serdecznie dziękują wszystkie 
zaangażowane w projekt oso-
by. Odtąd każdy może ćwiczyć 
na zakupionym sprzęcie oraz 
uczestniczyć w zajęciach aero-
biku pod okiem instruktora.

Przystawy

Marzenia się spełniają

Warsztaty krawieckie w dzisiejszych 
czasach? Czy to możliwe? Okazuje się, 
że tak. Sołectwo Malechówko, gdzie się 
one odbywały cyklicznie, jest tego naj-
lepszym przykładem. 

Wszystko to za sprawą grupy projektowej 

„Razem dla Malechówka”, która napisała 
projekt w ramach Programu „Działaj Lo-
kalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię 
Filantropii w Polsce oraz Darłowskie Cen-
trum Wolontariatu.
Do tej pory odbyło się pięć spotkań, cieszą-

cych się dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród 
dorosłych jak i dzieci. Po-
dział obowiązków i dobra 
organizacja dały świetne efekty. I tak doro-
śli wycinali materiał, szyli poduszki a dzieci 
wypychały je odpowiednio i zaszywały pod 
okiem opiekunów.
W ramach prowadzonych zajęć przygoto-
wywane od podstaw są: poduszki ozdobne, 
fartuchy i torby. Planowane jest także szy-
cie maskotek oraz dekoracji materiałowych. 
Działania te prowadzone są dzięki uzyska-
niu grantu przez grupę projektową „Razem 
dla Malechówka”. Warsztaty odbywają w 
pomieszczeniu udostępnionym przez Sołty-
sa - Stanisława Chruszcz, za co serdecznie 
dziękują mieszkańcy wsi.
Te niecodzienne spotkania są świetną formą 
integracji dla dzieci i dorosłych, a frekwen-
cja jest potwierdzeniem tego, że mieszkań-
cy naszej gminy chcą się spotykać i wspól-
nie działać.
Inicjatorom tych działań serdecznie gratulu-
jemy pomysłu i życzymy pozytywnej ener-
gii do dalszych spotkań. 

Malechówko

Nietypowe warsztaty

Mieszkańcy Bartolina to 
bardzo pomysłowi ludzie. 
Pozyskali oni środki w 
ramach Działaj Lokalnie na 
oczyszczenie poniemieckiego 
cmentarza, znajdującego się 

na terenie miejscowości. 
W ramach projektu planowa-
ne jest odnowienie nagrobków 
oraz stworzenie straganu, tj. 
przydrożnego minibazaru, w 
którym sprzedawane będą pro-

dukty rolne – warzywa, owoce, 
miód. Wszystkie te działania 
bardzo zintegrowały społecz-
ność lokalną, podobnie jak dwa 
festyny, które się już się odby-
ły. Przed nami jeszcze jedna 

impreza integracyjna, podsu-
mowująca projekt planowana 
na koniec października br. Już 
dziś na nią zapraszamy do Bar-
tolina!

Integracja w Bartolinie
W Kosierzewie realizowany jest projekt 
„Seniorzy na czacie”, który zakłada 
szkolenie komputerowe 10 mieszkań-
ców w wieku 50+ z tej miejscowości. 

Cykl pięciu dwugodzinnych zajęć prowa-
dził informatyk Dariusz Bartos w Gim-
nazjum w Malechowie. Kursantki z za-
dowoleniem uczestniczyły w szkoleniu, 
poznając podstawy obsługi komputera, 
stron internetowych czy też zakładając 
własnego maila. A wszystko to w miłej, 
przyjaznej atmosferze, z profesjonalnym 
wsparciem prowadzącego kurs.
Założeniem projektu, który napisany zo-
stał przez grupę nieformalną z Kosierzewa 
(którą wsparło Stowarzyszenie Dla Ziemi 
Malechowskiej) jest także zakup zestawu 
komputerowego do świetlicy w Kosierze-
wie w ramach otrzymanego grantu. 
Pozwoli to docelowo na sprawne posługi-
wanie się nowoczesnym narzędziem ko-
munikacji - jakim jest komputer i internet.  
Drugi etap obejmował warsztaty zdrowego 
żywienia dla mieszkańców wraz z akcją in-
formacyjną na temat szkodliwych skutków 
jedzenia żywności wysokoprzetworzo-
nej oraz zagrożenia, jakim jest cukrzyca. 

Kosierzewo 

„Seniorzy na czacie”

Warsztaty przygotowali absolwenci kursu, 
wykorzystując nabyte umiejętności (kurs 
komputerowy) i własne doświadczenia.
Przygotowany został poczęstunek dla spo-
rej grupy mieszkańców i zaproszonych 
gości. Aby przygotować niskosłodzone 
wypieki, np. jagodzianki, grupa kobiet 
uczestniczących w projekcie wybrała się 
do lasu na jagody. Realizacja projektu 

możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze 
środków „Programu działaj lokalnie IX”, 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Darłowskie Cen-
trum Wolontariatu. Projekt realizuje grupa 
„Aktywni dla Kosierzewa” przy współpra-
cy i zaangażowaniu mieszkańców.
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Z wielką radością informu-
jemy o kolejnym sukcesie 
naszego młodego zespołu lu-
dowego Słoneczko z Niemicy. 

Podczas XIX Festiwalu Współ-
czesnej Kultury Ludowej w 
Kamieniu Pomorskim muzycy 
z naszej gminy zajęli trzecie 

miejsce w kategorii Zespoły 
śpiewacze z instrumentem aku-
stycznym.
Jury w składzie: prof. dr hab. 

Na zaproszenie Stowarzysze-
nia Rodzin Kresowych, ze-
spół z Ostrowca uczestniczył 
w lipcu br. w niezapomnianej 
wycieczce do Zamościa i 
Lwowa. 

Wyjazd okazał się być bardzo 
atrakcyjnym, gdyż w Zamo-
ściu w tym terminie odbywał 
się Międzynarodowy Festiwal 
EUROFOLK, w którym uczest-
niczyło także wiele zagranicz-

nych zespołów.
W związku z tym, na zapro-
szenie organizatorów imprezy 
odpowiedziały dwa zespoły z 
powiatu sławieńskiego: „Ostro-
wianie” z gminy Malechowo 

Wycieczka Ostrowian do Zamościa i Lwowa

Trzecie miejsce Słoneczka w Kamieniu Pomorskim
Bogdan Matławski (przewod-
niczący komisji), mgr Beata 
Urbanowicz, mgr Kazimierz 
Miler, Donat Linkowski i Vale-
rii Burianenko postanowiło na-
grodzić zespół Słoneczko po 
wysłuchaniu wzorowo wyko-
nanych utworów: Matulu moja, 
Nad Niemicą błoga cisza, Hej 
słoneczko.
Zaskoczenie, radość, łzy wzru-
szenia - wszystkie te emocje 
towarzyszyły muzykom. „Nie 
spodziewaliśmy się takiego 
wyróżnienia. Śpiewamy razem 
od stycznia br. a ta nagroda tym 
bardziej motywuje do dalszej 
pracy” - powiedziała Danuta 
Struzik, kierownik zespołu.
Warto wspomnieć w tym miej-
scu o wyróżnieniu, jakie jury 
przyznało instruktorowi mu-
zycznemu Słoneczka - Kazi-
mierzowi Dulatowi. Jako je-
dyny muzyk z województwa 
zachodniopomorskiego otrzy-
mał nagrodę za działalność mu-
zyczną, prowadzenie zespołów 
i tworzenie tekstów.

oraz Czerwone Ko-
rale z Dobiesławia. 
To właśnie oni jako 
jedyni reprezento-
wali nie tylko nasze 
gminy oraz woje-
wództwo zachodnio-
pomorskie, ale także 
nasz kraj!
Zespół „Ostrowia-
nie” wystąpił w 
nowych strojach, 
czym wzbudził duże 
zainteresowanie pu-
bliczności. Pytano, 
jaki region Polski 
reprezentują oraz o 
to, czy strój jest stro-
jem regionalnym. Co 
ciekawe, powstał on 
w wyniku połączenia 
różnych propozy-
cji członkiń zespo-

łu, które mają nadzieję, że w 
przyszłości te piękne ludowe 
wzory staną się znakiem cha-
rakterystycznym dla regionu 
zachodniopomorskiego. I tego 
im życzymy!
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Za nami pierwszy spływ kajakowy 
rzeką Grabową. Pogoda była wręcz 
idealna. Umiarkowana temperatura, 
brak wiatru i słońce smagające twarze 
uczestników. Tak można scharaktery-
zować sobotnie warunki. Wszystko to 
pozwoliło na spędzenie pełnego wrażeń, 
śmiechu i radości dnia.

Sportowe zmagania zapoczątkowała zbiór-
ka przy moście nieopodal Lejkowa, gdzie 
wykwalifikowany instruktor Włodzimierz 
Zimnowłocki z ratownikami rozdyspono-
wał kajaki, kamizelki i udzielił niezbędne-
go przeszkolenia. Co ciekawe, dla wszyst-
kich 24 uczestników spływ był nowością. 
Wyzwanie było zatem jeszcze większe.
Dla niejednego pierwsze ruchy wiosłami i 
przystosowanie do poruszania się kajakiem 
nie były prostym zadaniem. Co więcej, 

Taki spływ tylko w gminie Malechowo

batą. O wszystko to zadbała i pięknie ugo-
ściła przybyłych sołtys Grabowa - Monika 
Biłanicz.
Wszystkim uczestnikom spływu Grabową 
serdecznie pogratulował umiejętności pły-
wackich i wytrwałości wójt Radosław No-
wakowski. Wraz z sekretarz Haliną Skazą 
zapewnił on o kontynuacji spływów. „Rze-
ka Grabowa i Dolina Grabowej to nasz 
nieoceniony turystyczny skarb, musimy to 
docenić i wykorzystać” - powiedział wójt 
Gminy Malechowo.
Pełni pozytywnej energii, zachwyceni 
spływem uczestnicy zapewnili, że czekają 
na kolejną tego typu inicjatywę. 
Wójt gminy Malechowo składa serdecznie 
podziękowania wszystkim osobom, które 
brały udział w spływie Grabową a także 
sołtys Monice Biłanicz za przygotowanie 
poczęstunku i zadbanie o miłą atmosferę. 
Turystyka kajakowa, która przeżywa obec-
nie rozkwit jest z pewnością rekreacyjnym 
atutem naszej gminy.

Drużyna piłkarska dziewcząt z Niemicy 
awansowała do ścisłego finału turnieju o 
puchar Premiera RP. 

W eliminacjach wojewódzkich wystarto-
wało 6 drużyn z Karlina, Rąbina, Sianowa, 
Grzmiącej, Staniewic i Niemicy, grano  2 
razy po 5 minut każdy z każdym. Niemi-
ca wygrała wszystkie pojedynki, nie tracąc 
żadnej bramki.
Z Sianowem Niemica wygrała 2:0, ze Sta-
niewicami 1:0, z Karlinem 1:0,z  Grzmiącą 
2:0 i z Rąbinem 2:0. 
W finale wojewódzkim, który odbędzie się 

w Rewalu 8 października br. wystartują 4 
najlepsze drużyny  z eliminacji a najlepsza 
awansuje do finału krajowego, który od-
będzie się w Warszawy. Stawka jest zatem 
duża.
W zwycięskiej drużynie prowadzonej przez 
Romualda Bobisa grały: Oliwia Strzelecka, 
Klaudia Dziubak, Oliwia Wesołowska, Ka-
rolina Dobrzyńska, Julia Wagner, Hanna 
Buchar, Julia Horostowska, Ewa Barci-
kowska, Maja Duliasz. Serdecznie gratu-
lujemy i trzymamy kciuki za kolejny etap 
rywalizacji.

Piłka Nożna

Dziewczęta z Niemicy na medal

Jezioro Kamienne w Żydo-
wie było miejscem, w któ-
rym rozegrano I Zawody 
Spinningowe z łodzi o Mi-
strzostwo Koła Niemica. 
Po odprawie sędziowskiej i 

Wędkarstwo

Maraton o Puchar Prezesa Koła Niemica
omówieniu regulaminu zawodów, łodzie z 
zawodnikami wypłynęły na jezioro i rozpo-
częła się rywalizacja, w której uczestniczy-
ło ośmiu zawodników.
Podsumowania zawodów i uroczystego 
wręczenia pucharu, dyplomu dla Grzego-
rza Jasiak - Mistrza Koła Niemica w I za-
wodach spinningowych z łodzi oraz pucha-
rów i dyplomów za złowioną „Najdłuższą 
rybę” oraz za złowioną „Najcięższą rybę” 
dokonał Prezes Koła Niemica - Mirosław 
Gancarz. Sponsorowane nagrody rzeczowe 
dla zwycięzcy i okolicznościowe medale 
dla wszystkich uczestników zawodów wrę-
czone zostały przez Arkadiusza Kipisza - 
przedstawiciela firmy Mikona Okna. Przy 
okazji zawodów tej rangi wręczone zostały 
dla wszystkich uczestników okolicznościo-
we znaczki z okazji 65-lecia powstania 
Polskiego Związku Wędkarskiego wraz z 
dyplomem.
Wierzymy, że to dopiero początek, a kolejne 
zawody odbędą się już za rok i przy udziale 
znacznie większej grupy wędkarzy.               
                                                                                                

***
Również, na przełomie lipca i sierpnia br. 
rozegrano Maraton Wędkarski o Puchar 
Prezesa Koła Niemica. 
W rywalizacji uczestniczyło 9 zawodni-
ków. Miejscem zawodów były brzegi i 
woda jeziora Ostrowiec. Rywalizacja trwa-
ła trzy dni.
Maraton pomimo rywalizacji na „wodzie”, 
miał również charakter imprezy pikniko-
wo-rodzinnej. 
W rywalizacji brali udział członkowie 
Koła, czas i metody łowienia były dowolne, 
wędkowanie z brzegu i z łodzi, liczyły się 
ryby złowione w trakcie całych zawodów 
(zgodnie z regulaminem zawodów i rapr). 
Do dyspozycji zawodników było całe je-
zioro. W końcowej klasyfikacji, zwycięzcą 
Maratonu Wędkarskiego i zdobywcą Pu-
charu Prezesa Koła Niemica został Romu-
ald Bobis. 
Puchary w kategorii: „najdłuższa ryba” za 
złowionego 51 - centymetrowego szczu-
paka oraz w kategorii „najcięższa ryba” 
za złowionego lina przypadły Marianowi 
Zając. Zostały również wręczone nagrody 
dla zwycięzców oraz okolicznościowe me-
dale dla wszystkich uczestników zawodów. 
Wręczał je Arkadiusz Kipisz - przedstawi-
ciela firmy Mikona Okna.
Podobnie jak w przypadku Zawodów spin-
ningowych z łodzi, sponsorem ufundowa-
nych nagród była firma MIKONA OKNA 
Magdalena Kipisz z Koszalina.
                                 Mirosław Gancarz

Rywalizowali wędkarze z Niemicy. 
W miesiącach letnich rozegrali Maraton Węd-
karski o Puchar Prezesa Koła Niemica 
oraz Zawody Spinningowe z łodzi o Mistrzo-
stwo Koła Niemica

poprzewracane drzewa, pojawiające się 
gdzieniegdzie konary oraz przyspieszony 
nurt rzeki, utrudniały spływ, ale i uatrak-
cyjniały go. Dla przepięknych, urokliwych 
widoków warto było. Wysiłek fizyczny, 
walory przyrodnicze Doliny Grabowej, 
okalające łąki i błękitne niebo to tylko nie-
które z atutów tej świetnej formy rekreacji. 
Rzeka nie pozwalała się nudzić, trzeba było 
się mocno nagimnastykować, aby ominąć 
przeszkody i wyjść z tego cało. Nie obyło 
się bez wywrotek i zabawnych zwrotów 
akcji, ale każdy uczestnik zdał egzamin i 
ukończył spływ.
Najtrudniejszy odcinek zakończył się za 
starym mostem w Święcianowie, potem 

było już bardzo przyjemnie. Rozszerzone 
koryto Rzeki, zapach łąk, ominięcie mo-
stu na trasie Koszalin - Słupsk nieopodal 
Malechowa i po kilkunastu minutach kaja-
karze kolejno dopływali do nowego mostu 
w Grabowie, gdzie znajduje się mała infra-
struktura turystyczna z przystanią kajako-
wą i łowiskiem dla wędkarzy. Tam, każdy 
pojawiający się kajak przywitany został 
okrzykami i oklaskami ze strony oczeku-
jących mieszkańców Grabowa, rodziny i 
znajomych kajakarzy oraz przedstawicieli 
UG Malechowo. Nagrodą dla dzielnych 
miłośników kajakarstwa były kiełbaski 
pieczone na ognisku, kaszanka z grilla i 
przepyszne domowe ciasta z kawą i her-



32 SpoRt  www.malechowo.pl

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 2 paźdzernika 2015 r. 

Nakład 2000 egzemplarzy
Malechowski
Kwartalnik

Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski ENDURO na 
stałe wpisują się 
w kalendarz imprez w gmi-
nie Malechowo. 
Impreza ta przyciąga z 
roku na rok coraz większe 
rzesze zwolenników, roz-
sławiając nasze tereny. 

Tak też było w tym roku, podczas 
V i VI rundy Mistrzostw Polski, 
Puchar Polski i Mistrzostw Pomo-
rza (klasa amator) w rajdach En-
duro. W tej dwudniowej imprezie 
wzięła udział rekordowa liczba za-
wodników. Startowali oni w dwóch 
kategoriach: motocykl i quad na 
rozbudowanej, pięknej trasie Ma-
lechowo - Święcianowo. Długość 
jednej pętli wynosiła ok. 40 km.
Baza zawodów zlokalizowana była 
jak co roku w Forcie Marian w Ma-
lechowie.
Zawody otworzył: Waldemar Irac-
ki, Artur Romańczuk z MotoCros-
su Klub Darłowo oraz wójt gminy 
Malechowo - Radosław Nowakow-
ski, który pogratulował świetnej 
organizacji i współpracy z władza-
mi gminy oraz życzył wspaniałych 
wrażeń i bezpiecznych wyścigów. 
„Zawody o tej randze to wielkie 
wyzwanie i powód do dumy. Cie-

szę się, że tylu pasjonatów sportów 
motorowych przyjeżdża do Male-
chowa i Święcianowa co roku”.
Po wyciągnięciu flagi państwowej 
na maszt i wysłuchaniu hymnu 
rozpoczęto zawody. Najpierw star-
towali motocykliści a następnie 
quadowcy.
W niedzielę, 19 lipca br. kontynu-
owano sportową rywalizację, którą 
zakończono wręczeniem nagród 
zasponsorowanych przez indywi-
dualnych sponsorów, Wójta Gminy 
Malechowo oraz Starostwo Powia-
towe w Sławnie. Wójt gminy Male-
chowo wręczył nagrody specjalne 
w dwóch kategoriach i podzięko-
wał wszystkim zawodnikom za ry-
walizację, a organizatorom Enduro 
za świetną współpracę.
Zawody Enduro stają się wizytów-
ką naszej gminy, wpisując się na 
stałe w kalendarz imprez. Bardzo 
pozytywny wydźwięk za strony 
zawodników, wymagająca i zor-
ganizowana do perfekcji trasa – 
wszystko to powoduje, że z roku 
na rok w Malechowie i Święciano-
wie startuje coraz więcej zawodni-
ków i kibicuje im wielu kibiców.  
A my już dziś mamy nadzieję, że 
spotkamy się za rok.
 
Wójt Radosław Nowakowski kie-

ruje serdeczne podziękowania dla: 
pana Mariana Laskowskiego z 
Fortu Marian w Malechowie (baza 
imprezy) oraz dla pani Darii Pod-
pirko - Zdyr ze Święcianowa (a 
także jej rodziny oraz znajomych) 
za udostępnienie terenu i pomoc w 
przygotowaniu tras. Nie można za-
pomnieć o Polskim Związku Mo-
torowym oraz o  MotoCross Klub 
Darłowo i wszystkich sponsorach.
Słowa uznania dla niezawodnych 
strażaków  z Karwic, Malechowa, 
Ostrowca i Pękanina, którzy ob-
stawiali zawody oraz dla sołtysa 
Święcianowa, sołtysa Żegocina, 
radnego Pawła Zająca i przed-

stawicieli OSP Ostrowiec, któ-
rzy zabezpieczyli gastronomię w 
Święcianowie podczas dwudnio-
wych zawodów.  Bez tych osób 
ta kluczowa impreza w gminie 
Malechowo nie byłaby tak udana! 
Trzeba pamiętać bowiem o tym, 
że przygotowania do zawodów za-
częły się na kilkanaście dni przed 
imprezą, a wiele zaangażowanych 
osób - społeczników poświęciło 
mnóstwo czasu i energii. Efekt na 
załączonych fotografiach.
Serdecznie dziękuję!

 Wójt gminy Malechowo 
- Radosław Nowakowski

Motokross

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ENDURO


