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Lata dobrej pracy 

Samorząd pamiętający o seniorach... ... i najmłodszych mieszkańcach gminy.

Samorząd inwestujący w potrzeby mieszkańców!

Mijająca kadencja obfitowała w realizację kluczowych inwestycji, po-
zyskiwanie środków zewnętrznych, rozwój życia społecznego i kulturo-
wego oraz szeroko pojętą integrację międzypokoleniową i aktywizację 
środowiska lokalnego. 
Specjalne wydanie Kwartalnika Malechowskiego jest wprowadzeniem 
do tego, co zrealizowaliśmy, nadal realizujemy i mamy w planach kon-
tynuować...
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Malechowo

Mijają cztery lata od kiedy 
postanowiliście Państwo 
nam zaufać i oddać zarzą-
dzanie Gminą Malechowo 
w nasze ręce. Wierzymy, 
że pokładanego zaufania 
nie zawiedliśmy. Przez ten 
czas w naszej Małej Oj-
czyźnie udało się zrobić 
bardzo wiele. W tym czasie 
powstało wiele inwestycji, 
udało się wybudować wiele 
kilometrów dróg oraz sieci 
wodno-kanalizacyjnych. 
Podejmowaliśmy wspól-
nie wiele trudnych decyzji 
związanych z naszą służbą 
zdrowia, oświatą i plano-
waniem przyszłych inwe-
stycji. Dzięki wzajemnemu 
zrozumieniu i współpracy 
zrealizowaliśmy i nadal 
realizujemy szereg projek-
tów unijnych skierowa-
nych zarówno do najmłod-
szych mieszkańców, jak i 
seniorów. Powstało wiele 
miejsc rekreacji, placów 
zabaw oraz świetlic, w któ-

Słowo od Wójta
nym poziomie, bez dodat-
kowego obciążania miesz-
kańców. Nasza Gmina się 
rozwija. Dużo zostało już 
zrobione..., wiele przedsię-
wzięć jest w trakcie reali-
zacji, ale mamy też świa-
domość, że jeszcze wiele 
do zrobienia pozostało....  

Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce wy-
danie specjalne Kwartalnika 
Malechowskiego, w któ-
rym przedstawiamy tylko 
ważniejsze przedsięwzięcia 
realizowane w mijającej 
kadencji samorządu. Był to 
naprawdę pracowity czas 
dla Wójta, Radnych, Sołty-
sów i ich rad...,  ale też dla 
wielu mieszkańców, którzy 
społecznie, z zapałem w 
wielu tych przedsięwzię-
ciach czynnie uczestniczyli. 

Niech to specjalne wyda-
nie Kwartalnika będzie 
również podziękowa-
niem za ich pracę i mo-
tywacją na następne lata.

W sierpniu 2015 r. wyremontowano drogę powiato-
wą na odcinku Gorzyca - Przystawy. Remont drogi na 
tym odcinku objął wymianę nawierzchni oraz usypanie 
i utwardzenie poboczy. Dzięki temu wzrosło bezpie-
czeństwo mieszkańców poruszających się w tej okolicy. 
Droga została wybudowana dzięki porozumieniu Staro-
stwa z firmą budującą siłownie wiatrowe na tym terenie.  

Gorzyca - Malechowo

Dobra współpraca Gmi-
ny Malechowo z PGL 
Lasami Państwowymi - 
Nadleśnictwem Polanów 
zaowocowała remontem 
drogi na odcinku Drzeń-
sko - Zalesie.

Gminną drogę publicz-
ną wyłożono płytami 
yomb na odcinku 1600 
m, powstały mijanki, 

wyremontowano most. 
Wyremontowany odci-
nek obciążony jest du-
żym ruchem samochodów 
transportujących drzewo 
z lasu, stąd konieczność 
modernizacji tej drogi. 

Wkład Nadleśnictwa
 to 500.000 zł, 

      Gminy - 454.590 zł.  
 

Drzeńsko – Zalesie

Droga od ośrodka zdrowia 
do jeziora wyłożona zosta-
ła płytami yomb - mowa o 
jej początkowym odcinku, 
który był najbardziej na-
rażony na wybijanie i po-
wstawanie zagłębień.  

Ponadto powstały też tu 
utwardzone miejsca parkin-
gowe. Działania te miały 
na celu poprawę komfortu 
osób mieszkających przy 
jeziorze oraz odwiedza-
jących to miejsce. 

...do jeziora w Ostrowcu
rych prowadzone są zaję-
cia kształcące nasze dzieci. 
Gmina Malechowo aktyw-
nie wspiera stowarzysze-
nia. Jednym z ważniejszych 
sukcesów mijającej kaden-
cji  jest rozbudzenie więzi 
oraz pobudzenie aktywności 
społecznej mieszkańców. 
Organizujemy coroczne im-

prezy integracyjne dla dzie-
ci oraz mieszkańców: Dzień 
Dziecka, Dzień Seniora, 
Potyczki Sołeckie, Jarmarki 
świąteczne, Dożynki Gmin-
ne z gwiazdą wieczoru itp.  
Przez te ostatnie cztery lata 
udało się również utrzymać 
podatki i opłaty gminne 
praktycznie na niezmienio-

W Kawicach przy ścisłej 
współpracy z sołectwem 
zbudowano chodnik 
łączący centrum wsi 
z kościołem oraz tzw. 
blokami.  
Sołectwo w ramach środków 
sołeckich przekazało 120 
m² polbruku, 80 m² obrzeży 

chodnikowych oraz dwie 
palety cementu. Gmina po-
kryła koszty brakujących 
materiałów (80 m² krawęż-
nika drogowego, piasek, 
cement) oraz robocizny.  
W sumie w Karwicach przy-
było 80 m² chodnika pro-
wadzącego do kościoła. 

Budowa chodnika 
przy drodze gminnej 
w Karwicach

Gmina Malechowo 
w ramach moderniza-
cji drogi (przy sklepie) 
wykonała kanalizację 
deszczową z chłonnymi 
drenażami. 

Ponad 300-metrowy od-
cinek został wyłożony 
polbrukiem. Celem po-
prawy bezpieczeństwa 
zamontowano także próg 

zwalniający oraz tzw. azyl.

Obszar ten oznakowano 
znakami D-40 „strefa za-
mieszkania”. Jest to stre-
fa, w której obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 
20 km/h. Nowa droga jest 
ciągiem pieszo - jezdnym, 
a to oznacza, że pierwszeń-
stwo mają tu piesi. Koszt 
inwestycji to 490.000 zł.

Ostrowiec 

Za „Drewniakiem”

Radosław Nowakowski
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Gmina Malechowo 
wyremontowała drogę 
Malechowo - Paproty 
dzięki środkom unijnym 
z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Prace polegały na poszerze-
niu drogi, którą przebudo-

wano na odcinku 3,761 km 
oraz na wybudowaniu ka-
nalizacji deszczowej wraz z 
chodnikiem w Malechowie. 

Wartość inwestycji 
to 3,4 mln zł. 

Ponad 63% kosztów kwali-
fikowanych stanowiły środ-
ki unijne, pozostała część 
to środki własne Gminy.

Malechowo – Paproty

W Karwicach wykonano 
ciąg pieszo-jezdny 
z kostki betonowej 
w pasie od świetlicy 
wiejskiej, wzdłuż bloków 
i kościoła.

Droga została poszerzona 

i zyskała na funkcjonalno-
ści. Nowa nawierzchnia o 
długości około 600 m zo-
stała wyłożona polbrukiem. 
Przy kościele wykonano 
także miejsca postojowe. 

Koszt inwestycji to 
559.000 zł.

Karwice

Droga wewnętrzna

Rok 2017 obfitował w 
opady deszczu nie wy-
stępujące w takiej wiel-
kości od dziesięcioleci. 
Wiele podtopień występu-
jących na terenie powiatu 
sławieńskiego nie ominę-
ło i naszych mieszkańców. 

W trybie alarmowym zo-
stała odtworzona pod-
stawowa melioracja na 
terenie wsi oraz zwięk-
szona jej przepustowość. 

Wydatkowana kwota 
to ok. 50.000 zł.
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Przebudowa 
i odtworzenie 

melioracji 
w Przystawach 
i Pięćmiechowie

W 2018 r. płytami 
yomb wyłożono ko-
lejne odcinki dróg 
w naszej gminie. 
W Darskowie zmienił się 
komfort poruszania na 
odcinku 300 m, w Male-
chowie na dwóch odcin-
kach dróg (za restaura-
cją Pod Dębem oraz od 
numeru 85A).  

W Ostrowcu płytami 
wyłożono odcinek ok. 
150 m.  

Utwardzili 
drogi 

yomba-mi

Wybudowano chodnik 
od drogi wojewódzkiej 
do świetlicy wiejskiej. 

Powstał tu funkcjonalny 
odcinek o długości 210 m. 
b., dzięki czemu przemiesz-
czanie się mieszkańców z 

pewnością zostało uspraw-
nione. Chodnik nie został 
połączony bezpośrednio z 
drogą wojewódzką, gdyż 
ma być ona w niedługim 
czasie przebudowywa-
na i wtedy też to nastąpi.

  Kosierzewo

Nowy chodnik 

Na drodze gruntowej 
przy krzyżu w Sulecho-
wie od wielu lat zbierała 
się woda, co powodowało 
duże utrudnienia. 

Gmina Malechowo zleci-
ła ułożenie 93 m.b. płyt 
yomb, dzięki czemu odci-

nek ten został utwardzony. 
Ponadto, z pozyskane-
go z tego terenu ma-
teriału, utwardzono 
parking przy świetlicy 
wiejskiej w Sulechowie. 
Pozostały odcinek jest 
również przewidziany do 
remontu w tym systemie.

Sulechowo

Modernizacja drogi

Zmodernizowano
 drogę na odcinku 
do numeru 13 w prawo 
oraz w lewo od skrzyżo-
wania do połowy drogi, 
co łącznie stanowiło 
ok. 500 m ze skrzyżowa-
niem. 

Wyłożono ją płytami yomb, 
udrożniono i przeczyszczo-

no rowy, które nie speł-
niały swojej roli i podczas 
jesiennych ulew powo-
dowały duże problemy. 

Łącznie, na remonty dróg 
we wdrożonym w naszej 
Gminie w tej kadencji 
samorządu systemie 
yomb, wydatkowano 
ponad 1.200.000 zł.

Pięćmiechowo

Gmina Malechowo 
przebudowała przepust 
w Karwicach na końcu 
wsi. 

Dotychczasowy nie speł-
niał już swoich funkcji i 
był zarwany. Z tej przyczy-
ny droga i pobliskie pola 
były notorycznie zalewane, 

a rozlewisko znajdujące 
się przy skręcie do drogi 
krajowej nr 36 utrudniało 
poruszane się. Dzięki wy-
konanym pracom możliwe 
jest odprowadzanie wody z 
pól i odpowiednie odwod-
nienie terenu. Koszt przed-
sięwzięcia - ok. 20.000 zł.

Przebudowa przepustu 
w Karwicach

Płytami yomb wyłożono drogę w Laskach - na od-
cinku od skrzyżowania do oczyszczalni na początku 
wsi. Poprawiono tym samym stan nawierzchni, a co 
za tym idzie bezpieczeństwo i komfort podróżo-
wania. Jest to jedna z wielu dróg wyremontowa-
nych w tej kadencji w systemie płyt yomb. 

Yomb w Laskach

Gmina Malechowo w 
partnerstwie ze Staro-
stwem Powiatowym w 
Sławnie wyremontowała 
wysłużony most na tra-
sie Białęcino - Zalesie. 

Dzięki tym działaniom 
wzmocniono konstruk-
cję mostu położone-
go nad rzeką Grabową. 
Łączny  koszt  ok. 70.000 zł, 
wkład Gminy - 20.000 zł.

Nowy most w Białęcinie
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Gruntowny remont 
zabytkowego kościoła 
w Malechowie polegał 
na wzmocnieniu, 
zaizolowaniu i pospinaniu 
fundamentów budynku. 

Wymieniono starą dachów-
kę, wzmocniono więźbę po-
przez wymianę części belek 

oraz ich zaimpregnowanie. 
Wewnątrz budynku odno-
wiony został sufit, zdemon-
towano podbitkę, wymie-
niono podłogę na poddaszu 
oraz instalację odgromową.
Obiekt został wyremon-
towany dzięki wspar-
ciu firmy wiatrako-
wej kwotą 500.000 zł. 

Kościół w Malechowie

W mijającej kadencji 
uruchomiono kilkanan-
ście lamp hybrydowych 
na terenie całej gminy. 

Nowoczesne oświetlenie 
pojawiło się na drodze po-
wiatowej przy wjeździe do 
Gorzycy oraz przy wjeź-
dzie do Ostrowca od stro-
ny Podgórek. Dwie lampy 
oświetlają Bartolino przy 
nowo wybudowanych 
posiadłościach prowadzą-
cych do Krzekoszewa. 
Teren rekreacyjny przy Je-
ziorze w Ostrowcu został 
także wzbogacony o dwie 
lampy parkowo - uliczne.
W 2016 r. nowe lampy hy-
brydowe pojawiły się tak-
że w Malechowie - jedna w 
pobliżu zabudowań znaj-
dujących się za Restaura-
cją Pod Dębem, a druga 
na drodze prowadzącej do 
nowo wybudowanych do-
mów, jedną lampę zamon-
towano w Przystawach 
przy zabudowaniach w 
kierunku lasu.
Kolejne, dwie lampy po-
sadowiono w Malechowie 
(przy udziale środków so-
łeckich), po jednej w Pod-
górkach, w Ostrowcu i w 
Sulechówku na cmentarzu 
komunalnym, w Sulecho-
wie przy drodze do starej 
szkoły oraz w Darskowie 
na boisku.

Przybyło lamp 
hybrydowych

W naszej gminie powstały 
3 obiekty funkcyjne, które 
również pełnić będą rolę 
świetlic kontenerowych, 
a w Zielenicy - zaplecza 
sportowego. 

Znajdują się tu: pomiesz-
czenie główne, zaplecze 
gospodarcze oraz toalety, 
doprowadzone są media.  
Zadanie to miało na celu 
stworzenie miejsc, w któ-
rych mieszkańcy mogą się 

spotykać w dogodnych 
warunkach, bez względu 
na pogodę.   
Łączny koszt budowy tych 
obiektów to 543.200 zł, z 
czego 219.343 zł to pozy-
skane środki unijne. 

Miniświetlice i zaplecze sportowe 

Obecnie największy 
obiekt świetlicowy 
na terenie naszej gminy 
powstał w 2015 roku 
w Gorzycy. 

Na obiekt ten składa-
ją się: sala główna, dwie 
salki lekcyjne, aneks 
kuchenny oraz toale-
ty dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych. 
W Gorzycy powstało 
miejsce, w którym odby-
wają się zajęcia działają-
cej tu placówki wsparcia 
dziennego, spotykają się 
seniorzy podczas zajęć re-
habilitacyjnych, prężnie 
działają tu sołtys i rada 
sołecka, organizując zaba-
wy i spotkania tematyczne. 

Teren wokół zagospoda-
rowany jest w znacznej 
części dzięki inicjatywie 
mieszkańców wsi.  
Koszt budowy i wyposaże-
nia obiektu to 625.000 zł, z 
czego 500.000 zł to kwota 
pozyskana od inwestora si-
łowni wiatrowych. 

Gorzyca

Dom wiejski

Na ostatnim etapie jest bu-
dowa świetlicy Kusicach. 

W budynku będzie się mie-

ścić świetlica (sala głów-
na) z toaletami i zaple-
czem gospodarczym.  

Koszt inwestycji to 
638.000 zł, w tym 

pozyskane środki unijne
          to 299.163 zł. 

11 nowych źródeł światła 
zamontowano na nowym 
osiedlu w Pękaninie.

Na istniejących tam lam-
pach zamontowano oprawy 

ledowe, co miało na celu 
zbadanie zasadności i okre-
ślenia korzyści wprowadze-
nia nowoczesnych, ener-
gooszczędnych rozwiązań.

Pękanino

Źródła światła

Gmina Malechowo wymieniła stare, ener-
gochłonne oprawy oświetleniowe na ener-
gooszczędne oprawy ledowe w salach gim-
nastycznych szkół w Ostrowcu i Niemicy. 
Zwiększono komfort użytkowania tych obiektów 

oraz zminimalizowano wydatki.

Wymieniono oświetlenie 
sal gimnastycznych

Świetlica wiejska w Kusicach Będzie dom kultury
Gmina Malechowo podpisała umowę na przebudowę 
budynku byłego Gimnazjum, dzięki czemu utworzony tu 
zostanie Dom Kultury.
Całość zadania to 450.000,00zł, z czego dofinanso-
wanie wynosi 63,63%. Realizację zadania przewi-

dziano na lata 2019-2020.
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Gmina Malechowo zadbała o sukcesywne przeglądy i remonty 
przystanków oraz wiat autobusowych. Prace polegały na odma-
lowaniu wiat i doposażeniu w kosze na śmieci.

Zadbaliśmy o przystanki

Inwestycję zrealizowano częściowo dzięki pozy-
skanej dotacji celowej z Województwa Zachodnio-
pomorskiego w wysokości 15.850 zł. W ramach 
zadania zbudowano instalację nawadniającą boisko 
sportowe przy Szkole Podstawowej w Malechowie. 
Łączny koszt zamknął się kwotą ok. 50.000 zł.

...w Malechowie

Modernizację boiska sportowego w Zielenicy zre-
alizowano dzięki inicjatywie zarządu Klubu oraz za-
angażowaniu mieszkańców Zielenicy. Nad całością 
prac czuwało Stowarzyszenie Klubu Sportowego 
Strong Zielenica. Wielomiesięczna praca wolon-
tariuszy opłaciła się, całość zadania zamknęła 
się w kwocie ok. 69.000 zł. Gmina przekazała 
ziemię o wartości 9.000 zł., podmioty współ-
pracujące z klubem użyczyły swój sprzęt. Posia-
no trawę najwyższej jakości, przy budowie na-
wierzchni wykorzystano najnowsze technologie. 
Boisko w Zielenicy z pewnością może być wzorem.

...w Zielenicy

Przy ostrowieckim jeziorze powstało boisko do 
gry w siatkówkę plażową. Możliwe to było dzięki 
wsparciu lokalnych przedsiębiorców i społeczni-
ków. Główną inicjatorką powstania tego miejsca 
była Przewodnicząca Rady Gminy- Jolanta Kieres. 
Prace polegały na przygotowaniu nawierzchni, pod-
łoże wyłożono geowłókniną i usypano je piaskiem. 
Na koniec teren ten doposażono w słupki oraz siat-
kę. Dzięki ww. zadaniu w jeszcze większym stop-
niu wykorzystano potencjał rekreacyjny jeziora.

...nad jeziorem w Ostrowcu

Przebudowa boiskModernizacja 
centralnego 
ogrzewania 

w Szkole
Podstawowej
w Malechowie
Budynek byłego gimna-
zjum został docieplony 
oraz zmodernizowano tu 
system grzewczy. 

W ramach zadania zde-
montowano stary komin, 
bowiem na skutek prze-
prowadzonej termomo-
dernizacji zapotrzebo-
wanie energetyczne w 
budynku znacznie spadło. 
Na koniec zamontowa-
no nowy komin systemo-
wy ze stali żaroodpornej.

Budowa nowych 
wiat rekreacyjnych 
to odpowiedź male-
chowskiego samo-
rządu na potrzeby 
mieszkańców do-
tyczące stworzenia 
miejsc integracji. 
Ze względu na to 
solidne, drewniane 
wiaty pojawiły się 
w Bartolinie, Male-
chówku, Sęczkowie 
oraz w Sulechówku.

Nowe wiaty w Gminie Malechowo

Wiata w Sulechówku

Bartolino Sęczkowo
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W ramach tego zadania 
wymieniono pokrycie da-
chu, docieplono strop, wy-

mieniono także obróbki 
blacharskie i orynnowa-
nie. Budynek docieplo-

no styropianem wraz z 
nową wyprawą tynkarską.

Termomodernizacja 
Gminnej Biblioteki Publicznej Modernizacja 

odcinka sieci 
kanalizacyjnej 

w Ostrowcu
W Ostrowcu wyremon-
towano bezinwazyjnie 
przejście rury kanaliza-
cyjnej pod drogą woje-
wódzką w miejscu, w 
którym od wielu lat zapa-
dała się droga i chodnik. 
Modernizację wykona-
no w technologii wdmu-
chiwanego kołnierza.

Wodociąg 
w Żegocinie

Wyremontowano wodo-
ciąg w Żegocinie oraz 
jego newralgiczne punk-
ty kanalizacji sanitarnej, 
będące od dawna utrapie-
niem dla mieszkańców. 

Ze względu na zły stan 
techniczny i długotrwałe 
problemy z nieszczelno-
ściami wymieniono całą 
magistralę wodociągo-
wą o długości 1350 m. 

W stacji uzdatniania wody w 
Żegocinie zautomatyzowa-
no proces uzdatniania wody.

Doposażenie hydroforni 
w Pękaninie i Laskach 
w ultrafioletową lampę 
miało na celu uzdatnianie 
wody poprzez niemal 
stuprocentową 
redukcję biogenów.

Uzdatnianie wody tą 
techniką polega na pod-
daniu jej działaniu pro-
mieniowania ultrafioleto-
wego krótkiego zakresu.  
Szkodliwe zarodniki są 
skutecznie niszczone przy 
jednoczesnym zachowa-
niu wszystkich atrybu-

Gmina Malechowo

Zakup lamp UV

tów wody.  
Zaletami tego syste-
mu są wysoka sku-

teczność i wydajność. 

Gmina Malechowo pro-
wadzi prace związane 
z budową sieci kanaliza-
cji w Niemicy w ramach 
pierwszego etapu. 

W ramach tej inwesty-
cji powstanie ponad 6 km 
sieci grawitacyjnej i tło-
czonej. Planowany termin 
zakończenia drugiego eta-

pu inwestycji to 2019 r. 

Całkowity koszt 
inwestycji to ponad

5.000.000 zł.

Kanalizacja w Niemicy

W Paprotach wybudowa-
no wodociąg o długości 
około 3 km, co pozwoliło 
na przyłączenie Paprot 
i Święcianowa do hydro-
forni w Malechowie. 

Mieszkańcy tych miejsco-
wości korzystają z lep-
szej jakościowo wody. 
Inwestycja ta jest częścią 
przyjętego wcześniej i 
sukcesywnie realizowa-
nego planu modernizacji 
sieci wodociągowych w 
gminie Malechowo zakła-
dającego m. in. likwida-
cję wysłużonych i ener-
gochłonnych hydroforni.

Wodociąg w Paprotach

Zadanie polegało na wy-
mienie pompy na głębi-
nową, wydajną i bardziej 
oszczędną. 

Wyremontowano stację 
uzdatniania wody, uru-
chomiono 2 hydrofory i 
zbiorniki odżelaziaczy.
Do hydroforni w Witosła-

wiu podłączone zostały 
miejscowości Darskowo i 
Borkowo (do tej pory pod-
łączone do niej były tylko 
Witosław i Sulechówko).

Witosław

Przebudowa hydroforni

Gmina Malechowo chcąc 
zminimalizować skutki 
skażenia bakterią coli, 
sukcesywnie modernizuje 
istniejące systemy 
uzdatniania wody. 

Zakupiono lampy UV, co 
miało na celu uzdatnianie 
wody poprzez redukcję bio-
genów w wodzie. Dezyn-
fekcja promieniami UV nie 
wpływa negatywne na ludzi 
i nie pozostawia w wodzie 
żadnych substancji che-
micznych. Zaletą tej meto-
dy uzdatniania wody jest jej 
skuteczność oraz wydajność. 

Modernizacja 
systemu 

uzdatniania wody

Na modernizację systemu 
uzdatniania wody - wodociąg 
w Malechowie wydatkowano 
kwotę 50.000 zł, natomiast 
modernizacja hydroforni w 
Niemicy kosztowała male-
chowski samorząd 60.000 zł.
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W mijającej kadencji 
zadbano również 
o najmłodszych 
mieszkańców naszej 
gminy. 

Dokonano wymiany kil-
kunastu placów zabaw na 
nowoczesne i w pełni bez-
pieczne. Nowe place za-
baw zamontowano m. in. 

w: Bartolinie, Darskowie, 
Kosierzewie, Kusicach, 
Laskach, Podgórkach, 
Przystawach, Sulecho-
wie, Sulechówku, Białę-

cinie, Niemicy, Gorzycy.
W nowe elementy zaba-
wowe doposażono nato-
miast place w: Malecho-
wie (przy malechowskim 

urzędzie) oraz przy ma-
lechowskim przedszko-
lu. Dzięki tym zmianom, 
zabawy dzieci są dla 
niech przyjemnością, po-

dobne odczucia mają ich 
rodzicie i opiekunowie, 
a najważniejsze, że są 
to miejsca bezpiecznie.

Nowe place zabaw dla najmłodszych

Dzięki gruntownemu 
remontowi, ośrodek 
w Ostrowcu spełnia swo-
ją funkcję w możliwie 
najlepszy sposób.

W obiekcie wymienio-
no okna, zamontowano 
szerokie drzwi, położono 
tynki, podwieszono su-
fity, odświeżono ściany 
oraz dokonano wymia-
ny instalacji grzewczej i 
elektrycznej oraz oświe-
tlenia. Zakupiono nowe 
meble i niezbędne sprzę-
ty, doposażono gabinety i 
pozostałe pomieszczenia.
Podjazd przed obiek-

tem wyłożony zo-
stał polbrukiem, uzu-
pełniono chodnik. 
Wybudowano także 

podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych, dosto-
sowując cały obiekt do 
obowiązujących norm. 

Ostrowiec

Ośrodek zdrowia

Ośrodek Zdrowia w 
Kawnie dysponuje no-
wym parkingiem wraz z 
bezpiecznym wjazdem na 
ten teren. 

Dzięki wykonanej w 2016 r. 

inwestycji poprawiono 
komfort i bezpieczeństwo 
pacjentów podczas wjazdu 
i w szczególności wyjaz-
du z terenu Ośrodka. 
 Na terenie przyległym do 
ośrodka powstał utwar-

dzony parking, który wy-
łożono polbrukiem. Tak 
naprawdę, modernizacja 
parkingu wraz z wjazdem 
oczekiwana była przez pa-
cjentów od czasu utworze-
nia Ośrodka w Kawnie. 

Nowy parking w Kawnie

Gmina Malechowo jako 
jedna z niewielu posiada 
w ramach swojej struk-
tury Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. 

W ramach ZOZ-u Male-

chowo działają ośrodki 
w: Malechowie, Kaw-
nie, Lejkowie, Ostrowcu 
oraz placówka w Sławnie. 
Pacjenci mogą korzystać z 
opieki zdrowotnej lekarza 
rodzinnego, lekarzy spe-

cjalistów oraz z opieki den-
tysty w Malechowie i Lej-
kowie. Gmina Malechowo 
oferuje również swoim 
mieszkańcom bezpłat-
ne usługi rehabilitacyjne.

Gmina Malechowo

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Od roku 2015 Gmina 
Malechowo oferuje 
świadczenie bezpłatnych 
usług rehabilitacyjnych 
dla pacjentów ZOZ-u 
Malechowo. 

Na ten cel z budże-
tu Gminy przeznaczane 
jest corocznie 50.000 zł.
Za rehabilitację odpowiada 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Malechowie i prowa-
dzi ją w tutejszym ośrod-
ku zdrowia. Jej celem jest 
poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców gminy Ma-
lechowo, głównie poprzez 
zmniejszenie zachorowal-
ności, wzrost jakości życia 
osób chorych oraz osią-
gnięcie możliwie najlepsze-
go stanu funkcjonalnego.
Z pewnością jest to dogod-
na alternatywa leczenia dla 
mieszkańców gminy, którzy 
często mają problem z do-
tarciem do sąsiednich miast. 

Zabiegi wykonują wykwa-
lifikowane fizjoterapeut-
ki w pełni wyposażonym 
gabinecie, mieszczącym 
się w ośrodku zdrowia w 

Rehabilitacja w naszej gminie

Malechowie od poniedział-
ku do piątku. Ośrodek w 
Malechowie dysponuje 
natryskiem dla pacjentów 
korzystających z zabiegów.
Oferowane zabiegi fi-
zjoterapeutyczne to: 
masaż klasyczny, la-
ser, magnetoterapia,  
prądy diadynamiczne, prą-
dy tens, jonoforeza, ultradź-
więki, prądy traberta, lampa 
sollux, okłady borowino-
we, gimnastyka korekcyjna, 
gimnastyka dla dorosłych.
Aby rozpocząć zabie-

gi rehabilitacyjne, należy 
uzyskać skierowanie od 
lekarza rodzinnego ZOZ 
Malechowo, a następ-
nie zarejestrować się w 
ośrodku zdrowia w  Ma-
lechowie osobiście lub te-
lefonicznie 94 31 84 209.

Dodatkowo ZOZ Male-
chowo świadczy zabiegi 
odpłatne w bardzo atrak-
cyjnych cenach! Więcej 
informacji pod numerem 
telefonu: 94 31 84 209.

Zapraszamy!
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Mijająca kadencja 
to wzmożone działania 
samorządu mające na 
celu wzrost bezpie-
czeństwa mieszkańców 
poprzez poprawę wa-
runków pracy strażaków 
ochotników. 

Mowa o remoncie remiz, 
boksów garażowych, zdo-
bywaniu środków na do-
posażenie jednostek w 
sprzęt specjalistyczny czy 
też akcjach edukacyjnych 
zarówno dla dzieci i mło-
dzieży, jak i dorosłych. 
Zmiany cieszą straża-
ków, jak i mieszkańców, 
którzy mają świadomość 

Kilka słów o naszym bezpieczeństwie

jak ciężką i pełną poświę-
ceń jest służba w ochot-
niczej straży pożarnej...
Warto podkreślić w tym 
miejscu, że w naszej gminie 
działa prężnie 5 jednostek 
w: Karwicach, Malecho-
wie, Ostrowcu, Pękaninie 

i Sulechowie, przy czym 
OSP Malechowo rozsze-
rzyło działalność o zespół 
wyjazdowy w Zielenicy, 
który dysponuje wozem 
strażackim i remizą wybu-
dowaną z własnych środków 
przez jednego z druhów.

Gmina Malechowo dużo 
uwagi poświęca potrze-
bom, jakie zgłaszają 
ochotnicze straże pożar-
ne. 

Tylko w 2018 r. dla na-
szych jednostek zdoby-
to środki w wysokości 
niemal 180 000 zł. 
OSP Malechowo pozy-
skała dotację z Krajowe-
go Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego na kwo-
tę niemal  40 tys. zł.  

W ramach pozyskanych 
środków przeprowadzo-
no remont boksów gara-
żowych, zakupiono także 
sprzęt ochrony osobistej 
oraz czujnik wielogazowy. 
Dotacja dla jednostek spo-
za krajowego systemu z 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych pozwoliła na 
zakup sprzętu osobistego 
i motopompy za kwotę 40 
tys. zł oraz na odremonto-

wanie remizy i boksu gara-
żowego OSP Sulechowo. 

Jednostka OSP Ostrowiec 
pozyskała środki na sprzęt 
ochrony osobistej:  
ubrania, buty bojo-
we, rękawice i hełmy 
w wysokości 9.000 zł, 
przekazała środki wła-
sne w wysokości 4 200 
zł, podobnie jak gmina 
w kwocie 1800 zł.  
Całość zadania to 16 000 zł.

OSP Malechowo pozy-
skała 3 000 zł z Nadle-
śnictwa Sławno i zakupi-
ło ubrania bojowe. 

W latach ubiegłych, straża-
cy z Karwic dokonali zaku-
pu sprzętu ratowniczego, 
dzięki dotacji z Komendy 
Głównej Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz dzięki 
wsparciu Gminy Malecho-
wo. Łączny koszt zadania 
to 31 508 zł, dotacja z KW 

PSP to 25 188 zł, z czego 
6 320 zł stanowi wkład 
własny Gminy Malechowo. 

W ramach realizacji zada-
nia publicznego zakupiono 
sprzęty trwałe, m. in.: pom-
pę do wody zanieczyszczo-
nej, agregat prądotwórczy, 
zestaw ratownictwa me-
dycznego, piłę do betonu 
oraz uzupełniono wyposa-
żenie osobiste strażaków. 

Gmina Malechowo w 2016 
r. przekazała OSP dotację 
w wysokości 6 000 zł, a 
w 2017 r. - 9 320 zł.  
W ostatnim czasie dzięki 
pozyskanym z Minister-
stwa Sprawiedliwości po-
nad 100.000 zł zakupiono 
dla jednostek OSP rozpie-
raki i nożyce hydrauliczne, 
deski ratownicze, defibryla-
tory oraz torby medyczne. 

Jednostki z naszej gmi-
ny współpracują z Urzę-

Środki przeznaczone na OSP

dem Gminy, ze szkoła-
mi, radami sołeckimi i 
stowarzyszeniami.  
Regularnie przygotowu-
ją pogadanki w szkołach, 
przedszkolach i pokazy 

dla dzieci oraz młodzieży. 
Uczestniczą w wydarze-
niach kulturalnych, zabez-
pieczają imprezy i festyny.
Zawsze można na nich li-
czyć - ratują ludzi, strze-

gą ich dobytku, pomagają 
zwierzętom, pełnią służ-
bę dla nas - mieszkań-
ców gminy i nie tylko.

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

Nowoczesny ambulans 
stacjonuje w Lejkowie. 
ZOZ Malechowo zacią-
gnął kredyt na ten zakup, 
Gmina Malechowo par-

tycypowała w kosztach w 
formie dotacji (50.000 zł). 

Całkowity koszt zakupu 
to 338 146,92 zł.

Malechowo

Nowa karetka
W mijającej kadencji 
wyremontowano 
budynek 
UG Malechowo. 

Wymieniono płytki na 
korytarzach, wyremon-
towano toalety wraz z 
zakupem nowego wy-
posażenia. Dzięki temu 
wizyty w urzędzie 
z pewnością są bez-
pieczniejsze i milsze.

Gmina Malechowo

Remont Urzędu

Nowa świetlica w OSP Malechowo

Strażacy z terenu Gminy są cyklicznie szkoleni
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Remont 
boksów 

garażowych 
OSP

Gmina Malechowo w po-
rozumieniu z Zarządem 
Gminnym OSP Malechowo 
zleciła remont boksów gara-
żowych w remizach w Ma-
lechowie oraz Sulechowie. 

Firma zewnętrzna wyre-
montowała dwa boksy w 
Malechowie, co polegało 
na ich odmalowaniu, po-
łożeniu struktury w for-
mie żywicy na ścianach 
oraz wymianie podłogi. 

W sulechowskiej sie-
dzibie przeprowadzo-
no tożsame działania. 

Środki na ten cel pozyskano 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

Gmina Malechowo po-
zyskała środki na sprzęt 
do ratowania zdrowia 
i życia ludzi w ramach 
Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedli-
wości.

Dzięki przyznanej dotacji 

jednostki z: Malechowa, 
Pękanina, Ostrowca i Su-
lechowa zostały  doposa-
żone w defibrylatory au-
tomatyczne AED, zestawy 
ratownictwa medycznego 
oraz narzędzia hydraulicz-
ne. Całkowity koszt zada-
nia to kwota 113 900zł, z 
czego wkład własny gmi-

ny to tylko 1%. Sprzęt, 
który ze względu na ilość 
prowadzonych przez stra-
żaków akcji, zużywa się 
w szybkim tempie, z pew-
nością będzie dobrze słu-
żył jednostkom i wpłynie 
na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszej 
gminy i całego regionu.

OSP ma nowy sprzęt

W mijającej kadencji odre-
montowano remizy w Kar-
wicach i Ostrowcu, które 
zyskały estetyczny wygląd. 

Dla jednostki OSP Malecho-
wo pozyskano pomieszczenie, 
które znacząco przyczynia się 
do poprawy komfortu i funk-
cjonowania jednostki. Po grun-
townym remoncie powstała tu 
przestronna świetlica. Wiele 
pracy w poprawę wizerunku 
i estetyki swoich jednostek 
wkładają sami druhowie. Po-
nadto jednostki OSP z naszej 

gminy otrzymały wsparcie w 
łącznej wysokości 30.283,50zł 
na doposażenie w specjali-
styczny sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy. Na tę kwotę składają 
się środki z dotacji MSWiA 
dla OSP (14.138,00 zł), Ko-
mendanta Głównego PSP w 
ramach Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego 
(9.085,00 zł) oraz wkład wła-
sny zabezpieczony w budże-
cie gminy. W wielu pracach 
remontowych czynny udział 
brali druhowie ochotnicy, za 
co serdecznie dziękujemy.

Odnowione remizy

Gmina Malechowo 
zakupiła profesjonalny 
detektor czterogazowy 
do wykrywania gazów 
wybuchowych, które 
stanowią największe 
zagrożenie podczas 
sezonu grzewczego. 

Koszt sprzętu to 3.100 zł. 
Jest on użytkowany przede 
wszystkim podczas akcji 
zadymienia w pomieszcze-
niach mieszkalnych oraz po 
- w celu sprawdzenia powie-
trza po akcji. Mowa o tlen-
ku węgla, gdyż jest on nie-
wyczuwalny i niewidoczny. 
Zakupione urządzenie po-

zwala sprawdzić czy insta-
lacja grzewcza jest sprawna 
i czy udrożnione są kanały.
Zakup urządzenia był nie-
zbędny ze względu na to, 
że  jednostki OSP Male-
chowo i Pękanino, które 
należą do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśni-
czego, biorą udział przy 
samodzielnych akcjach.  
W ramach akcji Czad w na-
szej gminie strażacy wspól-
nie z samorządem gminnym 
prowadzili edukację doty-
czącą zabezpieczenia urzą-
dzeń grzewczych i apelo-
wali o sprawdzenie kanałów 
oraz instalacji grzewczych. 

OSP Malechowo kupiło też 
5 czujników dymu, które 
przekazano wybranym lo-
sowo rodzinom zamiesz-
kującym wielorodzin-
ne budynki mieszkalne.
Wszystkie te działania 
mają na celu uświadomie-
nie mieszkańcom jak waż-
ne i łatwe jest kontrolowa-
nie urządzeń grzewczych 
w domach. Przy stosun-
kowo niewielkim koszcie 
można zyskać pewność, że 
podczas godzin nocnych 
wydobywający się dym 
lub czad spowoduje uru-
chomienie alarmu i unik-
niemy najgorszego. 

Akcja Czad w naszej gminie

Z myślą o najmłodszych 
członkach naszych 
jednostek OSP 
w 2016 r. zakupiono tor 
dla młodzieżowej 
drużyny pożarniczej. 

Pozwoliło to na wdro-
żenie treningów wśród 
młodzieżowych drużyn 
pożarniczych z terenu na-
szej gminy, co z pewno-
ścią wpłynie pozytywnie 

na sprawność młodych lu-
dzi, którzy z czasem będą 
stanowić trzon zastępów 
OSP Gminy Malechowo.

Tor dla Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej

Wójt Radosław Nowakowski z Komendantem Gminnym OSP - Romanem Nowackim

Inicjatywa malechowskich strażaków prezentuje się znakomicie
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Gmina Malechowo jest 
zarządcą 4 cmentarzy ko-
munalnych w: Malecho-
wie, Niemicy, Ostrowcu i 
Sulechówku. 

W minionym okresie zadba-
no o kondycję chodników, 
remontowano domy przed-
pogrzebowe, doposażono 

te tereny w kontenery na 
śmieci i lampy parkowe, 
wymieniono ogrodzenie 
cmentarza w Ostrowcu.

Nowe chodniki z polbru-
ku pojawiły się na cmen-
tarzach w Malechowie 
oraz w Niemicy. W Male-
chowie zamontowano też 

dwie stylizowane lampy.
W Sulechówku wybu-
dowano chodnik, któ-
ry prowadzi od kościoła 
do krzyża na cmentarzu. 

W ramach zadania przygo-
towano także wjazdy dla sa-
mochodów pogrzebowych i 
zagospodarowano przyległy 

teren  poprzez wyrównanie 
skarp. Rozbudowano tu też 
wjazd i miejsca parkingowe.

W Ostrowcu wyremontowa-
no dom przedpogrzebowy. 
Przedłużono i uszczelniono 
dach, wymieniono orynno-
wanie, uzupełniono ubytki 
w elewacji. Odmalowa-

no budynek na zewnątrz, 
wykonano opaskę wokół 
budynku, dodatkowo odno-
wiono i zamontowano nowy 
krzyż przy kaplicy, położo-
no nowy chodnik przed do-
mem przedpogrzebowym.  

W roku ubiegłym zamonto-
wano tu nową bramę wjaz-

dową wraz z ogrodzeniem.
Nowy chodnik położono na 
cmentarzu w Niemicy, gdzie 
zamontowana została solid-
na brama przy wjeździe. Aby 
zadbać o porządek cmen-
tarze w Malechowie, Sule-
chówku, Niemicy i Ostrow-
cu   doposażono w kontenery 
na odpady komunalne.

Cmentarze

Gmina Malechowo za-
kupiła oprogramowanie 
Mogiły. 
 Był to w pewnym sensie 
odzew na głosy osób z kra-
ju i zza granicy, którzy w 
naszej gminie pozostawili 
groby swoich najbliższych.  
Zapraszamy Państwa do 
odwiedzenia strony www.
mogily.pl/malechowo.  
To tu znajdziecie Państwo  
Interaktywny Plan Cmen-
tarza, gdzie można odna-
leźć dane o każdym grobie 
i osobach pochowanych 
wraz z miniaturą zdjęcia. 
Dzięki pracom inwentary-
zacyjnym powstały mapy i 
plany, sporządzane na pod-
stawie danych z pomiaru 
geodezyjnego, spis z natury 
wszystkich osób pochowa-
nych na cmentarzach.  
Stworzony został system ad-
ministracji oraz zbudowano 
strony internetowe cmenta-
rzy w: Malechowie, Niemi-
cy, Ostrowcu i Sulechówku.
Najważniejsza jest oczy-
wiście wyszukiwarka, w 
której po wpisaniu na-
zwiska i imienia możemy 
odnaleźć zmarłego.  
Sortowanie umożliwia 
nam odnalezienie osób, 
które zmarły wiele lat 
temu, najwcześniej urodzo-
nych lub zmarłych.  
Po wpisaniu danych, sys-
tem znajdzie grób, wska-
zane zostanie położenie na 
mapie, szczegóły lokaliza-
cji wraz z sektorem, datą 
urodzenia, śmierci oraz 
wiekiem zmarłej osoby. 

Program 
mogiły.pl

Mamy schodołaz
 

Jesteśmy właścicielem schodołazu  

specjalistycznego urządzenia 
pozwalającego osobom niepełnosprawnym 

pokonywać bariery architektoniczne 
w postaci schodów. 

Schodołaz zapewnia wychowance malechowskie-
go przedszkola, borykającej się z rzadką, nieule-
czalną chorobą genetyczną - rdzeniowym zanikiem 
mięśni (SMA), wygodę poruszania się w sposób 

całkowicie bezpieczny. 

Warto zaznaczyć to, że sprzęt ten 
może być również 

wykorzystywany na potrzeby innych 
osób niepełnosprawnych 

na terenie gminy Malechowo.

Od dwóch lat przed 
świętami w największych 
miejscowościach naszej 
gminy pojawiają 
się urokliwe dekoracje 
świąteczne. 

Na początku ozdobami 
świetlnymi ozdobiono 
serce wsi w Malechowie, 
a w 2017 r. w Ostrow-
cu i Pękaninie pojawiły 
się oświetlone choinki. 

W przyszłości będzie-
my upiększać inne 
miejscowości oraz uzu-
pełniać już istniejące.

Nowe ozdoby świąteczne

Z myślą o ich komforcie, 
szkoły, oddziały przed-
szkolne i przedszkole były 

sukcesywnie remontowane 
w ciągu czterech minionych 
lat. Odmalowywano sale, 

modernizowano podłogi, 
wprowadzano nowoczesne 
i ekonomiczne rozwiązania. 

Z myślą o mieszkańcach, 
którzy realnie użytkują świe-
tlice wiejskie i korzystają z 
naszego mienia gminnego, 
np. podczas zabaw karna-

wałowych czy też wynaj-
mów prywatnych, zadbano 
o odnowienie tych miejsc. 
Eksploatacja świetlic wy-
musiła decyzję o remon-

tach, ale to też cieszy, gdyż 
okazuje się funkcjonowa-
nie świetlic wiejskich w 
naszej gminie jest zasadne.    

Remonty w naszych obiektach  
Dobra współpraca samorządu z dyrektorami placówek szkolnych owocuje tro-
ską o obiekty, w których kształcą się nasi najmłodsi mieszkańcy i młodzież. 

Świetlica w Kosierzewie

Wyremontowane toalety w SP Malechowo

Sulechówko Malechowo Ostrowiec
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... i piec 
do ośrodka 
w Ostrowcu

Gmina Malechowo wraz z 
dyrekcją Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Malechowie 
- Krzysztofem Perzyńskim 
sfinansowała zakup nowo-
czesnego pieca z podajni-
kiem na ekogroszek, który 
ogrzewa pomieszczenia 
i ciepłą wodę użytkową 
dla ZOZ w Ostrowcu a 
także dla mieszkańców 
tego budynku. Wcześniej, 
dokonano wymiany 
wkładu kominowego.

...traktorek 
do koszenia 

trawy
Gmina Malechowo zaku-
piła traktorek do koszenia 
trawy z myślą o utrzymy-
waniu porządku i estetyce 
terenów zielonych. Zakup 
z pewnością potrzebny i 
trafiony, do tego zdobyty w 
okazyjnej cenie. Pozwala 
to na przygotowanie tere-
nów zielonych do sezonu.

...ciagnik
W ramach bieżącej działal-
ności komunalnej Gmina 
Malechowo w 2016 r. zaku-
piła ciągnik do prac gospo-
darczych. Ten nowoczesny 
pojazd marki ZETOR jest 
używany przez pracowni-
ków technicznych Urzę-
du Gminy Malechowo do 
różnorakich prac na terenie 
naszej gminy i z powodze-
niem spełnia swoją rolę.

Zakupiliśmy 

Gmina Malechowo 
aktywnie pozyskuje środ-
ki z funduszy unijnych 
i rządowych, zarówno 
na działania tzw. twarde - 
inwestycyjne, jak 
i na miękkie - mające 
na celu rozwój edukacyj-
ny i kulturowy mieszkań-
ców. 

W mijającej kadencji więk-
szość funduszy zostało 

właściwie uruchomionych 
dopiero w 2016 r.  Mimo 
to, udało się pozyskać dofi-
nansowanie na liczne dzia-
łania. Nadal aplikujemy i 
staramy się o środki unij-
ne, rządowe, wspieramy 
sołectwa i stowarzyszenia 
działające na terenie na-
szej gminy w przygotowy-
waniu i rozliczeniu wnio-
sków.  Dzięki temu nasza 
gmina realnie się rozwija.

Projekty w liczbach
Pozyskane środki pozabudżetowe:

"Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Niemicy"
(1.926.468,00zł)

Budowa miniświetlic 
w Malechówku, Żegocinie 
i zaplecza sportowego w Zieleni-
cy (219.343,00zł)

Przebudowa drogi 
na odcinku Malechowo - Paproty 
(2.636.363,00zł)

Budowa świetlicy wiejskiej 
w Kusicach wraz z wyposaże-
niem (299.163,00zł)

Budowa domu wiejskiego 
w Ostrowcu (290.000,00zł)

„Rozwijamy kompetencje 
kluczowe uczniów z Gminy 
Malechowo” (814.392,77zł)

„Radosny świat przedszkolaka 
w Gminie Malechowo” 
(462.947,54zł)

„Dla dobra dzieci - rozwój 
13 placówek wsparcia dzienne-
go w Gminie Malechowo”
(2.031.757,58zł)

Przebudowa i zamiana sposobu 
użytkowania budynku gimnazjum 
na budynek wielofunkcyjny 
z domem kultury (293.441,00zł)

Przebudowa drogi gminnej 
Niemica – Bartolino (most przez 
rzekę Bielawa w Niemicy) – 
I etap (200.403,00zł)

Przebudowa drogi gminnej 
Drzeńsko – Zalesie wraz 
z mostem (500.000,00zł)

Budowa świetlicy wiejskiej 
w Gorzycy wraz z wyposażeniem 
(500.000,00zł)

Renowacja zabytkowego kościoła 
z otoczeniem w Malechowie 
(500.000,00zł)

Razem: 7.365.181,00zł

Projekty twarde

Projekty miękkie
„Aktywna tablica” (55.950,36zł)

„Wyposażenie gabinetu profilak-
tyki zdrowotnej” w 4 szkołach 
Gminy Malechowo (26.332,00zł)

Malechowskie Centra Aktywności 
Osób Starszych (90.000,00zł)

Razem: 3.481.380,25zł

Projekty Ponad 3 mln zł to wyso-
kość kwoty pozyskanej z 
funduszy UE do obszaru 
edukacji i wychowania na 
terenie Gminy Malecho-
wo na lata 2017 - 2021.

Wraz z inauguracją nowego 
roku szkolnego 2017/2018 
mocno wracają do naszych 
gminnych działań sprawy 
nauczania dzieci i młodzie-
ży oraz wsparcia dla ich ro-
dziców i opiekunów. Nowy 
rok szkolny jest wznowie-
niem pracy szkół, przed-
szkoli oraz kontynuacją 
działań placówek wsparcia 
dziennego. To również wej-
ście w kolejne etapy wdra-
żania trzech obszernych 
projektów realizowanych 
na terenie naszej Gminy.
Przypomnijmy, Gmina 
Malechowo jest obec-
nie beneficjentem trzech 
projektów w obszarze 
edukacji i wychowania:
Szkoła Podstawowa im. 
Kazimierza Górskiego w 
Lejkowie, Szkoła Podsta-
wowa im. mjr Ryszarda 
Markiewicza ps. „Mohort” 
w Malechowie, Szkoła 
Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Ostrowcu re-
alizują Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
zachodniopomorskiego na 
lata 2014 - 2020 „Rozwija-
my kompetencje kluczowe 
uczniów z Gminy Malecho-
wo”. Dofinansowanie z UE 
wynosi ponad 800 tys. zł. 
Przedszkole w Malecho-
wie wdraża projekt „Rado-
sny świat przedszkolaka w 
Gminie Malechowo”. Do-
finansowanie projektu z UE 
to kwota ponad 460 tys. zł.

Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość

13 placówek wsparcia dzien-
nego prowadzi projekt "Dla 
dobra dzieci - rozwój 13 
placówek wsparcia dzienne-
go w Gminie Malechowo” 
z dofinansowaniem wyno-
szącym ponad 2 mln. zł.
Cele projektów zakładają 
rozwój kompetencji kluczo-
wych, w tym upowszechnia-
nie doradztwa zawodowego 
oraz technologii informa-
cyjno - komunikacyjnych. 
Poza tym uczestnicy działań 
korzystają z zajęć z mate-
matyki, przyrody, chemii, 
języka angielskiego. Pro-
wadzone są zajęcia rozwi-
jające kreatywność oraz 
dziennikarsko - teatralne. 
Oferta obejmuje również 
zajęcia specjalistyczne re-
alizowane na rzecz dzieci 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, prowadzo-
ne z psychologiem, peda-
gogiem, socjoterapeutą. 
W kręgu działań projek-
towych znalazły się też 

warsztaty kulinarne i za-
jęcia gimnastyki wspólne  
dla dzieci i rodziców. 
Projekty umożliwiają też 
podniesienie kompetencji 
zawodowych nauczycie-
li oraz wychowawczych 
rodziców w ramach ofer-
ty studiów podyplomo-
wych i  szkoły dla ro-
dziców. Dofinansowanie 
pozwoliło także na wzbo-
gacenie bazy dydaktycznej. 
Na obecnym etapie wdra-
żania projektów mamy 
pewność, że umożliwiamy 
skorzystanie z szerokiego 
wachlarza działań na rzecz 
rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców 
naszej gminy. Wiemy też, 
że szeroko pojęta eduka-
cja sprzyja w późniejszym 
czasie osiągnięciu sukce-
su. A taka porcja działań 
jest dumą każdego go-
spodarza, również Wójta 
Gminy Malechowo - Ra-
dosława Nowakowskiego.
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Adrian Bryda
kosierzewo

Henryk Gostyński
święcianowo

Andrzej Robakowski
kusice (kusiczki, 
krzekoszewo)

Piort Zając
Żegocino

Dorota Szymacha
Lejkowo (Lejkówko, 

kukułczyn)

Edyta Gawin
Darskowo

Agata Zawadzka
Niemica

Anna Bober
Białęcino (Białęciniec)

Barbara Miksza
paprotki

Joanna Grycko
Laski

Krzysztof Jarotek
Ostrowiec  

(Nowy Żytnik)

Maciej Wiącek
Malechowo

Stanisław Chruszcz
Malechówko

Władysław Wesołowski
pękanino (kawno)

Adam Chruszcz
Grabowo (Uniedrożyn)

Sławomir Kasper
paproty

Ryszard Kowalski
Zielenica

Mirosława Cicha
Sulechowo

Teresa Petruk
przystawy 

(pięćmiechowo)

Monika Lichosyt
Sęczkowo (Miłomyśl)

Beata Hetmańska
Karwice (Karwiczki, Karw)

Monika Chruszcz
Sulechówko (Witosław)

Renata Bilińska
Borkowo

Regina Łysko
Drzeńsko 
(Zalesie, 

włodzisław)

Mateusz Wiącek
Gorzyca

Wioletta Kozioł
Bartolino

Eugeniusz Hamplewski
podgórki (Uniesław)

Anetta Wiącek

Renata Jarotek Urszula Senger Joanna Sawicka

Jolanta Kieres 
Przewodnicząca

Krystyna Nieradka

Marek Madaliński
Wiceprzewodniczący

Mariusz Nieradka

Mirosław Skołysz

Wiesław Rosiński 
 Wiceprzewodniczący

Antoni KrawczukEugeniusz Hamplewski

Karolina Kołodziej

Paweł Zając

Anna Siwek

Radosław Nowakowski - 
Wójt Gminy Malechowo

Sołectwo - podstawowa 
jednostka samorządu te-
rytorialnego. 
Na jej czele stoi Sołtys wraz 
z radą sołecką. 
Pierwsi sołtysi pojawili się 
już w średniowieczu (na-
zwa pochodzi z języka nie-
mieckiego i można ją tłu-
maczyć: sędzia, ten, który 
wskazuje winnego). 
Rola sołtysa ewoluowała 
przez stulecia i ulegała po-
ważnym zmianom. W Pol-

sce, według ustawy z 1990 
roku sołtys jest organem 
wykonawczym jednostki 
pomocniczej gminy - so-
łectwa. 
Sołtys jest wybierany przez 
zebranie wiejskie. Działal-
ność sołtysa wspiera rada 
sołecka. 

Sołtys korzysta z ochro-
ny prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom publicz-
nym. 
Szczegółowe regulacje 
uprawnień sołtysa regulo-
wane są w statucie sołectwa 
uchwalanym przez radę 
gminy.
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Od dawna mówi się dużo 
o rewitalizacji jako szan-
sie dla samorządów na 
zdobycie 
środków w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

Gmina Malechowo prze-
prowadziła długotrwałe 
działania mające na celu 
stworzenie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. 

Polegało to na zebra-
niu szczegółowych da-
nych dotyczących sy-
tuacji demograficznej, 
społecznej, gospodarczej 
w gminie Malechowo. 

Na podstawie przepro-
wadzonej analizy danych 

Rewitalizacja w gminie Malechowo

wyznaczono strefę zde-
gradowaną, która skupia 
miejscowości: Ostrowiec, 
Sulechowo, Przysta-
wy, Kusice, Malechowo.
Istotnym elementem dzia-

łań były spotkania zespo-
łu ds. rewitalizacji, który 
dokonał oceny dotyczącej 
problemów, zagrożeń, ale 
także potencjałów i pomy-
słów na poprawę sytuacji w 

obszarze zdegradowanym. 

Odbyły się konsultacje 
z mieszkańcami i spa-
cery badawcze, podczas 
których omówiono wy-

stępujące problemy oraz 
pomysły na ożywienie 
społeczne i kulturalne. 

Mieszkańcy gminy mie-
li okazję wziąć udział w 
konsultacjach społecznych 
poprzez wypełnienie fiszek 
projektowych z pomysła-
mi na realizację projek-
tów miękkich i twardych. 
Projekt LPR był konsulto-
wany, mieszkańcy mogli 
zgłaszać do niego uwagi 
w formie pisemnej. Jest to 
tak naprawdę dokument 
stworzony przez nich.

Lokalny Program Rewi-
talizacji Gminy Malecho-
wo na lata 2017 - 2023 
został przyjęty uchwałą 
Rady Gminy Malecho-

wo z dnia 18.05.2018 r. 
nr XXXVII/316/2018. 
Został on wpisany do 
wykazu programów re-
witalizacji gmin woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego dnia 22.06.2018 r.

Dzięki temu możemy apliko-
wać o środki w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Gmina Malechowo otrzy-
mała dofinansowanie na 
opracowanie programu re-
witalizacji w II edycji kon-
kursu dotacji dla gmin w 
wysokości 37500 zł, wkład 
własny wyniósł 4750 zł.

Bez nich ciężko o pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. To one wytyczają kierunki rozwo-
ju naszej małej ojczyzny... 
Choć procedura ich tworzenia była długotrwała 
i pracochłonna, warto było. To właśnie doku-
menty strategiczne są wyznacznikiem działań 
prowadzonych przez malechowski samorząd. 
Efekty już są i będą widoczne jeszcze bardziej 
z czasem, a ciężka praca celem osiągnięcia 
określonych wskaźników i realizacji projektów, 
z pewnością przyniesie oczekiwane skutki. 

Strategiczne 
dokumenty

Bardzo istotną kwestią 
w kontekście rozwoju 
Gminy Malechowo 
było stworzenie Strategii 
Gminy Malechowo 
na lata 2016 - 2024. 

Był to długotrwały pro-
ces,  który zapoczątkowa-
ły konsultacje społeczne 
projektu dokumentu.  
W grudniu 2015 r. prze-
prowadzono dwa spotka-
nia: w UG Malechowo 
i w ZS Ostrowiec. 
Uczestnicy nawiązali cie-
kawą dyskusję, wymienili 
swoje uwagi i opinie na te-
mat szans rozwoju gminy.  
Pozwoliło to na dokona-
nie rzetelnej oceny po-
tencjału i kierunków roz-

woju Gminy Malechowo. 
Istotną kwestią było zgła-
szanie przez mieszkań-
ców pomysłów na napi-
sanie projektów celem 
pozyskania środków ze-
wnętrznych oraz sygnali-
zowanie potrzeb, występu-
jących w poszczególnych 
wsiach i środowiskach.  
Dzięki temu powstał zbiór 
wniosków i spostrzeżeń, 
które pozwoliły na zdefi-
niowanie celów i charak-
terystyki strategii.  
Aktywny udział miesz-
kańców w tworzeniu SR 
wpłynął na jakość tego do-
kumentu, co ma odbicie w 
kierunkach rozwoju naszej 
malechowskiej ziemi.  

Strategia Gminy 
Malechowo na lata 
2016-2024

Członkowie 8 funkcjonu-
jących na terenie naszej 
gminy klubów seniora 
wciąż zaskakują energią 
i pomysłami. 

Uczestniczą w wydarze-
niach gminnych, dożyn-
kach i jarmarkach oferując 
swoje wyroby, korzystają 
z oferty kulturowej Gminy, 
a nawet organizują wyjaz-
dy na własną rękę - przy 
dużym wsparciu organi-
zacyjnym UG Malecho-
wo - jak podkreślają. 
To w 2015 r. nastąpiły duże 
zmiany w polityce senioral-
nej Gminy Malechowo.  
Za sprawą wójta Rado-
sława Nowakowskiego 
rozpoczęto proces tworze-
nia klubów seniora.  
Dziś seniorzy spotykają się 
w: Karwicach, Laskach, 
Malechowie, Niemicy, 
Ostrowcu, Pękaninie, Sule-
chowie i Święcianowie.  
Niejeden nastolatek może 
pozazdrościć im energii i 
nastawienia do życia, im-
prezy karnawałowe i ostat-
kowe organizowane przez 
naszych seniorów na długo 
pozostają w pamięci.  
Seniorzy spotykają się re-
gularnie w świetlicach 
wiejskich udostępnionych 
przez Gminę Malecho-
wo.  Włodarze gminy 
organizują dla nich wy-
cieczki, wyjazdy tematycz-
ne do kina i teatru.  

Seniorzy pełni energii

Z myślą o ich zdrowiu od-
bywają się zajęcia rucho-
we z fizjoterapeutą.  
Mimo obaw, że po zakoń-

czeniu dużego projektu, 
na który pozyskano ponad 
90 tys. zł, kluby seniora 
„umrą śmiercią natural-

ną”, nie stało się tak.  
Wręcz przeciwnie - 
o naszych seniorach 
jest coraz głośniej!
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Trzynaście placówek wspar-
cia dziennego funkcjonują-
cych w naszej gminie ma na 
celu zapewnienie popołu-
dniowej opieki dla dzieci i 
wsparcia wychowawczego. 

Pomysł stworzenia takich 
miejsc w 2014 r. był słuszny, 
oferta zajęć jest bardzo boga-
ta, a dzieciaki wręcz uwiel-
biają spędzać tu popołudnia. 
Ważnym aspektem jest to, że 
opiekę nad wychowankami 
sprawują wykwalifikowane 
wychowawczynie, które mają 
odpowiednie doświadczenie.   
W ramach zajęć oferowa-
na jest pomoc w odrobie-
niu lekcji czy też w przy-
gotowaniu się do szkoły. 
PWD to nie tylko nauka, 
to też zabawa, integra-

cja i rozwój kreatywności. 
W świetlicach odbywają się 
zajęcia języka angielskiego, 
zajęcia ruchowe. Wychowaw-
czynie organizują warsztaty: 
kulinarne, muzyczne, pla-
styczne, wspólne nocowania 
czy też seanse filmowe. Na po-
gadanki zapraszani są ciekawi 
goście: artyści, społecznicy i 
lokalni działacze. Często od-
bywają się wyjazdy do teatru, 
kina, parków rozrywki i in-
nych ciekawych zakątków.  
Od 2017 r. prowadzony jest tu 
olbrzymi projekt, dzięki któ-
remu odbywają się różnorakie 
zajęcia tematyczne, wyjaz-
dy i warsztaty dla rodziców, 
o czym piszemy szerzej w 
odrębnym artykule.  
Aktywne uczestnictwo w ży-
ciu PWD ma nauczyć dzieci 

Placówki Wsparcia Dziennego

odpowiednich postaw, ak-
tywnego udziału w życiu 
społecznym oraz zachęcić do 
poszukiwania pasji oraz ich 
rozwijania. Z pewnością za-
jęcia te są olbrzymią dawką 
pozytywnej energii. 
Włodarze naszej gminy dba-
ją o wychowanków, o czym 
świadczą znaczne środki fi-
nansowe przekazywane na 
funkcjonowanie placówek. 
Gmina Malechowo organizo-
wała i organizuje przeróżne 
wyjazdy do kina, na lodowi-

sko, wycieczki i spotkania te-
matyczne dla dzieciaków.  
Działalność PDW do-
skonale wpisała się w 
naszą rzeczywistość.
W zeszłym roku dzięki wójto-
wi Radosławowi Nowakow-
skiemu grupa 50 wychowan-
ków PWD mogła uczestniczyć 
w koncercie Margaret, a w 
tym roku uczniowie SP Ma-
lechowo podziwiali umiejęt-
ności wokalne Ewy Farny!

Życie kulturowe
Z roku na rok  ilość wydarzeń kulturalnych 
w naszej gminie rośnie. Włodarzom gminy 
zależy, aby każdy mieszkaniec bez względu 
na wiek znalazł tu coś dla siebie. Dzięki wy-
korzystaniu naszego rodzimego potencjału i 
za sprawą owocnej współpracy ze środowi-
skiem lokalnym życie kulturowe kwitnie...

Tej imprezy o folkowym 
zabarwieniu nie trzeba 
nikomu przedstawiać. 

Do Ostrowca co roku, 
w czerwcu przyjeżdża-
ją zespoły ludowe, które 

w przeglądzie prezentują 
swój repertuar przyśpie-
wek i utworów. W tym roku 
świętowaliśmy wyjątko-
we  X Folkowe Śpiewanie 
z zespołem „Ostrowianie”.

Folkowe Śpiewanie
 w Ostrowcu

Dużym powodzeniem cie-
szą się dożynki gminne, 
których charakter przy-
padł do gustu nie tylko 
naszym mieszkańcom, 
ale również osobom 
przyjezdnym i turystom. 

Jest to impreza, która przy-
ciąga najwięcej widzów. 
Organizacja tego wydarze-
nia na taką skalę jest możli-
wa dzięki udanej współpra-
cy z naszym środowiskiem 
oraz dzięki wsparciu part-
nerów i sponsorów. 
 Od początku tej kadencji 
samorządu na zakończe-
nie imprezy zapraszamy 
„gwiazdę wieczoru”.  
W 2015 r. był to Don Vasyl, 
w 2016 r. podczas festynu na 
zakończenie lata do Male-

Dożynki Gminne

chówku gościł u nas Norbi. 
Rok później nasi miesz-
kańcy bawili się z zespo-
łem „Long&Junior”.  
A w tym roku dużo się 
działo za sprawą „Andre” i 
pokazu laserowego.  

Jak można określić do-
żynki w Gminie Male-
chowo? - impreza na naj-
wyższym poziomie.  
Świadczyć może o tym to, 
że w tym roku po raz ko-
lejny specjalnie na nasze 

dożynki przyjechali goście 
ze Słupska i Ustki, któ-
rzy gościli u nas również 
w zeszłym roku...  
I zapewniają, że będą do 
nas wracać. 

Sołtys to gospodarz każ-
dej wsi. Jeśli ma w sobie 
to “coś” i potrafi porwać 
za sobą mieszkańców, 
może zdziałać cuda. 

Dba o mieszkańców i o 
rozwój wsi, jest też pośred-
nikiem między samorzą-
dem a mieszkańcami.  
Jego służba jest jednak 
często bardzo trudna i wy-
magająca.   

Z myślą o naszych sołty-
sach, wójt Radosław Nowa-
kowski spotyka się z nimi co 
roku, by podziękować im za 
inicjowane działania i omó-
wić plany na przyszłość.  
Są anegdotki, quizy, ske-
cze i wspólne przyśpiew-
ki przy akordeonie.  
Nie ma lepszej okazji 
ku temu niż obchodzony 
11 marca Dzień Sołty-
sa.   

Dzień Sołtysa
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Pierwszy Jarmark Wiel-
kanocny w Sercu Wsi w 
Malechowie w 2016 r. - 
pomysł wójta Radosława 
Nowakowskiego - był 
strzałem w dziesiątkę. 

Pokazany został potencjał 
środowiska lokalnego, nasi 
lokalni artyści mogli trochę 
dorobić, ale najważniejsza 
jest integracja, a przy oka-
zji dobra zabawa. Swoje 
stoiska i wyroby prezentu-
ją u nas szkoły, placówki 
wsparcia dziennego, kluby 
seniora, zespoły muzyczne 
oraz miejscowi rękodziel-
nicy. Dzięki temu w Ma-

lechowie można co roku 
posmakować mazurka, za-
kupić wyszukane ozdoby 
oraz palmy wielkanocne. 
Wszystko w miłej atmosfe-
rze, przy akompaniamencie 
naszych zespołów muzycz-
nych oraz z możliwością 
popróbowania swojskiego 
jadła i smacznych wypie-
ków, ...a czasem i napitku 
;).  Nawet pogoda nam nie 
straszna, co potwierdzili-
śmy w tym roku, gdy ze 
względu na deszczową 
aurę przenieśliśmy  impre-
zę na plac przy urzędzie. 
Było jak zwykle tłoczno, 
smacznie i kolorowo...

Jarmarki 

Jarmark Bożonarodze-
niowy na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez 
gminnych. 

Pierwszą jego edycję zor-
ganizowano w Sercu Wsi 
w Malechowie, którego 
lokalizacja była idealna - 
odwiedziło nas mnóstwo 
osób przejezdnych, a w tym 
Niemców, którzy lubują 
się w takich kiermaszach.
Zeszłoroczną imprezę prze-
niesiono na plac przy UG 

Malechowo z powodu dłu-
gotrwałych opadów.  Kier-
masz był udany, a to za 
sprawą naszych aktywnych 
podmiotów: szkół, sołectw, 
klubów seniora, stowarzy-
szeń i lokalnych rękodziel-
ników. Zawsze wspierają 
nas też nasze zespoły ludo-
we - Nasze Wspomnienia, 
Ostrowianie, Słoneczko i 
Minutki. I oczywiście Świę-
ty Mikołaj, który rozdawał 
dzieciom słodkości i po-
zował cierpliwie do zdjęć. 

...i Bożonarodzeniowy

...Wielkanocny

Tradycją jest, że w maju 
odbywają się Gminne 
Zawody Sportowo - Po-
żarnicze.

Ich organizatorem jest Wójt 
Gminy Malechowo oraz Za-

rząd Gminny OSP RP przy 
współpracy z Komendą Po-
wiatową PSP w Sławnie. 
Rywalizują ze sobą zarów-
no drużyny młodzieżowe, 
jak i drużyny dorosłych.  
Na koniec zawodów straża-

cy spotykają się przy ogni-
sku i mogą posmakować 
pysznej grochówki.  
W tym roku na wysoko-
ści zadania stanęła OSP 
Malechowo i strażacy 
z Zielenicy, którzy byli 

współgospodarzami za-
wodów i ugościli nas na 
doskonale funkcjonującym 
obiekcie, jakim jest boisko 
w tej miejscowości.  

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

Gdy w 2015 r. reaktywo-
wano tę imprezę, wiele 
osób zastanawiało 
się czy ma ona sens. 

Pomysł sołtysa Sulechówka 
- Moniki Chruszcz spodo-
bał się wójtowi Radosławo-
wi Nowakowskiemu i tak 
odbył się I Turniej Sołectw. 
W 2016 r. rywalizowano 
w Sołectwie Karwice, któ-
re wcześniej zdobyło pu-
char przechodni i z sołtys 
Beatą Hetmańską gościło 
drużyny u siebie. Właśnie 
tam rozpoczęła się nieprze-
rwana dominacja Sołectwa 
Malechówko, które wygra-
ło też w 2017 i 2018 roku. 
Ze względu na to spotkamy 
się tu też w przyszłym roku.
Ideą imprezy jest dobra za-
bawa, która oparta jest na 

Potyczki sołeckie

sportowej rywalizacji w du-
chu fair play. Bardzo często 
zadania są zaskakujące i za-
bawne, biorą w nich udział 
także sołtysi i radni. A to 
potwierdza, że Gmina Ma-
lechowo potrafi się bawić. 

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

Oczywistym jest, że nasi 
mieszkańcy lubią się 
dzielić i pomagać. Licz-
ne grono ludzi angażu-
je się w przygotowania: 
przekazuje fanty i na-
grody do wykorzystania.
Uczniowie szkół, przed-
szkolaki, zespoły muzycz-

Gminny finał WOŚP

ne, stowarzyszenia, kluby 
seniora przygotowują wy-
stępy artystyczne i robią to 
bezinteresownie. Program 

imprezy jest bardzo boga-
ty, podobnie jaki hojni są 
mieszkańcy w licytowaniu 
darów oraz wspieraniu im-

prezy. Środowisko lokal-
ne dba o uatrakcyjnienie 
oferty, dla przykładu w tym 
roku  można było skorzy-
stać z usług fryzjerskich, a 
dzieciom malowano buźki.
Należy podkreślić, że na 
terenie całej gminy ucznio-
wie z naszych szkół zbie-
rają pieniądze do puszek, 
dzięki czemu co roku Gmi-
na Malechowo dokłada 
cegiełkę do pięknej akcji, 
jaką jest Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy.
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Dzieci są w naszym życiu 
najważniejsze. Dzieci 
to potencjał - to one będą 
w przyszłości tworzyć 
trzon naszej gminy. 

Z myślą o nich w 2017 r., po 
raz pierwszy w naszej gmi-
nie, malechowski samorząd 
zorganizował I Gminny 
Dzień Dziecka. Udało się 
to dzięki zaangażowaniu 
wszystkich szkół, przed-
szkola, placówek Wsparcia 
dziennego, OSP Malecho-
wo i klubu seniora w Male-
chowie. Dzięki pracy tych 
osób, nasi milusińscy brali 
udział w konkurencjach ru-

chowych i każdy wygrywał 
słodkie nagrody. W tym 
roku ta impreza udała się 
chyba jeszcze bardziej. Do-
pisali mieszkańcy i pogoda. 
Dzień Dziecka to tak 
naprawdę dzień rodzi-
ny, bowiem w zabawie 
biorą udział dzieci, ich 
rodzice i dziadkowie. 
Organizujemy malowane 
buźki, balonowe kreacje, 
dmuchańce, pokazy stra-
żackie. Nie można zapo-
mnieć o wizycie bajkowych 
postaci, tańcach i kiełba-
sce z grilla. Wszystko dla 
uśmiechu dzieciaków, który 
jak wiemy - jest bezcenny.

Gminny Dzień Dziecka

Mistrzostwa Europy, 
Mistrzostwa Polski 
i Puchar Polski ENDU-
RO. 

Te sportowe imprezy od-
bywają się u nas od kilku 
lat, Malechowo na dobre 
zagościło w kalendarzach 
sportów motocyklowych 
jako jedna z rund. Uczest-

nicy mistrzostw Enduro 
zakochali się w naszych 
terenach. Już dwukrotnie 
zawody odbywały się na 
terenie byłej kopalni kru-
szyw w Święcianowie, a 
park techniczny zlokalizo-
wano w Żegocinie. W tym 
roku, bazę zawodów prze-
niesiono do Fortu Marian 
w Malechowie. Przez dwa 

dni można tu było podzi-
wiać popisy motocyklistów 
i quadowców. Kibice spor-
tów motocyklowych są za-
chwyceni przygotowanymi 
trasami i umiejętnościami 
zawodników, którzy repre-
zentują najwyższy, świato-
wy poziom. Do tego świetna 
atmosfera i piękne widoki... 

ENDUROLetnie 
Spotkania 
Seniorów

W związku z prężnym 
funkcjonowaniem klubów 
seniora, wójt Radosław 
Nowakowski postanowił 
zainicjować imprezę dedy-
kowaną mieszkańcom 
tej grupy wiekowej. 

Padł pomysł, by zrobić 
wspólne spotkanie w ple-
nerze z tańcami i gril-
lowymi przysmakami. 
Ta forma integracji bardzo 
spodobała się seniorom, tym 
bardziej, że w imprezie mogą 
uczestniczyć wszystkie osoby 
starsze, bez konieczności zde-
klarowanego członkostwa w 
KS. W 2016 r. impreza odbyła 
się w Ostrowcu, w roku ubie-
głym i bieżącym - w Pękani-
nie. Dzięki zaangażowaniu 
organizatorów i pomocy soł-
tysa Władysława Wesołow-
skiego, zabawa była przednia 
i nikt nie chciał stąd odje-
chać. Seniorzy już czekają na 
zabawę w przyszłym roku.

W imprezie tej biorą 
udział nie tylko dzieci, 
ale też ich rodzice 
i opiekunowie. 

Organizuje ją wójt Rado-
sław Nowakowski, wspól-
nie z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Ma-
lechowie. W 2016 r. impre-
za odbyła się gościnnie w 
średniowiecznej osadzie u 
Woja Borka w Borkowie. 

W 2017  i 2018 r. dzieci ba-
wiły się w Pękaninie. Były 
konkursy, dmuchańce, spor-
towe konkurencje, smako-
łyki z grilla i inne słodkie 
upominki. Atrakcji było co 
niemiara, a to dzięki udanej 
współpracy z Sołectwem 
Pękanino, OSP Pękanino 
i oczywiście zaangażowa-
niu naszych kreatywnych 
wychowawczyń z Placó-
wek Wsparcia Dziennego. 

Gminny Dzień Rodziny Gminny 
Dzień 

Seniora
Dzień Seniora obchodzo-
ny jest w kilku odsłonach 
na poziomie globalnym i 
lokalnym. 1 październi-
ka jako Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych, 20 
listopada przypada Ogólno-
polski Dzień Seniora a 20 
października - Europejski 
Dzień Seniora. Wszystkie 
te daty mają jednak wspól-
ny mianownik -  pozwalają 
inicjować działania ma-
jące na celu zapewnienie 
godnego życia seniorów i 
kreatywnych form ich roz-
woju. Jak wiemy - dziś se-
nior to człowiek kreatywny, 
pełen energii i pomysłów. 
Ze względu na to włodarze 
gminy zmienili konwencję 
Dnia Seniora z uroczyste-
go obiadu z tańcami, na 
wspólny wyjazd do teatru. 
W roku ubiegłym wyjaz-
dowa impreza odbyła się w 
teatrze Variete Muza, gdzie  
podziwiano utwory mu-
zyczne z dawnych lat.  
W tym roku zachwyciła ich 
twórczość Kabaretu Star-
szych Panów w spektaklu 
„Piosenka jest dobra na 
wszystko” w Bałtyckim Te-
atrze Dramatycznym. 

Imprezy
Dużą kreatywnością i zaangażowaniem 

wykazują się sołtysi przy wsparciu rad sołeckich
 i najbardziej aktywnych mieszkańców. 

Organizują pikniki rodzinne oraz festyny. Zawsze jest co 
zjeść, można potańczyć i porozmawiać. Dzięki nim, oferta im-
prez i wydarzeń integracyjnych Gminy Malechowo nie traci 
na atrakcyjności, a wręcz przeciwnie – dużo zyskuje.  
Specjalne wydanie kwartalnika jest doskonałym 
miejscem do złożenia serdecznych podziękowań dla 
sołtysów, rad sołeckich i inicjatorów tych wydarzeń.

Najłatwiej jest mówić, że: 
“u nas w sołectwie się nic 
nie dzieje”. 

Można też zakasać rękawy, 
wpaść na świetny pomysł i 
stworzyć oryginalną impe-
zę, w której uczestniczyć 
będzie mnóstwo ludzi - nie 
tylko mieszkańców gmi-
ny. Tak jest w Niemicy od 
3 lat. Pasjonaci czasów 
PRL-u i ci, którzy lubią 
samochody klasyczne lub 
po prostu ci, którzy cenią 
dobrą zabawę przyjeżdżają 

Festyn „Powrót do PRL-u” w Niemicy

do Niemicy na festyn „Po-
wrót do PRL-u”. Za sprawą 
sołtys Agaty Zawadzkiej i 
rady sołeckiej oraz radnej 
Renaty Jarotek można tu 

podziwiać wystawę aut z 
tamtych czasów, traktory, 
PRL-wskie gadżety oraz 
pokaz mody w stylu PRL.

konkurs kulinarny na naj-
lepszą potrawę z kapusty. 
Pomysł na imprezę jest nie-
tuzinkowy, a organizacja 
wzorowa. W 2016 r. mini-
przegląd odbył się w Niemi-
cy, w roku ubiegłym i bieżą-

cym ze względu na jeszcze 
większą skalę przygotowań 
- w domu wiejskim w Go-
rzycy. To była prawdziwa 
uczta, a o solidną relację 
radiową zadbała Renata Pa-
cholczyk z Radia Koszalin. 

Stowarzyszenie Ludo-
wy Zespół Śpiewaczy 
Słoneczko organizuje 
od 2016 r. tematyczy 
minifestiwal - Skarbnicę 
Kultury Wiejskiej. 

Jego celem jest kultywo-
wanie ludowych tradycji 
śpiewaczych oraz integra-
cja muzyczna zespołów 
i lokalnego środowiska.
Zespół Słoneczko zaprasza 
do udziału zaprzyjaźnione 
zespoły, które rywalizują 
w muzycznych zmaga-
niach. Odbywa się tu też 

Skarbnica Kultury Wiejskiej
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Wydanie 
specjalne

W trzech szkołach naszej 
gminy trwa realizacja 
zajęć dodatkowych 
w ramach projektów 
pn. „Rozwijamy kompe-
tencje kluczowe uczniów 
szkół z Gminy Malecho-
wo” współfinansowanego 
przez Unię Europejską 
w ramach środków 
"Europejskiego 
Funduszu Społecznego”. 

Uczniowie rozwijają kom-
petencje kluczowe z zakresu 
nauk matematyczno-przy-
rodniczych, technologii in-
formacyjno-komputerowej, 

języka angielskiego, a także 
właściwych wyborów edu-
kacyjnych i zawodowych. 
W szkołach podstawowych 
w Malechowie, Lejkowie i 
Ostrowcu prowadzone są 
zajęcia dodatkowe z ma-
tematyki, języka angiel-
skiego i programowania. 
Realizowane są też zajęcia 
specjalistycznie i zajęcia 
metodą eksperymentu. 
Nauczycielom umożliwio-
no rozpoczęcie studiów 
podyplomowych, m.in. z 
zakresu doradztwa zawo-
dowego, pedagogiki spe-
cjalnej i surdologopedii. Do 

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów...

szkół w Lejkowie, Ostrow-
cu i Malechowie trafił sprzęt 
komputerowy: laptopy, 
tablety, drukarki ze skane-
rem, drukarka 3D, projek-

tory, aparaty fotograficzne, 
ekran do rzutnika, urządze-
nie wielofunkcyjne, tablice 
interaktywne i wizualizer.

W ramach 
Upowszechniania 
edukacji przedszkolnej 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomor-
skiego Gmina Malechowo 
realizuje projekt z myślą 
o naszych najmłodszych 
mieszkańcach - 
przedszkolakach. 

Dzięki temu w male-
chowskim przedszkolu 
od 1.09.2017 r. funkcjo-
nuje nowa grupa przed-
szkolna dzieci trzyletnich. 

Realizacja zajęć dodatko-
wych dla dzieci obejmu-
je: zajęcia logopedyczne, 
zajęcia gimnastyki korek-
cyjnej, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczno-
emocjonalne i zajęcia ko-
rekcyjno-kompensacyjne. 

Ponadto dla nauczycieli 
realizowane są szkolenia 
obejmujące kształtowanie 
umiejętności wychowaw-
czych nauczycieli nie-
zbędnych do współpracy 
z rodzicami, pedagogikę 
specjalną, rozwijanie zdol-
ności koncentracji, uwagi, 
spostrzegawczości i pamię-
ci w przedszkolu oraz zaję-
cia ,,Jak rozwijać potencjał 
dziecka w przedszkolu”. 

W wyniku realizacji pro-

jektu malechowskie przed-
szkole wzbogaciło się o 
meble, stoliki, pomoce 
dydaktyczne, sprzęt spor-
towy, zabawki, magiczny 
dywan, tablicę interaktyw-
ną z projektorem, laptop, 
sprzęt nagrywająco-od-
twarzający oraz drukarkę. 

Doposażono także plac 
zabaw w karuzelę i buja-
ki sprężynowe. Wszystko 
to z myślą o malechow-
skich przedszkolach, by 
mogły być tu radosne. 
Malechowski samo-
rząd wsłuchuje się w 
potrzeby mieszkańców. 

Na wniosek czynnych 
zawodowo rodziców 
przedszkolaków, w tym 
sezonie Przedszkole w 
Malechowie funkcjono-
wało przez cały lipiec. 

Rozwiązanie to było bardzo 
pomocne dla pracujących 
rodziców i pewnością po-
mogło zaplanować ich urlo-
py w sposób sensowny... 

Od tego roku szkolnego 
rodzice przedszkolaków 
mogą się też cieszyć bra-
kiem opłat za dodatko-
we godziny za pobyt w 
przedszkolu, co stosow-
ną uchwałą wprowadził  
malechowski samorząd. 

Radosny maluch

Gmina Malechowo 
od zeszłego roku realizuje 
trzyletni, ambitny projekt 
mający na celu rozwój 
i poszerzenie oferty 
13 placówek wsparcia 
dziennego. 

Dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego umożliwia organizację 
interesujących zajęć dla dzie-
ci i rodziców celem wzmoc-
nienia więzi rodzinnych. 

Ich istotnym elemen-
tem jest angażowanie we 
współpracę rodziców wy-
chowanków placówek. 
Cyklicznie organizowane są 
tu treningi umiejętności wy-
chowawczych prowadzone 
przy współpracy z porad-
nią Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Sławnie oraz 
warsztaty z psychologiem. 
Dużym powodzeniem cie-
szy się wspólna gimnastyka 

Dla dobra dzieci...

oraz warsztaty kulinarne 
dzieci i rodziców. Wycho-
wankowie z zapałem uczą 
się języka angielskiego, 
są zachwyceni robotyką, 
warsztatami chemiczno-
fizycznymi czy też do wy-
boru: wokalnymi, dzien-
nikarskimi i teatralnymi. 

Projekt to także finanso-
wanie wyjazdów na ba-
sen, do kina i teatru. Sze-
reg tych działań pozwala 

na  wszechstronny rozwój 
dzieci i młodzieży na wie-
lu płaszczyznach oraz daje 
możliwość poszukiwania 
pasji i spędzania czasu wol-
nego w kreatywny sposób. 

Co więcej, świetlice do-
posażone zostały w sprzęt 
multimedialny (rzutnik, 
laptop, ekran, tablety, ze-
stawy do robotyki), w akce-
soria kuchenne oraz w gry, 
książki, materiały multi-

medialne i sprzęt sportowy. 
Zainteresowanie projektem 
wśród mieszkańców okaza-
ło się większe niż organiza-
torzy planowali, a oszczęd-
ności uzyskane podczas 
realizacji poszczególnych 
zadań pozwoliły na zwięk-
szenie liczby dzieci objętych 
wsparciem ze 144 do 182. 

Prowadzone działania wpły-
wają na zwiększenie dostęp-
ności i podniesienie jakości 
usług wsparcia rodziny re-
alizowanych w PWD. Pro-
jekt rozwija kluczowe kom-
petencje dzieci w zakresie 
komunikowania się w ję-
zyku obcym, pielęgnowa-
niu języka polskiego oraz 
ugruntowaniu umiejętności 
matematycznych i informa-
tycznych oraz wiedzy przy-
rodniczej, co więcej wpły-
wa na wzrost kompetencji 
wychowawczych rodziców. 
Korzyści jest co niemiara...

Gmina Malechowo zreali-
zowała projekt „Aktywna 
tablica” o łącznej kwocie 
wydatków na cztery szkoły 
wynoszącej 67 686,80 zł, w 
tym pozyskane środki ze-
wnętrzne to 55 950,36 zł.  
Nasze placówki doposażo-
ne zostały w trzy nowocze-

sne telewizory interaktywne 
oraz 5 tablic multimedial-
nych z projektorami. Sprzęt 
bardzo przypadł do gustu 
przedszkolakom, uczniom 
podstawówek i gimna-
zjalistom, a jego użytko-
wanie uczy kreatywności 
często poprzez zabawę. 

Aktywna tablica
Gmina Malechowo zreali-
zowała ambitny projekt 
dofinansowany w ramach 
Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020 pod 
nazwą „Malechowskie 
centra aktywności osób 
starszych”. 

Ponad 150 seniorów ak-
tywnie uczestniczyło w za-
jęciach projektowych. 
W ramach projektu powsta-
ło 6 centrów aktywności 
osób starszych i 6 grup wo-
lontariackich skupiających 
30 wolontariuszy, którzy 
przeszli dwudniowe szko-
lenie na temat rozwijania 
kompetencji społecznych. 
Ponad 100 osób nauczyło 
się udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej w 
czasie intensywnego kursu. 

Malechowskie Centra Aktywności 
Osób Starszych

Gmina Malechowo 
w 2015 r. sfinalizowała 
realizację projektu 
unijnego pn. „Przeciw-
działanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie 
Gminy Malechowo”. 

Projekt dofinansowany był 
w ramach działania 8.3 
„Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu - eInc-
lusion” osi priorytetowej 
8. „Społeczeństwo infor-
macyjne - zwiększenie in-
nowacyjności gospodarki” 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
2007 - 2013. 
Otrzymane dofinansowa-
nie pozwoliło zapewnić 
bezpłatny dostęp do in-
ternetu oraz zakup sprzę-
tu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem dla 
20 gospodarstw domo-
wych z terenu Gminy Ma-
lechowo.  
Beneficjenci uczestniczy-
li w szkoleniu z zakre-
su podstawowej obsługi 
komputera i internetu, 
zostali zapoznani z zało-
żeniami programu oraz 
przeszkoleni w zakresie 
użytkowania sprzętu kom-
puterowego. 

Przekazaliśmy 
komputery 

dla 
mieszkańców

Gmina Malechowo wyko-
rzystuje wszystkie źródła 
pozyskiwania funduszy. 

Z racji tego, że w niektórych 
naborach mogą brać udział 
na przykład tylko instytucje 
kultury, wykorzystaliśmy 
okazję i aplikowaliśmy w 
imieniu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Malechowie. 
Dzięki temu udało się nam 
pozyskać dofinansowanie do 
organizacji 4 wycieczek do 
gdyńskiego oceanarium dla 
200 dzieci z naszej gminy! 
Jesteśmy właściwie na fini-
szu działań projektowych. W 
4 wyjazdach do Oceanarium 
w Gdyni uczestniczyły dzie-
ci z 13 Placówek Wsparcia 
Dziennego oraz młodzi czy-
telnicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Malechowie.
Motywacją do zorganizo-
wania wycieczki było poka-
zanie dzieciom ciekawych 
typów ryb, zwierząt i roślin 
związanych ze światem 
wodnym, ale przede wszyst-
kim uświadomienie mło-
dym ludziom jak duża war-
tość drzemie w wodzie oraz 
stawach rybnych wystę-
pujących w naszej gminie.
Wyjazdy edukacyjno-pro-
mocyjne z poczęstunkiem, 
zakupem upominkowych 
gadżetów oraz wynajmem 
autokarów stanowiły koszt 
12 593,92 zł, z czego do-
finansowanie to 10 tys. zł.    

Wycieczka do Oceanarium z unijnych funduszy

Czy warto było? Czy war-
to organizować takie ak-
cje edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży? Wystarczy 

zapytać naszych naj-
młodszych mieszkańców 
o zdanie. Zdjęcia póki 
co powinny wystarczyć. 

Gdy okazało się, że stowarzyszenia mają możliwość po-
zyskać środki na działania informacyjno - promocyjne, 
zakasaliśmy rękawy i napisaliśmy wniosek, o który apli-
kowało Stowarzyszenie dla Ziemi Malechowskiej. Dzię-
ki temu stworzymy folder promocyjny Gminy Malecho-
wo o nakładzie 2000 egzemplarzy w języku polskim oraz 
angielskim. Znajdzie się tu charakterystyka naszej gminy 
oraz informacje na temat atrakcji turystycznych, zabyt-
ków i kluczowych imprez. Całkowity koszt projektu wy-
nosi 11875,50 zł, natomiast dofinansowanie 9 800,00 zł.

Będzie folder promocyjny

Około 40 osób kształciło 
swoje umiejętności w dzie-
dzinie obsługi komputera.  
Jeszcze inni wzięli udział 
w warsztatach plastycz-
nych i mieli okazję do 
pracy z gliną w czasie 
warsztatów  ceramicznych 
oraz poznawania różnych 
technik malarskich.  
Seniorzy uczestniczyli też 

w warsztatach na temat 
chorób otępiennych związa-
nych z wiekiem oraz w spo-
tkaniach z psychologiem, 
prawnikiem i dietetykiem.  
W ramach projektu po-
wstał zespół muzyczny 
„Nasze Wspomnienia”, 
który rozwija się i pro-
muje naszą gminę.  
Seniorzy mieli okazję do 

rozrywki i wypoczynku: 
wyjechali na wycieczki 
krajoznawcze do Poznania 
i na Mazury oraz na kon-
cert Mazowsza oraz Jacka 
Wójcickiego, kilkakrotnie 
byli też w kinie.  
Przeprowadzenie zadania 
na tak dużym obszarze i dla 
tak wielu osób nie byłoby 
możliwe bez udziału wo-
lontariuszy - liderów każ-
dego z MCAOS.  
Dofinansowanie z Mini-
sterstwa Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej pozwo-
liło na przeprowadzenie tak 
zróżnicowanych działań, 
ale należy też wspomnieć 
o pomocy Wójta Gminy 
Malechowo, który udo-
stępnił lokal na biuro pro-
jektu i zapewnił środki na 
wkład własny do projektu. 
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Wydanie 
specjalne

W trzech szkołach naszej 
gminy trwa realizacja 
zajęć dodatkowych 
w ramach projektów 
pn. „Rozwijamy kompe-
tencje kluczowe uczniów 
szkół z Gminy Malecho-
wo” współfinansowanego 
przez Unię Europejską 
w ramach środków 
"Europejskiego 
Funduszu Społecznego”. 

Uczniowie rozwijają kom-
petencje kluczowe z zakresu 
nauk matematyczno-przy-
rodniczych, technologii in-
formacyjno-komputerowej, 

języka angielskiego, a także 
właściwych wyborów edu-
kacyjnych i zawodowych. 
W szkołach podstawowych 
w Malechowie, Lejkowie i 
Ostrowcu prowadzone są 
zajęcia dodatkowe z ma-
tematyki, języka angiel-
skiego i programowania. 
Realizowane są też zajęcia 
specjalistycznie i zajęcia 
metodą eksperymentu. 
Nauczycielom umożliwio-
no rozpoczęcie studiów 
podyplomowych, m.in. z 
zakresu doradztwa zawo-
dowego, pedagogiki spe-
cjalnej i surdologopedii. Do 

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów...

szkół w Lejkowie, Ostrow-
cu i Malechowie trafił sprzęt 
komputerowy: laptopy, 
tablety, drukarki ze skane-
rem, drukarka 3D, projek-

tory, aparaty fotograficzne, 
ekran do rzutnika, urządze-
nie wielofunkcyjne, tablice 
interaktywne i wizualizer.

W ramach 
Upowszechniania 
edukacji przedszkolnej 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomor-
skiego Gmina Malechowo 
realizuje projekt z myślą 
o naszych najmłodszych 
mieszkańcach - 
przedszkolakach. 

Dzięki temu w male-
chowskim przedszkolu 
od 1.09.2017 r. funkcjo-
nuje nowa grupa przed-
szkolna dzieci trzyletnich. 

Realizacja zajęć dodatko-
wych dla dzieci obejmu-
je: zajęcia logopedyczne, 
zajęcia gimnastyki korek-
cyjnej, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczno-
emocjonalne i zajęcia ko-
rekcyjno-kompensacyjne. 

Ponadto dla nauczycieli 
realizowane są szkolenia 
obejmujące kształtowanie 
umiejętności wychowaw-
czych nauczycieli nie-
zbędnych do współpracy 
z rodzicami, pedagogikę 
specjalną, rozwijanie zdol-
ności koncentracji, uwagi, 
spostrzegawczości i pamię-
ci w przedszkolu oraz zaję-
cia ,,Jak rozwijać potencjał 
dziecka w przedszkolu”. 

W wyniku realizacji pro-

jektu malechowskie przed-
szkole wzbogaciło się o 
meble, stoliki, pomoce 
dydaktyczne, sprzęt spor-
towy, zabawki, magiczny 
dywan, tablicę interaktyw-
ną z projektorem, laptop, 
sprzęt nagrywająco-od-
twarzający oraz drukarkę. 

Doposażono także plac 
zabaw w karuzelę i buja-
ki sprężynowe. Wszystko 
to z myślą o malechow-
skich przedszkolach, by 
mogły być tu radosne. 
Malechowski samo-
rząd wsłuchuje się w 
potrzeby mieszkańców. 

Na wniosek czynnych 
zawodowo rodziców 
przedszkolaków, w tym 
sezonie Przedszkole w 
Malechowie funkcjono-
wało przez cały lipiec. 

Rozwiązanie to było bardzo 
pomocne dla pracujących 
rodziców i pewnością po-
mogło zaplanować ich urlo-
py w sposób sensowny... 

Od tego roku szkolnego 
rodzice przedszkolaków 
mogą się też cieszyć bra-
kiem opłat za dodatko-
we godziny za pobyt w 
przedszkolu, co stosow-
ną uchwałą wprowadził  
malechowski samorząd. 

Radosny maluch

Gmina Malechowo 
od zeszłego roku realizuje 
trzyletni, ambitny projekt 
mający na celu rozwój 
i poszerzenie oferty 
13 placówek wsparcia 
dziennego. 

Dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego umożliwia organizację 
interesujących zajęć dla dzie-
ci i rodziców celem wzmoc-
nienia więzi rodzinnych. 

Ich istotnym elemen-
tem jest angażowanie we 
współpracę rodziców wy-
chowanków placówek. 
Cyklicznie organizowane są 
tu treningi umiejętności wy-
chowawczych prowadzone 
przy współpracy z porad-
nią Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Sławnie oraz 
warsztaty z psychologiem. 
Dużym powodzeniem cie-
szy się wspólna gimnastyka 

Dla dobra dzieci...

oraz warsztaty kulinarne 
dzieci i rodziców. Wycho-
wankowie z zapałem uczą 
się języka angielskiego, 
są zachwyceni robotyką, 
warsztatami chemiczno-
fizycznymi czy też do wy-
boru: wokalnymi, dzien-
nikarskimi i teatralnymi. 

Projekt to także finanso-
wanie wyjazdów na ba-
sen, do kina i teatru. Sze-
reg tych działań pozwala 

na  wszechstronny rozwój 
dzieci i młodzieży na wie-
lu płaszczyznach oraz daje 
możliwość poszukiwania 
pasji i spędzania czasu wol-
nego w kreatywny sposób. 

Co więcej, świetlice do-
posażone zostały w sprzęt 
multimedialny (rzutnik, 
laptop, ekran, tablety, ze-
stawy do robotyki), w akce-
soria kuchenne oraz w gry, 
książki, materiały multi-

medialne i sprzęt sportowy. 
Zainteresowanie projektem 
wśród mieszkańców okaza-
ło się większe niż organiza-
torzy planowali, a oszczęd-
ności uzyskane podczas 
realizacji poszczególnych 
zadań pozwoliły na zwięk-
szenie liczby dzieci objętych 
wsparciem ze 144 do 182. 

Prowadzone działania wpły-
wają na zwiększenie dostęp-
ności i podniesienie jakości 
usług wsparcia rodziny re-
alizowanych w PWD. Pro-
jekt rozwija kluczowe kom-
petencje dzieci w zakresie 
komunikowania się w ję-
zyku obcym, pielęgnowa-
niu języka polskiego oraz 
ugruntowaniu umiejętności 
matematycznych i informa-
tycznych oraz wiedzy przy-
rodniczej, co więcej wpły-
wa na wzrost kompetencji 
wychowawczych rodziców. 
Korzyści jest co niemiara...

Gmina Malechowo zreali-
zowała projekt „Aktywna 
tablica” o łącznej kwocie 
wydatków na cztery szkoły 
wynoszącej 67 686,80 zł, w 
tym pozyskane środki ze-
wnętrzne to 55 950,36 zł.  
Nasze placówki doposażo-
ne zostały w trzy nowocze-

sne telewizory interaktywne 
oraz 5 tablic multimedial-
nych z projektorami. Sprzęt 
bardzo przypadł do gustu 
przedszkolakom, uczniom 
podstawówek i gimna-
zjalistom, a jego użytko-
wanie uczy kreatywności 
często poprzez zabawę. 

Aktywna tablica
Gmina Malechowo zreali-
zowała ambitny projekt 
dofinansowany w ramach 
Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020 pod 
nazwą „Malechowskie 
centra aktywności osób 
starszych”. 

Ponad 150 seniorów ak-
tywnie uczestniczyło w za-
jęciach projektowych. 
W ramach projektu powsta-
ło 6 centrów aktywności 
osób starszych i 6 grup wo-
lontariackich skupiających 
30 wolontariuszy, którzy 
przeszli dwudniowe szko-
lenie na temat rozwijania 
kompetencji społecznych. 
Ponad 100 osób nauczyło 
się udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej w 
czasie intensywnego kursu. 

Malechowskie Centra Aktywności 
Osób Starszych

Gmina Malechowo 
w 2015 r. sfinalizowała 
realizację projektu 
unijnego pn. „Przeciw-
działanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie 
Gminy Malechowo”. 

Projekt dofinansowany był 
w ramach działania 8.3 
„Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu - eInc-
lusion” osi priorytetowej 
8. „Społeczeństwo infor-
macyjne - zwiększenie in-
nowacyjności gospodarki” 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
2007 - 2013. 
Otrzymane dofinansowa-
nie pozwoliło zapewnić 
bezpłatny dostęp do in-
ternetu oraz zakup sprzę-
tu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem dla 
20 gospodarstw domo-
wych z terenu Gminy Ma-
lechowo.  
Beneficjenci uczestniczy-
li w szkoleniu z zakre-
su podstawowej obsługi 
komputera i internetu, 
zostali zapoznani z zało-
żeniami programu oraz 
przeszkoleni w zakresie 
użytkowania sprzętu kom-
puterowego. 

Przekazaliśmy 
komputery 

dla 
mieszkańców

Gmina Malechowo wyko-
rzystuje wszystkie źródła 
pozyskiwania funduszy. 

Z racji tego, że w niektórych 
naborach mogą brać udział 
na przykład tylko instytucje 
kultury, wykorzystaliśmy 
okazję i aplikowaliśmy w 
imieniu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Malechowie. 
Dzięki temu udało się nam 
pozyskać dofinansowanie do 
organizacji 4 wycieczek do 
gdyńskiego oceanarium dla 
200 dzieci z naszej gminy! 
Jesteśmy właściwie na fini-
szu działań projektowych. W 
4 wyjazdach do Oceanarium 
w Gdyni uczestniczyły dzie-
ci z 13 Placówek Wsparcia 
Dziennego oraz młodzi czy-
telnicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Malechowie.
Motywacją do zorganizo-
wania wycieczki było poka-
zanie dzieciom ciekawych 
typów ryb, zwierząt i roślin 
związanych ze światem 
wodnym, ale przede wszyst-
kim uświadomienie mło-
dym ludziom jak duża war-
tość drzemie w wodzie oraz 
stawach rybnych wystę-
pujących w naszej gminie.
Wyjazdy edukacyjno-pro-
mocyjne z poczęstunkiem, 
zakupem upominkowych 
gadżetów oraz wynajmem 
autokarów stanowiły koszt 
12 593,92 zł, z czego do-
finansowanie to 10 tys. zł.    

Wycieczka do Oceanarium z unijnych funduszy

Czy warto było? Czy war-
to organizować takie ak-
cje edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży? Wystarczy 

zapytać naszych naj-
młodszych mieszkańców 
o zdanie. Zdjęcia póki 
co powinny wystarczyć. 

Gdy okazało się, że stowarzyszenia mają możliwość po-
zyskać środki na działania informacyjno - promocyjne, 
zakasaliśmy rękawy i napisaliśmy wniosek, o który apli-
kowało Stowarzyszenie dla Ziemi Malechowskiej. Dzię-
ki temu stworzymy folder promocyjny Gminy Malecho-
wo o nakładzie 2000 egzemplarzy w języku polskim oraz 
angielskim. Znajdzie się tu charakterystyka naszej gminy 
oraz informacje na temat atrakcji turystycznych, zabyt-
ków i kluczowych imprez. Całkowity koszt projektu wy-
nosi 11875,50 zł, natomiast dofinansowanie 9 800,00 zł.

Będzie folder promocyjny

Około 40 osób kształciło 
swoje umiejętności w dzie-
dzinie obsługi komputera.  
Jeszcze inni wzięli udział 
w warsztatach plastycz-
nych i mieli okazję do 
pracy z gliną w czasie 
warsztatów  ceramicznych 
oraz poznawania różnych 
technik malarskich.  
Seniorzy uczestniczyli też 

w warsztatach na temat 
chorób otępiennych związa-
nych z wiekiem oraz w spo-
tkaniach z psychologiem, 
prawnikiem i dietetykiem.  
W ramach projektu po-
wstał zespół muzyczny 
„Nasze Wspomnienia”, 
który rozwija się i pro-
muje naszą gminę.  
Seniorzy mieli okazję do 

rozrywki i wypoczynku: 
wyjechali na wycieczki 
krajoznawcze do Poznania 
i na Mazury oraz na kon-
cert Mazowsza oraz Jacka 
Wójcickiego, kilkakrotnie 
byli też w kinie.  
Przeprowadzenie zadania 
na tak dużym obszarze i dla 
tak wielu osób nie byłoby 
możliwe bez udziału wo-
lontariuszy - liderów każ-
dego z MCAOS.  
Dofinansowanie z Mini-
sterstwa Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej pozwo-
liło na przeprowadzenie tak 
zróżnicowanych działań, 
ale należy też wspomnieć 
o pomocy Wójta Gminy 
Malechowo, który udo-
stępnił lokal na biuro pro-
jektu i zapewnił środki na 
wkład własny do projektu. 
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Sołectwa i organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie naszej gminy biorą sprawy w swoje ręce i same zdoby-
wają fundusze na różnorakie działania. 
Specjalne wydanie Kwartalnika jest doskonałym miejscem do pokazania skali działań tych najbardziej aktywnych so-
łectw, stowarzyszeń i grup ze środowisk lokalnych. Wielkie brawa dla naszych prawdziwych społeczników, którzy są 
nimi naprawdę dzięki swojej pracy!!!

Środki pozyskane przez społeczników

Chcieć to móc - potencjał naszych społeczników
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Urząd to miejsce, którym można 
załatwić szereg ważnych spraw.  
Wójt Radosław Nowakowski 
jako szef malechowskiego urzędu 
dba o fachową obsługę klienta. 

Kadra UG Malechowo systema-
tycznie się doszkala, po to by na-
dążyć za zmianami w prawie i 
ustawodawstwie. To my jesteśmy 
dla Państwa i zależy nam na miłej 
obsłudze.
W ramach edukacji najmłodszych 
mieszkańców gminy, wójt  orga-
nizuje dla przedszkolaków dzień 
otwarty. Dzięki temu maluchy 
mogą zobaczyć jak funkcjonuje 
urząd i podziwiać sekretariat, biuro 
wójta i to, co się w nim znajduje. 

Ciekawe nowych informacji przed-
szkolaki zawsze mają dużo pytań i 
dzięki temu dowiadują się za co od-
powiada sekretarz, skarbnik gminy 
i inne referaty. Na koniec specjalnie 
dla małych gości organizowana jest 
„Dziecięca Sesja Rady Gminy”, 
podczas której dzieci mają możli-
wość spotkać się z Przewodniczącą 
Rady Gminy - Jolantą Kieres i po-
dziwiać insygnia władzy. 
„Celem dnia otwartego w naszym 
Urzędzie jest pokazanie dzieciom 
jak funkcjonuje to miejsce, jakie 
sprawy tu można załatwić oraz 
przede wszystkim to, że jesteśmy 
tu dla Państwa - naszych mieszkań-
ców” - podsumował Radosław No-
wakowski.

Któż z nas nie chciałby 
dożyć Złotych czy Dia-
mentowych Godów lub 
uczestniczyć w 90, 95 
czy też 100 urodzinach 
naszych bliskich...

Każdy z nas ma świado-
mość jak szybko umyka 
czas... 
Wójt Radosław Nowa-
kowski bardzo ceni so-
bie naszych najstarszych 
mieszkańców gminy - tych, 
którzy przyjechali na zie-
mie odzyskane po zakoń-
czeniu II wojny światowej i 
byli budowniczymi historii 
regionu. 
Niestety, z każdym rokiem, 
ci wartościowi ludzie od-
chodzą, a z nimi wszystkie 
wydarzenia, których byli 
świadkiem. 
Wszystkie osoby, którym 
dane było dożyć 90, 95 i 
100 urodzin odwiedzane są 

przez wójta, który składa 
im serdeczne życzenia uro-
dzinowe. 
Wcześniej - jeśli jubilaci 
sobie tego życzą i czują 

się na siłach - opowiadają 
swoją historię, którą publi-
kujemy w Kwartalniku i na 
naszych stronach. 
Dzięki tym opowieściom 

przekazujemy żywe świa-
dectwo historii, cierpienia i 
patriotyzmu. 
Pielęgnujemy pamięć o 
tych, którym przyszło żyć 

w zgoła odmiennych cza-
sach, tych, którzy są praw-
dziwą skarbnicą wiedzy i 
powinni by inspiracją dla 
nas, a w szczególności dla 
ludzi młodych. 
Bardzo dużo uwagi po-
święcamy wyjątkowym 
wydarzeniom - jakimi są 
rocznice zawarcia związ-
ku małżeńskiego naszych 
mieszkańców. 
W malechowskim urzędzie 
organizowane są uroczyste 
spotkania z jubilatami i ich 
rodzinami. 
Niesamowita atmosfera, ży-
czenia, anegdoty - wszystko 
to jest bardzo wzruszające i 
buduje także historię naszej 
małej ojczyzny. 
Fotorelacje i krótki opis 
dziejów rodziny jubilatów 
także publikujemy na ła-
mach KM, na stronie www.
malechowo.pl i na naszym 
profilu facebookowym. 

Pragniemy w tym miejscu 
przypomnieć, że dodatko-
wego prestiżu Złotym Go-
dom, czyli 50-tej rocznicy 
ślubu może dodać medal 
prezydencki za długoletnie 
pożycie. 
W naszym urzędzie moż-
na złożyć wniosek o nada-
nie takiego medalu, a jego 
przyznanie przez Prezy-
denta RP jest procedurą 
dość długotrwałą. 
Wcześniejsze zgłoszenie 
zamiaru obchodzenia Ju-
bileuszu przez małżon-
ków pozwoli tę procedurę 
usprawnić. 

Więcej informacji 
można uzyskać w 

tutejszym Urzędzie 
Stanu Cywilnego, 

pokój 10, 
tel. 94 31 40 567.

Jubileusze czyli miłych wspomnień czar...

Jesteśmy dla Was

Dziecięca sesja Rady Gminy
Z wizytą w gabinecie Wójta

Przedszkolaki z Ostrowca
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Minutki z Ostrowca

Minutki z Ostrowca to 
klasa sama w sobie. 
Co jest gwarancją sukce-
su w ich przypadku? 

Ciężka praca oraz wspa-
niały instruktor z pasją. 
Dziewczyny ćwiczą naukę 
gry na gitarze i śpiew pod 

okiem Jarosława Górne-
go - nauczyciela z Zespołu 
Szkół w Ostrowcu. Efekt 
ich pracy jest taki, że Mi-
nutki uświetniają niemal 
każdą gminną imprezę i 
występują w przeglądach 
muzycznych. Zawsze też 
zbierają największe owa-

cje. Wielkim sukcesem 
dziewczyn było zdobycie 
wyróżnienia w II Mię-
dzyszkolnym przeglądzie 
Pastorałek i Kolęd w Ko-
szalinie. Zespół rozsławia 
też naszą gminę w ramach 
przeglądów harcerskich.

W Ostrowcu w każdy po-
niedziałek prowadzone są 
zajęcia nauki gry na gitarze 
i perkusji, które odbywają 
się w tamtejszej harcówce.

 Cieszą się one niezmier-
nie dużym powodzeniem. 
Nauczyciel z ZS Ostrowiec 
Jarosław Górny wprowadza 
dzieci w tajniki muzyki, 
funkcjonują tu dwie grupy: 
początkująca i zaawanso-
wana. Pan Jarek zdoby-
wa młody narybek, bo ma 
świadomość, że już w tym 
roku opuszczą go filary ze-

społu - dziewczęta z ósmej 
klasy. Swoich sił w śpiewie 
próbują nawet dziewczyn-
ki z drugiej klasy. Dzieci 
dzięki temu mogą zasilić 
szeregi naszego zespołu 
Minutki, którego stała zało-
ga liczy kilkanaście osób. 
Na próby zespołu Minutki i 
zajęcia nauki gry na gitarze 
oraz perkusji zapraszamy w 
każdy poniedziałek do har-
cówki przy ZS Ostrowiec 
w godzinach 16:00 - 19:00. 

Więcej informacji 
udziela Jarosław 

Górny: 695 427 594. Od 2016 r. w naszej 
gminie prowadzone są 
bezpłatne zajęcia rytmiki 
dla dzieci w wieku 3 -10 
lat. 

Odbywają się one w każ-
dy czwartek w szkole w 
Ostrowcu oraz w Malecho-
wie w budynku orkiestry. 
Istotą zajęć jest odtwarza-
nie przebiegu muzycznego 
za pomocą ruchów ciała z 

elementami tańca, śpiewu, 
gry na instrumentach, im-
prowizacji ruchowej oraz 
instrumentalnej. Zajęcia 
rytmiczne to przede wszyst-
kim nauka poprzez wspólną 
zabawę, która prowadzona 
jest tak, aby zdobywanie 
wiedzy kojarzyło się dziec-
ku z przyjemnością. Pro-
wadzi je wykwalifikowana 
instruktorka Olga Słobo-
dzian, która ma doskonałe 

podejście do dzieci.  
Dzieci z Ostrowca zapra-
szamy do Zespołu Szkół w 
Ostrowcu o godzinie 15:30, 
natomiast z Malechowa do 
sali orkiestry (Malechowo 
22C - budynek przy UG 
Malechowo)  o godzinie 
16:30. 

Zapisy na rytmikę 
w Ostrowcu pod 

numerem telefonu: 
668 467 839.

W Malechowie odbywa-
ją się zajęcia muzyczne 
orkiestry, które prowadzi 
Robert Słobodzian. 

We wtorki można ćwiczyć 
naukę nut oraz gry na: pia-
ninie, trąbce, tenorze oraz 
saksofonie.
Orkiestra w miarę możli-
wości uświetnia imprezy 
gminne i uroczystości ko-
ścielne. Mowa o procesji 
Bożego Ciała, Gminnych 

Obchodach Dnia Nie-
podległości, Dożynkach 
Gminnych i Powiatowych, 
Gminnej Wigilii Seniorów. 
Bardzo przypadło do gustu 
mieszkańcom Malechowa i 
Karwic styczniowe kolędo-
wanie z muzykami z Male-
chowa.
Na zajęcia indywidualne 
(pianino, trąbka, śpiew) za-
praszamy w każdy wtorek 
w godzinach 14:15 - 17:00. 
Próby orkiestry odbywają 

się we wtorki w godzinach 
17:00 - 19:00. 
Siedziba orkiestry: Male-
chowo 22C, przy UG Ma-
lechowo. 

Osoby chętne do 
rozpoczęcia przygody 
z muzyką prosimy o 
kontakt z Robertem 

Słobodzianem - kom. 
668 467 839.

Zajęcia muzyczne

NIE NUDź SIę pOpOłUDNIU, cZyLI OFERta Zajęć pOpOłUDNIOwych
Rytmika 
i zajęcia gry 
na gitarze
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Obserwujemy, że coraz wię-
cej osób z naszej gminy bie-
ga i dba o formę. Właśnie to 
było bodźcem do zorganizo-
wania biegu gminnego. W 
sierpniu br. na trasie Male-
chowo - Żegocino odbył się 
I Bieg bez spiny na dystansie 
10 km. Zainteresowanie tym 
wydarzeniem przerosło naj-
śmielsze oczekiwania orga-
nizatorów, bowiem do rywa-
lizacji zgłosiło się ponad 120 
zawodników, w tym kilkana-
ście osób z naszej gminy. 
Bieg był pierwszym wyda-
rzeniem sportowym na taką 
skalę w Gminie Malechowo. 
Opinie biegaczy po zakoń-
czeniu zawodów i wspólnym 
spotkaniu integracyjnym 
były bardzo przychylne. 
„Nie zrezygnujemy z takiej 
imprezy. Środowisko biega-
czy to wspaniali, pełni ener-
gii ludzie ” - mówi wójt Ra-
dosław Nowakowski. 

Bieg bez Spiny...

Zespoły ludowe naszej gmi-
ny sławią ją od lat. Nasze 
Wspomnienia, Ostrowianie 
i Słoneczko - to nasza chlu-
ba. To one krzewią kulturę 
muzyczną i uświetniają 
imprezy gminne, sołeckie 
i szkolne. Z powodzeniem 
integrują środowisko 
i kreują współpracę między-
pokoleniową. 

Zespół „Nasze Wspomnie-
nia” powstał dzięki realizacji 
programu Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020. Członko-
wie zespołu uczą się śpiewu 
pod okiem instruktora i wy-
stępują w coraz to większej 
liczbie przeglądów. Dużym 
wyróżnieniem było dla nich 
uczestnictwo w Biesiadzie Cy-
gańsko-Słowiańskiej z Bogda-
nem Trojankiem w Połczynie 
Zdroju. W tym roku zespół 
zorganizował Festiwal Muzy-
ki Strażackiej nad jeziorem w 
Ostrowcu. 
Ostrowianie muzykują już od 
15 lat i promują naszą gminę. 
Rocznie uczestniczą w ponad 
40 wyjazdach, ich gwiazda 
wciąż nie gaśnie, wręcz prze-
ciwnie - świeci coraz jaśniej. W 
tym roku zespół był, jak od lat, 
głównym współorganizatorem 
X Folkowego Śpiewania, które 
na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Trzeba zaznaczyć, że 
to właśnie Ostrowianie byli 
przed laty inicjatorem „Folko-
wego Śpiewania z Zespołem 
Ostrowianie”. Początkowo 
skromnej imprezy, która obec-
nie przybrała rangę imprezy 
gminnej, na którą rokrocznie 
przybywa około 30 zespołów 
ludowych.

Zespoły muzyczne to nasza potęga

Słoneczko

Nasze wspomnienia

Ostrowianie

Słoneczko z Niemicy pro-
wadził kierownik Kazimierz 
Dulat, który niestety odszedł 
niespodziewanie kilka mie-
sięcy temu. Muzycy nie zre-
zygnowali ze wspólnej pasji i 
mimo tak dużej straty - nadal 
muzykują. W swoim repertu-
arze mają liczne utwory: pol-
skie, łemkowskie, ukraińskie 
oraz inne. 
Nasze zespoły uświetniają 
imprezy szkolne, gminne i re-
prezentują Gminę Malechowo 
w festiwalach i przeglądach, 

co jest doskonałą formą pro-
mocji. Gminny samorząd dba 
o współpracę z nimi i o ich 
funkcjonowanie. W otwartym 
konkursie ofert, co roku prze-
kazywane są środki finansowe 
na realizację zadania z zakresu 
upowszechniania działalności 
kulturalnej, w ramach którego 
one działają. 
Od 2015 r. do 2018 r. samorząd 
Gminy Malechowo przekazał 
na to zadanie dotację w kwo-
cie łącznie  196.500,00 zł.
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W chwili obecnej na tere-
nie naszej gminy funk-
cjonują trzy uczniowskie 
kluby sportowe. 

Dzieci i młodzież, będące 
naszą największą wartością 
mają w sobie mnóstwo ukry-
tych talentów. 
Władzom gminy zależy na 
stworzeniu im warunków do 
uczestnictwa w różnorakich 
zajęciach dodatkowych. 
Wobec widocznego tren-
du, opartego na zdrowym i 
aktywnym trybie życia za-
chęcamy najmłodszych do 
uczestnictwa w życiu sporto-
wym. Udaje się to dzięki do-
brej współpracy z UKS-ami. 
UKS Niemica specjalizuje 

się w grze w piłkę nożną pod 
wodzą trenera Romualda 
Bobisa i od lat sławi naszą 
gminę w powiecie i woje-
wództwie. 

UKS-em Grabowa SP Lej-
kowo prężnie zarządza tre-
ner Kamil Wiśniowski. Klub 
stawia nie tylko na piłkę 
nożną, ale także na rozwój 
umiejętności dzieciaków w 
grze w szachy. Dzięki temu 
wyrasta na lidera w tej dzie-
dzinie. 

Od 2017 r. funkcjonuje także 
UKS Pomerania Ostrowiec, 
reaktywowany po latach. 
Trener Mateusz Zachciał po-
szukuje wśród młodzieży ta-

Gmina Malechowo wspie-
ra od lat kluby sportowe.

 Arkadia Malechowo to 
klub, który jako pierwszy 
w historii miał swoją przy-
godę w IV lidze. Niestety 
zupełnie inne wymagania 
finansowe i organizacyjne 
spowodowały, że ten etap 
jest już historią. 
Malechowski klub pro-
wadzi pięć drużyn: ża-
ków, juniorów młodszych, 
trampkarzy, orlików oraz  
drużynę seniorów. 

Klub Strong Zielenica sławi 
naszą gminę i osiąga bar-
dzo dobre wyniki w A Kla-
sie Koszalin. Zarząd sto-
warzyszenia i członkowie 

klubu dbają o infrastrukturę 
sportową i boisko, którego 
można tylko pozazdrościć. 

Środki, które Gmina Male-
chowo przekazała w latach 
2015 - 2018 w ramach do-
tacji na wykonanie zadania 
publicznego w zakresie 
kultury fizycznej (wspiera-
nie klubów sportowych na 
ternie Gminy Malechowo) 
to 626 000 zł. 
Zadania, jakie wykony-
wały Arkadia Malechowo 
i Strong Zielenica to upo-
wszechnianie kultury fi-
zycznej poprzez prowadze-
nie zespołów piłkarskich, 
kreowanie postaw prozdro-
wotnych oraz oczywiście 
promocja naszego regionu. 

Gmina sportem stoi...

...a Uczniowskie Kluby Sportowe sławią ją w Polsce!

UKS Pomerania Ostrowiec

lentów piłkarskich. Ponadto 
w ramach Klubu działa także 
sekcja warcabowa. 

W latach 2015 - 2017 male-
chowski samorząd przekazał 
łącznie 55 tys. zł na funk-
cjonowanie uczniowskich 
klubów sportowych i pro-
mowanie zdrowych postaw 
sportowych wśród dzieci 
oraz młodzieży.

UKS GRABOWA - SP Lejkowo

UKS Niemica

Drużyna Strong Zielenica


