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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Jednym z najważniejszych 
punktów XXV sesji Rady Gmi-
ny Malczyce, która odbyła się 
29 grudnia 2020 było uchwale-
nie budżetu gminy na 2021 rok. 
Radni jednogłośnie zagłosowali 
za uchwałą.

Dochody budżetu gminy 
Malczyce na rok 2021 zostały 
uchwalone w łącznej wysokości 

32.397.642 zł, z tego dochody 
bieżące – 25.860.912 zł i mająt-
kowe –  6.536.730 zł. W zakresie 
dochodów bieżących znajdują 
się dotacje, subwencje i udziały 
w PIT, a w zakresie dochodów 
majątkowych dofi nansowania 
do inwestycji oraz środki ze 
sprzedaży nieruchomości.

Jaki był rok 2020
w gminie Malczyce?

Odbiór techniczny świetlicy wiejskiej
w Mazurowicach zakończony powodzeniem

Trwające 8 miesięcy prace 
budowlane świetlicy wiejskiej 
w Mazurowicach dobiegły koń-
ca.

15 grudnia przeprowadzony 
został wewnętrzny odbiór tech-
niczny, trwa jeszcze procedura 

uzyskiwania pozwoleń na użyt-
kowanie obiektu, która potrwa 
kilka tygodni. Przewidujemy, 
że w pierwszych miesiącach 
nowego roku nastąpi ofi cjalne 
oddanie świetlicy wiejskiej do 
użytkowania. 

Budżet gminy Malczyce na 2021 – Radni jednogłośni
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W tym numerze także:
• Wymiana źródeł ciepła w gminie Malczyce – podpisano 

umowy z wszystkimi grantobiorcami – zakończono I rundę 

projektu

• Przebudowany Dworzec PKP w Malczycach wizytówką 

gminy

• Pierwsze umowy dotacji na działania rewitalizacyjne 

podpisane

• Otrzymaliśmy dofi nansowanie w ramach Programu 

MALUCH+ na funkcjonowanie żłobka

• Najzdolniejsi uczniowie odebrali stypendia wójta gminy 

Malczyce

• Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 

w gminie Malczyce

• Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 w SPZOZ w Malczycach

Rok 2020 był rokiem, który 
wywrócił rzeczywistość, rów-
nież tę samorządową, do góry 
nogami. Musieliśmy zmierzyć 
się z pandemią oraz panującym 
strachem przed koronawirusem. 

Wielu z nas musiało zmienić lub 
odłożyć swoje plany, nauczyliśmy 
się żyć z zakazami, zaleceniami 
i obostrzeniami, a to wszystko 
dla naszego dobra i dla zdrowia 
naszych bliskich.

Rok 2020 był rokiem trudnym 
dla samorządu gminnego, dla 
oświaty, dla przedsiębiorców, któ-
rzy często zmuszeni byli do ogra-
niczenia, niekiedy nawet likwidacji 
swojej działalności...
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Jaki był rok 2020 w gminie Malczyce?

R ok 2020 był rokiem, 
który wywróci ł 
rzeczywistość, 

również tę samorządową, 
do góry nogami. 
Musiel iśmy zmierzyć 
s ię z pandemią oraz 
panującym strachem przed 
koronawirusem. Wielu 
z nas musiało zmienić 
lub odłożyć swoje plany, 
nauczyl iśmy s ię żyć 
z zakazami,  zaleceniami 
i  obostrzeniami, 
a to wszystko dla naszego 
dobra i  dla zdrowia 
naszych bl isk ich.

Rok 2020 był rokiem trud-
nym dla samorządu gminnego, 
dla oświaty, dla przedsiębiorców, 
którzy często zmuszeni byli do 
ograniczenia, niekiedy nawet li-
kwidacji swojej działalności, dla 
gospodarki kraju, ale również, 
gospodarki lokalnej. Nauczyli-
śmy się funkcjonować w pewnej 
nieprzewidywalności, zmuszeni 
byliśmy często do spontaniczne-
go reagowania i dostosowywania 
się do wprowadzanych zmian. Od 
marca 2020 z niewielkimi prze-
rwami nie funkcjonowała w spo-
sób stacjonarny szkoła, przed-
szkole i żłobek, zamknięty był 
gminny ośrodek kultury, bibliote-
ki, świetlice wiejskie czy obiekty 
sportowe. Normalnie wydarzenia 
kulturalne i sportowe, groma-
dzące zawsze największą liczbę 
osób, stanowiłyby znaczną część 
podsumowania roku. Informa-
cje, zapowiedzi, relacje zaraz po 
i w trakcie wydarzeń przyciągały 
zainteresowanych. W 2020 roku 
praktycznie wszystkie większe 
imprezy gminne zostały odwoła-
ne, a harmonogram mocno prze-
organizowany.

Mimo licznych obostrzeń spo-
wodowanych pandemią i rygorem 
zachowania bezpieczeństwa był 
to jednak rok pracowity. Zrealizo-
wanych zostało wiele inwestycji, 
bezpośrednio przekładających się 
na życie mieszkańców. Rok 2020 
był inny niż wszystkie poprzed-
nie, był trudny. Nie należy jednak 
zapominać o pozytywach tego 
roku i o tym, co mimo trudności 
udało się zrealizować. Postaraj-
my się spojrzeć na mijający, jak 
i ten który się właśnie rozpoczął 
rok, pozytywnie, wyciągając z do-
świadczeń naukę.

Zachęcamy do zapoznania się 
z podsumowaniem zrealizowa-
nych w minionym roku zadań.

STYCZEŃ 2020

Początek roku to przede 
wszystkim prace koncepcyjne, 
strategiczne i sprawozdawcze.

• rozpoczęliśmy prace nad stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Malczyce 
oraz dodatkowymi strategicz-
nymi dokumentami takimi 
jak projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla części miejscowości 
Malczyce, Rusko i Mazurowice

• sporządziliśmy bilans terenów 
przeznaczonych pod zabu-
dowę na terenie gminy Mal-
czyce oraz poddaliśmy pod 
ocenę możliwości wdrożenia 
nowych kierunków rozwoju 
gminy Malczyce w kontekście 
współczesnych trendów gospo-
darczych i funkcjonalno-prze-
strzennych

• uruchomiliśmy portal mapo-
wy gminy Malczyce dotyczący 
1280 punktów adresowych na 
terenie całej gminy, przy okazji 
aktualizując bazę danych doty-
czącą numeracji porządkowej 
w gminie Malczyce, weryfiku-
jąc i korygując adresy nadawane 
w latach 1994-2019

• przygotowaliśmy sprawozdanie 
z inwentaryzacji wyrobów za-
wierających azbest na terenie 
gminy Malczyce w roku 2019

• ogłosiliśmy dwa postępowa-
nia o udzielenie zamówienia: 
na budowę świetlicy w Rusku 
oraz budowę świetlicy w Ma-
zurowicach. Na budowę dwóch 
świetlic pozyskaliśmy kwotę 
744.554,14 zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.

Najważniejszym zadaniem 
było zakończenie budowy i uru-
chomienie pierwszego w gminie 
Malczyce Żłobka Publicznego 
„Szczęśliwe Misie”, nowoczesnej, 
a zarazem ekologicznej placówki 
z miejscem dla 30 dzieci.

Początek roku to czas kiedy 
wydarzenia kulturalne i sporto-
we mogły być realizowane, a my 
nie spodziewaliśmy się, że w cią-
gu najbliższych miesięcy tak się 
to zmieni.

• jak co roku zorganizowa-
ny został Orszak III Króli, 
mieszkańcy przeszli w barw-
nym korowodzie ulicami 

Malczyc
• po raz 28 zagrała Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry im. Władysława Reymonta 
w Malczycach

• odbył się turniej Piłki Nożnej 
o przechodni puchar Wójta 
Gminy Malczyce oraz turniej 
Tenisa Stołowego o „Zło-
tą Rakietę” i Badmintona 
w hali sportowo-widowisko-
wej w Malczycach, których 
współorganizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Mal-
czycach im. Skarbów Dolne-
go Śląska.

LUTY 2020

Zleciliśmy wykonanie i dokona-
liśmy odbioru zadań:

• utwardzenia terenu przy świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości 
Chełm, wartość: 27.060,00 zł

• utwardzenia terenu przy 
skrzyżowaniu ulic Mazurowic-
kiej i 1 Maja w Malczycach, 
wartość: 12.300,00 zł

• naprawy piłkochwytów, sia-
tek oraz pielęgnacji sztucznej 
murawy na boisku sportowym 
przy ul. Dworcowej, wartość: 
7.694,02 zł.

Złożyliśmy wnioski o dofinan-
sowanie:

• do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu na dofinansowanie 
w kwocie 666,00 zł do zada-
nia pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
gminy Malczyce”

• do programu Zdalna Szko-
ła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego, realizo-
wanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 dedykowa-
nemu eliminowaniu teryto-
rialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich 
przepustowościach. Finalnie 
podpisano umowę grantową, 
zakupiono tablety i przeka-
zano do Szkoły Podstawowej 
w Malczycach.

Rozpoczęły się prace remontowe 
obiektu Dworca PKP w Mal-
czycach oraz terenu przyległego. 
Wartość realizowanej inwestycji 
to ponad 10 mln zł.

MARZEC 2020

Ruszyły lokalne inicjatywy:

• sporządzono umowy o realiza-
cję zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej w gminie 
Malczyce dla: Wings of Free-
dom, Stowarzyszenia Rodziców 
TEAM, Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Malczycach oraz 
Malczyckiego Stowarzyszenia 
Wędkarskiego “Cyprinus”

• rozstrzygnęliśmy konkursy 
ofert na realizację zadań pu-
blicznych w obszarze upo-
wszechniania kultury fizycznej 
oraz w obszarze kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego w roku 
2020. Na realizację programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przewidziana 
została kwota 180.000 zł.

Złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie:

• do programu Odnowa Wsi 
Dolnośląskiej na „Zagospo-
darowanie terenu przy ulicy 
Pocztowej w Malczycach”.

KWIECIEŃ 2020

W dalszym ciągu, nieprzerwa-
nie ubiegaliśmy się o środki 
zewnętrzne i podejmowaliśmy 
nowe inicjatywy:

• złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie do II etapu progra-
mu Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego. Zakupiliśmy 9 lap-
topów, 25 tabletów, 30 kart SD 
umożliwiających dostęp do in-
ternetu na 2 miesiące, drukar-
kę oraz sprzęt wielofunkcyjny, 
które zostały przekazane na 
potrzeby Szkoły Podstawowej 
im. Skarbów Dolnego Śląska 
w Malczycach.

• ogłosiliśmy nabór wniosków 
do Programu „Kreatywni 
w Gminie Malczyce”. Kwota 
do rozdysponowania wyniosła 
20 tys. zł. Finalnie pozytywną 
ocenę przeszło

• 5 projektów zgłoszonych przez 
organizacje pozarządowe 
i grupy nieformalne.

• wzięliśmy udział w pierwszym 
spotkaniu rady technicznej do-
tyczącym zadania „Przebudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 345 
w miejscowości Chełm”

• rozbudowaliśmy i naprawili-
śmy zlokalizowane na terenie 
gminy Malczyce hydranty.

Oficjalne otwarcie żłobka w Malczycach

Wizyta wójta gminy Malczyce na placu przebudowy dworca kolejowego
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• przeprowadziliśmy konkurs na 
„Najpiękniejszą Ozdobę Wiel-
kanocną”, nagrodzono 9 prac 
konkursowych

• wsparliśmy zainicjowaną przez 
mieszkańców akcję szycia ma-
seczek.

MAJ 2020

Zrealizowaliśmy  zadania małej 
i dużej infrastruktury:

• rozpoczęła się budowa świetlicy 
wiejskiej w Mazurowicach

• zakończono równanie i wałowa-
nie dróg gminnych gruntowych

• w miejscowościach: Chomiąża, 
Kwietno, Szymanów, Zawadka, 
Rusko, Mazurowice, Wilcz-
ków i Rachów. Koszt robót – 
10.233,60 zł brutto

• powołaliśmy Gminne Biuro 
Spisowe w ramach prowadzo-
nego Powszechnego Spisu Rol-
nego 2020, ogłosiliśmy nabór 
kandydatów na rachmistrza spi-
sowego

• rozpoczynają się prace budow-
lane chodnika przy ul. Mazu-
rowickiej w Malczycach oraz 
nawierzchni części placu przy 
ul. 1-go Maja w Malczycach 
przy dawnej przeprawie pro-
mowej. Inwestycja zrealizowana 
została przy współpracy gminy 
Malczyce z Powiatem Średz-
kim, w ramach zadania: „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
2068D i nr 2191D w zakresie 
budowy chodnika w miejsco-
wości Malczyce”, wartość ro-
bót – 182.544,05 brutto, została 
po połowie sfinansowana przez 
gminę i powiat

• naprawiono ogrodzenie boiska 
przy ul. Dworcowej – koszt na-
prawy 11.000 zł brutto

• inaczej niż w latach poprzed-
nich z uwagi na epidemię sym-
bolicznie uczciliśmy obchody 
majowe w gminie Malczyce 
oraz obchodziliśmy 30-lecie sa-
morządu terytorialnego

• odsłonięta i poświęcona zosta-
ła figura św. Jana Pawła II przy 
obelisku w Malczycach.

CZERWIEC 2020

Rozpoczęła się realizacja inwe-
stycji, tych większych i mniej-
szych:

• budowa świetlicy wiejskiej 
w Rusku

• przebudowa sieci wodociągowej 
przy ul. Łącznej w Wilczkowie. 
Koszt inwestycji – 348.629,94 zł

• zagospodarowanie terenu przy 
ulicy Pocztowej w Malczycach. 
Koszt całkowity zadania – 
79.950,00 zł

• modernizacja boiska sportowe-
go przy ul. Polnej w Malczy-
cach poprzez budowę systemu 
nawodnienia oraz wykonanie 
części ogrodzenia. Koszt za-
dania – prawie 100.000,00 zł. 
Ludowy Klub Sportowy ODRA 
Malczyce otrzymał dotacje 
w ramach konkursu ofert na re-
alizację zadań publicznych z za-
kresu kultury fizycznej w 2020 
r. ogłoszonego przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego 
oraz gminę Malczyce.

• rozpoczęła się budowa marketu 
DINO w Mazurowicach

• Gminie Malczyce nieodpłatnie 
przekazana została przez Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa nieruchomość Skarbu Pań-
stwa położona w miejscowości 
Chomiąża – działka, na której 
znajduje się budynek byłego 
sklepu.

• dokonano otwarcia ofert oraz 
podpisano umowę na „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na których za-
mieszkują mieszkańcy z terenu 
gminy Malczyce”. Wyłonio-
no wykonawcę zadania, firmę: 
PHU KOMUNALNIK Sp. 
z o.o. Wartość zamówienia – 
2.158.647,19 zł.

Otrzymaliśmy kolejne dofinan-
sowania dla gminy:

• w wysokości 45 tys. zł w ramach 
kolejnego programu grantowe-
go: Zdalna Szkoła + – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej w systemie kształcenia zdal-
nego, zakupiliśmy 15 laptopów, 
które przekazaliśmy do Szkoły 
Podstawowej im. Skarbów Dol-
nego Śląska w Malczycach

• podpisaliśmy umowę na reali-
zację zadania w ramach Re-
sortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch+” 
2020 moduł 2 na dofinansowa-
nie funkcjonowania żłobka pu-
blicznego w Malczycach. Kwo-
ta dofinansowania – wyniosła 
48.600,00 zł

 
• złożyliśmy wniosek o dofinan-

sowanie do PFRON na zakup 
busa do przewozu osób niepeł-
nosprawnych. Wartość wnio-
skowanej pomocy – 381.400,00 
zł

• razem z 27 samorządami 
z terenu Dolnego Śląska pod-
pisaliśmy deklarację współpracy 
jednostek samorządu teryto-
rialnego w zakresie tworzenia 
Instrumentu Terytorialnego 
„Subregionu Wrocławskiego” 
w perspektywie 2021-2027, 
której celem jest uzyskanie 
w nowej perspektywie finanso-
wej Unii Europejskiej istotnej 
poprawy w kluczowych dzie-
dzinach wyznaczających tempo 
rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego.

 

W reżimie sanitarnym zorgani-
zowaliśmy wydarzenia:

• przeprowadziliśmy lokalnie na 
terenie gminy Wybory Prezy-
denckie 2020

• byliśmy jednym z współorgani-
zatorów, organizowanego przez 
Stowarzyszenie Kulturalne 
„Krajobrazy” z Legnicy kon-
certu w ramach „IX Festiwalu 
Słowiańskie Barwy Miłości im. 
Lidii Nowikowej”

• uroczyście pożegnaliśmy VIII 
klasy Szkoły Podstawowej 
Skarbów Dolnego Śląska, dla 
uczniów zaśpiewała finalistka 
The Voice of Poland Małgorza-

ta Pauka
• uczestniczyliśmy w obchodach 

70-lecia Parafii Prawosławnej 
w Malczycach oraz 35-lecia 
probostwa ks. mitrata Michała 
Szlagi

• 30 czerwca odbyła się sesja ab-
solutoryjna.

LIPIEC 2020

Rozpoczęliśmy wakacje nowymi 
inicjatywami:

• rozpoczął się nabór wniosków 
o udzielenie grantu w ramach 
projektu „Poprawa jakości po-
wietrza poprzez modernizację 
systemów grzewczych w budyn-
kach mieszkalnych w gminach 
powiatu oławskiego, strzeliń-
skiego i średzkiego” współpraca 
z Instytucją Zarządzającą i gmi-
nami partnerskimi

• podpisaliśmy list intencyjny do-
tyczący realizacji projektu budo-
wy ścieżek rowerowych na trasie 
„Jawor -Mściwojów -Wądroże 
Wielkie – Ruja – Malczyce”.

SIERPIEŃ 2020

Zainicjowaliśmy zupełnie nowe 
lokalnie inicjatywy, angażujące 
mieszkańców w zmianę otaczają-
cej ich przestrzeni:

• ogłosiliśmy I nabór wniosków 
na udzielenie dotacji na prze-
prowadzenie robót budowla-
nych polegających na remoncie 
lub przebudowie oraz prac kon-
serwatorskich i prac restaura-
torskich w odniesieniu do nie-
ruchomości niewpisanych do 
rejestru zabytków położonych 
na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji gminy Malczyce. 
Partycypacja gminy w kosztach 
prac wynosi do 50%.Wpłynęło 
11 wniosków wspólnot miesz-
kaniowych.

• zakończyliśmy prace związa-
ne z budową chodnika przy ul. 
Mazurowickiej oraz nawierzch-
nią drogi przy ul. 1-go Maja od 
strony rzeki Odry.Otrzymali-
śmy kolejne dotacje:

• w wysokości 1,9 mln zł na bu-
dowę sieci kanalizacyjno sa-
nitarnej wraz z budową sieci 
wodociągowej w miejscowo-
ści Rusko, co pozwoli prawie 
w 40% skanalizować miejsco-
wość. W ramach planowanej 
operacji zostanie wybudowany 
zbiorczy system kanalizacji sa-
nitarnej z odprowadzeniem 
ścieków komunalnych do ist-
niejące sieci kanalizacji zlo-
kalizowanej w miejscowości 
Malczyce przy ul. Rożanej oraz 
zlewnia przepompowni ścieków

• w wysokości 30.666 tys. zł na 
zadanie pn.„Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Malczyce”, zostało zu-
tylizowanych 43 Mg azbestu 
z 28 posesji na terenie gminy.

WRZESIEŃ 2020

Rozpoczęliśmy od planowania 
i współpracy z instytucjami wspo-
magającymi działania samorzą-
dów:

• podpisaliśmy porozumienie, ko-
lejny krok po deklaracji współ-
pracy, w zakresie opracowania 
dokumentu programowego jed-
nostek samorządu terytorialne-
go wchodzącego w skład Inne-
go Instrumentu Terytorialnego 
„Subregionu Wrocławskiego”

• przystąpiliśmy do stowarzysze-
nia „Rzeczpospolita Samorząd-
na, którego celem jest wspiera-
nie i rozwijanie idei samorządu 
terytorialnego, dążenie do roz-
woju społecznego, gospodarcze-
go, kulturowego i turystycznego, 
integracja wspólnot lokalnych, 
promocja oraz realizacja wspól-
nych interesów jednostek samo-
rządu terytorialnego wchodzą-
cych w skład Stowarzyszenia.

Wydarzenia:

• przywitaliśmy uczniów pierw-
szych klas, rozpoczynających 
nowy rok szkolny

• uczciliśmy 81.rocznicę wybu-
chu II wojny światowej

• wręczyliśmy medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie – 50 
lat „Złote Gody”. Odznaczenie 
otrzymali Państwo Maria i Ro-
man Gładkowscy z Chomiąży 
oraz Państwo Krystyna i Stefan 
Zielińscy z Ruska

• włączyliśmy się do ogólnopol-
skiej akcji „Narodowe Czy-
tanie”, czytając tym razem 
w plenerze, nad Odrą Balladynę 
Juliusza Słowackiego

• objęliśmy patronatem akcję 
charytatywną – Motoryzacyjnie 
Dla Oliwiera Kwiatkowskie-
go – Rozjedźmy Siatkówczaka 
w Malczycach.

dokończenie ze strony 2

Budowa świetlicy w Mazurowicach

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy ścieżek rowerowych
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PAŹDZIERNIK 2020

Współpracowaliśmy z innymi 
samorządami m.in. Powiatem 
Średzkim:

• podpisaliśmy umowę doty-
czącą przywrócenia usług me-
dycznych na terenie powiatu 
średzkiego przekazując kwotę 
155.305,00 zł w formie dotacji 
na modernizację budynku daw-
nego szpitala

• dla poprawy bezpieczeństwa na 
ternie gminy zamontowaliśmy 
próg zwalniający typu berliń-
skiego na drodze powiatowej 
przy wjeździe do Malczyc od 
strony Wilczkowa. Inwestycja 
współfinansowana wspólnie 
z powiatem średzkim. Koszt 
całkowity – 6.373,02 zł, wkład 
gminy 3.000,00

• zamontowany został rejestrator 
prędkości przy ul. Mickiewicza 
w Malczycach.

Odebraliśmy zakończone inwe-
stycje, w dalszym ciągu pozyski-
waliśmy dotacje, a kończąc jedne 
inicjatywy, rozpoczęliśmy kolej-
ne:

• Zakończyliśmy się gruntow-
ny remont szkolnej stołów-
ki w Szkole Podstawowej im. 
Skarbów Dolnego Śląska, dzięki 
otrzymanemu wsparciu w wy-
sokości 78.855,81 zł w ramach 
rządowego programu „Posiłek 
w Szkole”. Koszt całkowity – 
98.694,76 zł.

• odebraliśmy prace związa-
ne z Zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Pocztowej 
w Malczycach. Koszt inwestycji 
– 65.000,00 zł.

• Zawnioskowaliśmy o środki 
w ramach Programu “MA-
LUCH+” 2021 na funkcjo-
nowanie Żłobka Publicznego 
“Szczęśliwe Misie” w Mal-
czycach. Wydatki całkowite 
– 230.404,00 zł. Wnioskowa-
na kwota dofinansowania – 
60.800,00 zł

• zawarliśmy umowę z firmą 
PHU KOMUNALNIK Sp. 
z o.o., na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. 
Umowa będzie obowiązywać od 
1 grudnia 2020 do 30 listopada 
2022 r.

 
• opublikowaliśmy listę wnio-

sków o udzielenie grantu w ra-
mach projektu „Poprawa jakości 
powietrza poprzez moderni-
zację systemów grzewczych 
w budynkach mieszkalnych 
w gminach powiatu oławskie-
go, strzelińskiego i średzkiego”, 
które zostały zakwalifikowane 

po ocenie formalnej i przeszły 
do kolejnego etapu, czyli oceny 
merytorycznej

• ogłosiliśmy konsultacje spo-
łeczne projektu „Rocznego 
programu współpracy Gminy 
Malczyce z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2021.

Wydarzenia:

• wręczyliśmy uczniom Szko-
ły Podstawowej im. Skarbów 
Dolnego Śląska w Malczycach 
stypendia: 12 stypendiów na-
ukowych i 2 sportowe

• świętowaliśmy wspólnie z pla-
cówkami oświatowymi z terenu 
gminy Malczyce obchody Dnia 
Edukacji Narodowej

• przyłączyliśmy się do akcji „Pod 
biało-czerwoną”, w ramach 
której finansowane są ze środ-
ków rządowych maszty na flagi 
w każdej gminie

• zakupiliśmy metalowe ser-
ca na nakrętki, które stanęły 
przy Urzędzie Gminy Malczy-
ce i Publicznym Przedszkolu 
w Malczycach

• wspieraliśmy nominację i udział 
w finale konkursu – sołtysa 
Chomiąży Michała Rydzanicza, 
który zdobył najwięcej głosów 
w powiecie średzkim w plebi-
scycie Sołtys Roku i Koło Go-
spodyń Wiejskich Roku w akcji 
Mistrzowie Agro

• uczestniczyliśmy w obradach 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Malczyce i wyboru nowego pre-
zydium.

LISTOPAD 2020

Podjęliśmy nowe wyzwania, za-
kończyliśmy rozpoczęte i współ-
pracujemy dalej z innymi jed-
nostkami:

• podpisaliśmy porozumienie 
z Legnicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną w sprawie włą-
czenia gminy Malczyce w ini-
cjatywę Dolnośląskiego Klastra 

Edukacyjnego
• ogłosiliśmy nabór wniosków 

o zamiarze przystąpienia 
w 2021 r. do usunięcia wyrobów 
azbestowych z terenu gminy 
Malczyce

• przekazaliśmy 25 pulsoksyme-
trów, otrzymanych od Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów 
Aglomeracji Wrocławskiej 
SPZOZ w Malczycach, który 
rozdysponował ich część po-
między jednostki organizacyjne 
gminy

• zakończyliśmy prace związane 
z Powszechnym Spisem Rol-
nym 2020 na terenie gminy 
Malczyce – w 86 dzień spisu 
zajęliśmy zaszczytne 14 miej-
sce z odsetkiem 100% spisanych 
gospodarstw.

Wydarzenia:

• ogłosiliśmy konkurs „Ślady 
Niepodległości na Ziemi Mal-
czyckiej”

• uczciliśmy obchody 102. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości

• przyozdobiliśmy gminę chry-
zantemami, pozyskanymi od 
lokalnego przedsiębiorcy – pana 
Dariusza Dolaka.

• wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej uczci-
liśmy Dzień Pracownika Socjal-
nego.

• ogłosiliśmy facebookowy kon-
kurs Mikołajkowy „Wizerunek 
Świętego Mikołaja”.

GRUDZIEŃ 2020

Oficjalne kończą się i przeprowa-
dzamy lub uczestniczymy w od-
biorze inwestycji:

• budowy świetlicy wiejskiej 
w Mazurowicach. Całkowita 
wartość to 434.633,53 zł

• przebudowy Dworca PKP 
w Malczycach. Dworzec 
w Malczycach po zakończonej 
inwestycji jest komfortowy, bez-
pieczny, przebudowany z dba-
łością o detale i historyczny 
charakter. Całkowita wartość – 
10,5 mln zł.

Dużymi krokami zbliżamy się do 
zakończenia roku kalendarzowe-
go nie zwalniając jednak tempa 
podejmowanych inicjatyw:

• rozstrzygnęliśmy prowadzo-
ny od sierpnia nabór wniosków 
o udzielenie dotacji, w ramach 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji 
Gminy Malczyce. Dofinanso-
wanie do przeprowadzenie re-
montu w 2021 roku otrzymały 2 
wspólnoty mieszkaniowe.

• otrzymaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 380.472,65 zł z Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) na realizację projektu 
„Od drzwi do drzwi”. W ramach 
realizacji zadania na początku 
2021 roku zakupiony zostanie 
nowy samochód do przewozu 
osób niepełnosprawnych

• ogłosiliśmy przetarg na budo-
wę kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami do budynków 
mieszkalnych dla całej miejsco-
wości Rusko – gm. Malczyce 
wraz

• z doprowadzeniem ścieków do 
istniejącej sieci kanalizacji sani-
tarnej zlokalizowanej w m. Mal-
czyce przy ul. Różanej – Etap I.

• wypowiedzieliśmy umowę wy-
konawcy budowy świetlicy wiej-
skiej w Rusku. Po całkowitym 
rozliczeniu się z firmą, ogłoszo-
ny zostanie przetarg na wyło-
nienie nowego wykonawcy i tym 
samym  dokończenie realizacji 

budowy świetlicy. Nastąpi to 
w 2021 roku

• spotkaliśmy się z zarządem 
LSSE i przeprowadziliśmy 
konsultacje dotyczące rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie 
gminy Malczyce oraz udziału 
LSSE w tworzonej przez pra-
cowników urzędu gminy strefy 
aktywności gospodarczej

• przygotowaliśmy projekt zmian 
w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego (SUiKZP), uwzględ-
niające powstanie na terenie 
gminy Malczyce strefy aktywno-
ści gospodarczej o wielkości ok. 
80 ha

• nawiązaliśmy współpracę z Cen-
trum Badawczo-Rozwojowym 
Samorządu Terytorialnego Uni-
wersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, przystępując do IV 
edycji Szkoły Liderów Lokal-
nych

• oficjalnie SPZOZ w Malczy-
cach, został zarejestrowany do 
udziału w narodowym progra-
mie szczepień przeciwko wiru-
sowi SARS-CoV-2

• nagrodziliśmy laureatów face-
bookowego konkursu mikołaj-
kowego, w którym udział wzięło 
38 dzieci oraz konkursu „Ślady 
Niepodległości na Ziemi Mal-
czyckiej”, w którym nagrodzone 
zostały 4 prace.

Kończąc rok 2020 Rada Gminy 
Malczyce, jednogłośnie uchwaliła 
budżet na rok 2021. Budżet bardzo 
trudny, bo jego realizacja będzie 
przebiegać w czasie pogłębiającego 
się kryzysu finansów samorządo-
wych.

– Jaki był rok 2020 w Gminie Mal-
czyce w mojej ocenie? – podsumowuje 
wójt gminy Malczyce Piotr Frankow-
ski – Dobrze, że się już kończy, i oby 
nigdy się nie powtórzył. Od takich ko-
mentarzy, aż roi się w różnego rodza-
ju podsumowaniach i analizach. Rok 
2020 upłynął przede wszystkim pod 
znakiem strachu przed COVID-19. 
Faktem jest, że pandemia postawiła 
naszą rzeczywistość na głowie.  Jako 
samorząd odnotowaliśmy straty, do 
budżetu gminy Malczyce z pośrednie-
go lub bezpośredniego oddziaływania 
pandemii wpłynęło ok. 1 mln złotych 
mniej.

Mimo wszystko nasz mały samo-
rząd stale rozwija się i rośnie w siłę 
dzięki pracy i współpracy wielu róż-
nych środowisk, ściśle współpracujących 
ze sobą, dla których dobrem nadrzęd-
nym jest rozwój. I tym wszystkim oso-
bom, wspierającym starania urzędni-
ków gminnych w trudnej, codziennej 
pracy dziękuję. Dziękuję także samym 
pracownikom Urzędu Gminy Malczy-
ce za zaangażowanie i ciężką pracę, 
której przyświeca cel nadrzędny, jakim 
jest nasza mała ojczyzna.

Wójt gminy Malczyce wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom

Gruntowny remont szkolnej stołówki
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T rwające 8 miesięcy 
prace budowlane 
świet l icy wiejskiej 

w Mazurowicach dobiegły 
końca. 

15 grudnia przeprowadzony 
został wewnętrzny odbiór tech-
niczny, trwa jeszcze procedura 
uzyskiwania pozwoleń na użyt-
kowanie obiektu, która potrwa 
kilka tygodni. Przewidujemy, że 
w pierwszych miesiącach nowe-
go roku nastąpi oficjalne odda-
nie świetlicy wiejskiej do użyt-
kowania.

Chcielibyśmy, aby w otwar-
ciu świetlicy wiejskiej mogli 
uczestniczyć mieszkańcy Mazu-
rowic, dlatego też, o ile sytuacja 
pozwoli, będziemy czekać, aby 
móc zorganizować jej oficjalne 
otwarcie – komentuje wójt gmi-
ny Malczyce Piotr Frankowski

Nowa, ekologiczna 
i wyczekiwana

Świetlica w Mazurowicach 
powstała na działce, obok byłej 
szkoły podstawowej. Wartość 
inwestycji wyniosła 1 434 633,53 
zł, a wykonawcą była firma 
„Complex-BUD” s.c. z siedzibą 
w Lubinie.

Budynek świetlicy będzie 
pełnił funkcję edukacyjną oraz 
społeczną. Jest to modelowa pla-
cówka, o charakterze demonstra-
cyjnym, a zastosowana technolo-
gia m.in. „zielony dach”, pompa 

ciepła, panele fotowoltaiczne 
pozwolą znacznie zredukować 
koszty utrzymania.

– Bardzo się cieszę, że mogli-
śmy wyposażyć ten obiekt w tak 
innowacyjne i najnowocześniejsze 
urządzenia OZE w skali euro-
pejskiej. Śmiało mogę przyznać, 
iż najbliższa podobna ekspozycja 
mieści się dopiero w Niemczech, 
czym gmina Malczyce może się 
pochwalić w skali całego kraju. Je-
stem przekonany, iż demonstracyj-
na instalacja Odnawialnych Źró-
deł Energii zastosowana w tym 
obiekcie będzie wykorzystywana 
nie tylko na potrzeby mieszkań-
ców, ale również jako sala szkole-
niowa i ekspozycyjna, bo zapewne 
wszyscy byśmy chcieli oddychać 
czystym powietrzem, ale nie da się 
tego osiągnąć, stawiając budynki 
z kominami.  Edukacja i nama-
calne przykłady są szansą na to, 
iż w niedługim czasie tzw. komin 
i wydobywający się z niego dym 
przejdzie do niechlubnej historii. 
Kierunek budownictwa bezemi-
syjnego to nowość, ale jednocześnie 
zakładane przyszłe standardy, 
które mają obowiązywać w całej 
Unii Europejskiej. Gmina Mal-
czyce jest przykładem jak szybko 
można wdrażać w życie światowe 
trendy – komentuje Przemysł 
Babiński z Green Energy, firmy, 
która odpowiedzialna była za 
montaż urządzeń OZE.

Wokół budynku powstały 
ciągi piesze i pieszo–jezdne z 6 
miejscami postojowymi, wyko-

nano ogrodzenie terenu z ocyn-
kowanych paneli systemowych, 
zamontowano ławki, kosze na 
śmieci, stojaki na rowery. Obiekt 
jest monitorowany i bezpieczny 
dla użytkowników.

W ramach funduszu sołeckie-
go Mazurowic zamówiono meble 
do kuchni, które zostaną zamon-
towane z początkiem przyszłego 
roku. Wtedy też planowane jest 
urządzenie i pełne wyposażenie 

pomieszczeń świetlicy.
– Cała inwestycja robi imponujące 

wrażenie, takiego obiektu brakowa-
ło w naszej gminie. Wiem, że spełni 
swoją funkcję i będzie służył miesz-
kańcom – komentuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Budowa świetlicy w Mazu-
rowicach i Rusku była możliwa 
dzięki pozyskanym środkom 
w ramach projektu „Budowa 
demonstracyjnych świetlic 

wiejskich w miejscowościach 
Mazurowice i Rusko”, realizo-
wanego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. Na budowę 
dwóch świetlic pozyskano kwotę 
2 744 554,14 zł.

W tym roku w ramach 
mikołajkowych 
prezentów 

postanowiliśmy doposażyć 
żłobek, przedszkole oraz szkołę 
podstawową w dodatkowe 
wyposażenie, zabawki 
edukacyjne oraz gry.

Pomocnicy Św. Mikołaja – wójt 
gminy Malczyce Piotr Frankowski 
oraz sekretarz gminy Anna Świercz, 

odwiedzili placówki oświatowe 
i przekazali pięknie zapakowane 
prezenty.

Do Szkoły Podstawowej w Mal-
czycach im. Skarbów Dolnego Śląska 
trafiły matematyczne gry edukacyjne 
oraz zestawy klocków. Do Publicz-
nego Przedszkola duży zestaw mat 
edukacyjnych, a do Żłobka teatrzyk 
oraz maty sensoryczne. Udało nam 
się sprawić radość zarówno u dzieci 
jak i dyrektorów placówek.

Odbiór techniczny świetlicy wiejskiej w Mazurowicach 
zakończony powodzeniem

Mikołajkowe prezenty 
dla placówek oświatowych
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J ednym 
z najważniejszych 
punktów XXV sesj i 

Rady Gminy Malczyce, 
która odbyła s ię 29 
grudnia 2020 było 
uchwalenie budżetu 
gminy na 2021 rok. 
Radni jednogłośnie 
zagłosowal i  za 
uchwałą.

Dochody budżetu gminy 
Malczyce na rok 2021 zo-
stały uchwalone w łącznej 
wysokości 32.397.642 zł, 
z tego dochody bieżące – 
25.860.912 zł i majątkowe 
–  6.536.730 zł. W zakresie 
dochodów bieżących znaj-
dują się dotacje, subwencje 
i udziały w PIT, a w zakre-
sie dochodów majątkowych 
dofinansowania do inwesty-
cji oraz środki ze sprzedaży 
nieruchomości. Planowany 
deficyt budżetu wyniesie 
5.918.852,69 zł. Zostanie 
pokryty wolnymi środkami 
z lat poprzednich, przycho-
dami ze zwrotu udzielonej 
pożyczki oraz zaciągniętego 
kredytu.

Planowane wydatki bu-
dżetu gminy Malczyce 
oszacowano w wysokości 
38.531.547,24 zł.

• bieżące w kwocie – 
25.843.177,24 zł, które 
zabezpieczają wszystkie 
obligatoryjne wydatki 
gminy, urzędu i jedno-
stek, z czego największą 
część stanowią wynagro-
dzenia i pochodne oraz 
świadczenia społeczne 
m.in. 500+.

• majątkowe w kwocie 
10.896.106,00 zł (z wy-
szczególnieniem na zada-
nia w tabeli poniżej).

W budżecie gminy na 2021 
rok zapewniono też środki 
m.in. na:

• utrzymanie klubów spor-
towych,

• funkcjonowanie Ochot-
niczych Straży Pożar-
nych,

• dotację dla SPZOZ,
• fundusz sołecki – 

232.942,46 zł
• program Kreatywni 

w Gminie Malczyce – 
30.000,00 zł

• inicjatywę lokalną – 
10.000,00 zł.

• wydatki związane 
z Gminny Programem 
Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Al-
koholowych i Przeciw-
działania Narkomanii 
– 100.000,00 zł

• dotację na utrzymanie 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury i bibliotek.

Zwiększono również 
środki na utrzymanie sys-
temu gospodarki odpadami 
oraz na oświetlenie uliczne 
i jego eksploatację.

Samorząd w ostatnich 
latach aktywnie, z dużą 
skutecznością aplikuje 
o środki zewnętrzne z pro-
gramów krajowych i unijny. 
Sukcesywnie zmienia się 
otoczenie i wizerunek gmi-
ny, powstają nowe urządze-
nia, modernizowana i bu-
dowana jest infrastruktura 
na terenie naszej gminy.

– Dziękuje całej Radzie 
za zaufanie, jakim obdarzyli 

nie tylko mnie jako włoda-
rza, ale również pracowni-
ków Urzędu Gminy, których 
codzienny wkład i zaanga-
żowanie przynosi wymierny 
efekt. Praca nad budżetem 
na rok 2021 nie była łatwa, 
teraz mogę powiedzieć, że był 
on jednym z trudniejszych 

nad jakim pracowałem, jako 
wójt. Z roku na rok, musimy 
zapewnić i angażować coraz 
więcej własnych środków na 
realizację bieżących zadań 
oraz planowanych inwesty-
cji, bez których ich wyko-
nanie nie byłoby możliwe. 
Wymagało to wiele trudu, bo 

realizacja założonych pla-
nów i zrównoważony rozwój 
naszej gminy jest dla mnie 
priorytetem – podsumowuje 
wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

Budżet gminy Malczyce na 2021 – Radni jednogłośni

1. Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej Środa 
Śląska – Malczyce 647 000,00 zł

2. Dotacja celowa dla starostwa na wykonanie projektu technicznego 
przebudowy ul. Sienkiewicza i ul.1go Maja w Malczycach 25 000,00 zł

3. Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodników 100 000,00 zł
4. Przebudowa ul. Traugutta w Malczycach 1 310 000,00 zł
5. Przebudowa ul. Strażackiej w Malczycach 420 000,00 zł
6. Rozwój infrastruktury turystycznej 310 397,00 zł
7. Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji 100 000,00 zł
8. Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach 40 000,00 zł

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej 
w miejscowości Rusko 3 861 977,00 zł

10. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach 135 000,00 zł

11. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów  
grzewczych w budynkach mieszkalnych 1 180 184,00 zł

12. Budowa hydrantów i sieci wodno-kanalizacyjnej 62 000,00 zł
13. Modernizacja SUW w Wilczkowie 60 000,00 zł
14. Budowa studni głębinowej w Malczycach 1 200 000,00 zł

15. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków  
z funduszu sołeckiego 157 548,00 zł

16. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach 60 000,00 zł
17. Projekt techniczny  budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie 10 000,00 zł
18. Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku 1 200 000,00 zł
19. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie 17 000,00 zł

Na przebudowę dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym zaplanowano 40 000 zł 1 310 000 zł zabezpieczono w budżecie na przebudowę ul. Traugutta

FOT. PHAROM - POLSKA.ORG.PL



W związku z realizacją 
projektu grantowego pn. 
„Poprawa jakości powie-
trza poprzez moderniza-
cję systemów grzewczych 
w budynkach mieszkal-
nych w gminach powiatu 
oławskiego, strzelińskiego 
i średzkiego” kolejnym eta-
pem po przeprowadzonej 
procedurze oceny formalnej 
oraz pozytywnym zaopi-
niowaniu złożonych przez 
mieszkańców gminy Mal-
czyce wniosków o udziele-
nie grantu, było podpisanie 
umów z mieszkańcami na 
wyminę źródeł ciepła. Do 
15 stycznia zawarto umo-
wy ze wszystkimi 28 gran-
tobiorcami.

Każdy z właścicieli nie-
ruchomości jeszcze pod 
koniec roku na podstawie 
udostępnionych w pro-
jekcie dokumentów mógł 
przeprowadzić zapytanie 
ofertowe wyłaniające wy-
konawcę wymiany źródła 

ciepła w swoim domu.
Najwięcej mieszkańców 

zdecydowało się wymienić 
swoje stare kotły węglowe 
na  pompy ciepła oraz kotły 
na pelet.

Po zakończonej wymia-
nie źródeł ciepła, granto-
biorcom na podstawie zło-
żonych wniosków zostaną 
zrefundowane środki do 
85% kosztów kwalifikowa-
nych w ramach wykonanych 
nowych instalacji grzew-
czych. Zwrot środków na 
konto grantobiorców ma 
nastąpić w ciągu 30 dni od 
zatwierdzenia zakończenia 
realizacji projektu.

Już wiemy, że pod ko-
niec lutego planowana jest 
II runda naboru. Jeśli ktoś 
z Państwa zastanawia się, 
nad wymianą źródeł ciepła 
w swoim domu, to zapra-
szamy do przystąpienia do 
projektu podczas ogłoszo-
nego drugiego naboru.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż nabór 

wniosków o udzielenie 
grantów w ramach II rundy 
w projekcie pn. „Poprawa 
jakości powietrza poprzez 
modernizację systemów 
grzewczych w budynkach 
mieszkalnych w gminach 
powiatu oławskiego, strze-
lińskiego i średzkiego” bę-
dzie ogłoszony w II poło-

wie lutego 2021 roku.
Na złożenie wniosków 

będą Państwo mieli około 2 
miesięcy.

Projekty będą dotyczyć 
wymiany nieefektywnych 
źródeł ciepła (piece wę-
glowe nie spełniające norm 
emisyjnych ekoprojektu 
obowiązujących od 2020 
roku lub wymagań klasy 5) 
na kotły spalające biomasę 

lub paliwa gazowe, źródła 
ciepła oparte o OZE (np. 
pompy ciepła), źródła cie-
pła zasilane energią elek-
tryczną zasilaną instalacją 
wykorzystującą OZE (np. 
instalacją fotowoltaiczną, 
stanowiącą element inwe-
stycji lub instalacją foto-
woltaiczną już istniejącą) 
na które można otrzymać 
dofinansowanie wynoszą-

ce maksymalnie do 85 % 
kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji, jednak nie wię-
cej niż 25 tys. zł

Przed złożeniem wnio-
sku należy wykonać uprosz-
czony audyt energetyczny, 
wg metodologii udostęp-
nionej przez DIP, który jest 
niezbędnym elementem 
dokumentacji aplikacyjnej. 
Koszt wykonania audytu 

ponosi Grantobiorca. Koszt 
audytu jest kosztem kwa-
lifikowanym jeżeli Gran-
tobiorca zdecyduje się go 
doliczyć do kosztów inwe-
stycji i możliwy do odzy-
skania jedynie w przypadku 
uzyskania liczby punktów 
umożliwiającej zakwali-
fikowanie się do projektu 
grantowego. W związku 
z tym zachęcamy Państwa 

do kontaktu z wybranymi 
audytorami, którzy udzie-
lą pomocy w zakresie rze-
czowej realizacji inwestycji 
i spełnienia wytycznych 
konkursowych.

Listę dostępnych audyto-
rów znajdziecie Państwo na 
stronie www.malczyce.wroc.pl.

Wymiana źródeł ciepła w gminie Malczyce – podpisano umowy 
z wszystkimi grantobiorcami – zakończono I rundę projektu

II nabór wniosków – wymiana źródeł ciepła  
rusza od drugiej połowy lutego

OSOBY DO KONTAKTU ODNOŚNIE PROJEKTU ZE STRONY URZĘDU GMINY: 
KAROLINA ZAWIŚLAK, TEL. 71 317 92 23 WEW. 220 

JUSTYNA MARCHEWKA, TEL. 71 317 92 23 WEW. 205
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Komfortowy, 
bezpieczny, 
przebudowany 

z dbałością o detale 
i historyczny charakter 
– taki jest dworzec 
w Malczycach po 
zakończonej inwestycji.

10 grudnia 2020 r. Polskie 
Koleje Państwowe S.A. ofi-
cjalnie odebrały inwestycje 
jaką jest  przebudowa Dwor-
ca PKP w Malczycach, od jej 
wykonawcy – firmy Berger 
Bau Polska Sp. z o.o.. Mogą 
już z niego korzystać pierwsi 
podróżni. PKP S.A. zmierza 
do całodobowego udostęp-
nienia obiektu podróżnym.

Dworzec w Malczy-
cach przeszedł komplekso-
wą przebudowę, teraz jest 
to budynek nowoczesny, 
ale z zachowaną historią 
zabytkowej architektury. 
Przestrzeń wewnątrz dwor-
ca, została dostosowana do 

współczesnych standardów 
obsługi podróżnych. Na 
parterze zlokalizowano hol 
pełniący funkcję poczekal-
ni, pomieszczenie dla ro-
dziców z dziećmi, toalety, 
a także posterunek Rewiru 
Dzielnicowych Policji, któ-
ry zostanie  przeniesiony do 
budynku w najbliższych ty-
godniach. Natomiast na pię-
trze budynku będzie mieścić 
się Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, do której również 
będzie można dostać się 
windą. W przestrzeni zwią-
zanej z obsługą podróżnych 
zainstalowano elektroniczne 
tablice odjazdów i przyjaz-
dów. Zlikwidowano barie-
ry architektoniczne, które 
zwiększą komfort w prze-
mieszczaniu się osobom 
z niepełnosprawnościami, 
zamontowano też ozna-
czenia w alfabecie Braille’a. 
W celu poprawy bezpie-
czeństwa podróżnych w bu-

dynku zainstalowano rów-
nież nowoczesne systemy: 
monitoringu, kontroli do-
stępu, sygnalizacji włamania 
i napadu, a także przeciwpo-
żarowe. Dzięki przebudo-
wie dworzec w Malczycach 
stał się również bardziej 
ekologiczny. W budynku 
zamontowano nowe energo-
oszczędne oświetlenie wraz 
z automatyką sterującą oraz 
pompy ciepła do jego ogrze-
wania. Metamorfozę prze-
szło bezpośrednie otoczenie 
dworca. Po wschodniej stro-
nie budynku powstał mini 
plac dworcowy z na nowo 
zaaranżowaną zielenią, małą 
architekturą (ławki, kosze, 
oświetlenie) oraz miejsca-
mi postojowymi dla osób 
z niepełnosprawnościami, 
rodzin z dziećmi oraz typu 
kiss&ride. Natomiast przy 
zachodniej elewacji parking 
dla samochodów oraz wiata 
rowerowa ze stojakami dla 

jednośladów. Obiekt jest 
bezpieczny, komfortowy 
i ma służyć mieszkańcom 
oraz podróżnym.

– Bardzo dziękuję Dy-
rekcji PKP S.A. za wspólną 
realizację tej bardzo istot-
nej inwestycji dla miesz-
kańców gminy Malczyce 
oraz wszystkich podróżnych 
korzystających z naszego 
dworca. Dzięki bardzo do-
brej współpracy, pomiędzy 
samorządem, a dyrekcją PKP 
S.A. udało nam się spraw-
nie przeprowadzić cały pro-
ces relokacji mieszkańców, 
którym zajął się samorząd 
gminy. Docelowe zagospo-
darowanie na cele publiczne 
powierzchni obiektu, których 
gmina Malczyce jest głów-
nym najemcą, umożliwiło 
jednocześnie proces aplika-
cji o środki unijne na jego 
remont. Tym samym jest to 
kolejna inwestycja na terenie 
naszej gminy zrealizowana 

dzięki środkom Unii Euro-
pejskiej w ramach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020 
(POIiŚ). Jeszcze raz bardzo 
dziękuję paniom Dyrektor 
Dorocie Luźnej i Kamili 
Wieczystej oraz panu Dyrek-
torowi Tadeuszowi Szulcowi 
– komentuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski

Warto dodać, że przebu-
dowa dworca w Malczycach 
to jedna z siedemnastu in-
westycji prowadzonych 
przez PKP S.A. w ra-
mach Programu Inwesty-
cji Dworcowych na lata 
2016-2023 w wojewódz-
twie dolnośląskim i jedna 
z prawie dwustu w Polsce. 
Jej koszt to 10,5 mln zł net-
to. Została ona dofinanso-
wana ze środków unijnych 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Wykonawcą 
prac budowlanych była fir-

ma Berger Bau Polska Sp. 
z o.o. z Wrocławia, a pro-
jekt przebudowy opraco-
wała pracownia architekto-
niczna An Archi Group Sp. 
z o.o. z Gliwic.

Do tej pory w ramach 
Programu Inwestycji 
Dworcowych na lata 2016-
2023 w województwie 
dolnośląskim zostało udo-
stępnionych podróżnym 
po przebudowie dziewięć 
obiektów. Były to dworce: 
Żarów, Zgorzelec, Choj-
nów, Święta Katarzyna, 
Siechnice, Smardzów Wro-
cławski, Strzelin, Jawor 
oraz Malczyce. Obecnie 
prace budowlane trwają 
na dworcach: Wałbrzych 
Główny, Boguszów Gorce 
Zachód, Szklarska Poręba 
Górna, Imbramowice, Kąty 
Wrocławskie, Smolec, Bo-
lesławiec i Węgliniec.

N a początku 
grudnia 
w Urzędzie 

Gminy Malczyce 
odbyło s ię spotkanie 
robocze z zarządem 
Legnickiej  Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej .

W spotkaniu z wójtem 
gminy Malczyce Piotrem 
Frankowskim udział wzięli: 
prezes LSSE S.A. Krzysztof 
Sadowski, wiceprezes LSSE 
S.A. Przemysław Bożek 
oraz pracownicy meryto-
ryczni. Tematem spotkania 
były szerokie konsultacje 
dotyczące rozwoju przedsię-
biorczości na terenie gmi-

ny Malczyce oraz udziału 
LSSE w tworzonej strefie 
aktywności gospodarczej.

W spotkaniu brał udział 
również planista pan Paweł 
Pach wykonujący obecnie 
projekt zmian w Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego (SUiKZP), 
uwzględniających powstanie 
na terenie gminy Malczyce 
strefy aktywności gospodar-
czej o wielkości ok. 80 ha.

– Bardzo dziękuję zarzą-
dowi LSSE oraz pracow-
nikom, którzy podzielili się 
z nami swoją wiedzą i do-
świadczeniem w organizacji 
strefy aktywności gospodar-

czej w naszej gminie. Uwagi, 
które wnieśli w dyskusję nad 
aspektami merytorycznymi 
tworzonego dokumentu plani-
stycznego są bardzo ważnym 
elementem optymalizującym 
proces tworzenia dobrej infra-
struktury wspierającej w przy-
szłości rozwój przedsiębior-
czości. Jeszcze raz chciałbym 
wyrazić swoją wdzięczność 
zarządowi LSSE. W czasie 
tego spotkania dała odczuć 
się bardzo duża chęć pomo-
cy ze strony panów prezesów 
w tworzeniu naszej lokalnej 
strategii przedsiębiorczości – 
komentuje wójt gminy Mal-
czyce Piotr Frankowski.

Przebudowany Dworzec PKP w Malczycach wizytówką gminy

Spotkanie robocze Zarządu LSSE w Gminie Malczyce
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20 stycznia w Urzędzie 
Gminy Malczyce pod-
pisano pierwsze umowy 
o udzielenie dotacji na 
przeprowadzenie robót bu-
dowlanych polegających na 
remoncie lub przebudowie 
oraz prac konserwatorskich 
i prac restauratorskich 
w odniesieniu do nieru-
chomości niewpisanych do 
rejestru zabytków położo-
nych na obszarze Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji gminy 
Malczyce.

Jako pierwsze, działania 
rewitalizacyjne, zrealizują 
dwie wspólnoty mieszka-
niowe: ul. Dworcowa 10 i ul. 
Mazurowicka 14. Obydwie 
zaplanowały przeprowa-
dzenie robót budowlanych 
polegających na remoncie 
dachu. Wspólnoty w ra-
mach naboru przygotowały 
wnioski o udzielenie dota-
cji oraz uzyskały wymagane 

przepisami prawa wszystkie 
uzgodnienia i pozwolenia.

Samorząd gminny przezna-
czył na ten cel w budżecie 
gminy 100.000 zł.

Zaplanowane przez 
wspólnoty zadania będą 
pierwszym wymiernym efek-
tem uchwalonego Gminne-
go Programu Rewitalizacji 
Gminy Malczyce na lata 
2016-2022, a następnie wy-
znaczonej na podstawie do-
kumentu Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji.

– Bardzo się cieszę, że dzięki 
przyznanym dotacjom wspól-
nymi siłami samorządu gmin-
nego i mieszkańców będziemy 
kształtować otaczającą nas 
przestrzeń – komentuje wójt 
gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski. Gratuluję mieszkań-
com przede wszystkim tych 
dwóch malczyckich wspól-

not, zaangażowania, wysiłku 
i wytrwałości w całym pro-
cesie ubiegania się o dotacje.  

Przypomnijmy, że dro-
gę do opracowania progra-
mów rewitalizacji otworzyła 
przyjęta w 2015 roku ustawa 
o rewitalizacji. Od tamte-
go momentu gminy miały 
możliwość, choć nie musiały, 
opracować programy rewi-
talizacji. Do wyboru miały 
dwie ścieżki: ustawową opra-
cowując Gminny Program 
Rewitalizacji (GPR) lub 
pomijając ustawowe regula-
cje, upraszczając i skracając 
proces tworzenia dokumentu 
– Lokalny Program Rewita-
lizacji (LPR). Mimo wydłu-
żonego i zobowiązanego licz-
nymi terminami i wymogami 
procesu, gmina Malczyce 
jako pierwsza wtedy gmina 
wiejska w Polsce zdecydo-
wała się opracować właśnie 
GPR. Po wielu warsztatach, 

konsultacjach społecznych, 
spotkaniach i analizach po-
wstał projekt dokumentu, 
który Rada Gminy Mal-
czyce jednogłośnie przyjęła 
uchwałą, a następnie w 2019 

roku wyznaczona została 
Specjalna Strefa Rewitaliza-
cji, na obszarze której właści-
ciel lub użytkownik wieczy-
sty mógł pozyskać dotację na 
zaplanowane, wcześniej ujęte 

w GPR działania rewitaliza-
cyjne. Przekazane dotacje, 
poza tym, że będą dużym 
wsparciem działań, będą 
narzędziem służącym po-
prawie wizerunku Malczyc.

Opublikowany ranking 
Liderów Inwestycyjnych 
w latach 2017–2019 przez 
Pismo Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota” podsu-
mowuje wydatki majątkowe 
samorządów poniesionych 
w ciągu ostatnich trzech lat. 
Wskaźnik jest średnią wy-
datków w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca gminy.

Na 1547 gmin wiejskich 

gmina Malczyce zajęła 183 
pozycję rankingu. Tym sa-
mym jest na drugim miejscu 
spośród gmin wiejskich po-
wiatu średzkiego. Wydatki 
inwestycyjne w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca wy-
niosły  1361,08 zł. W po-
przednim roku była to pozy-
cja 113, a jeszcze wcześniej 
747.

Przed gminą Malczyce, 

była gmina Miękinia, która 
znalazła się na 52 miejscu, za 
nami gmina Kostomłoty na 
883 miejscu, a na końcu gmi-
na Udanin na 1237 miejscu.

– Jest to bardzo dobra, bu-
dująca wiadomość. Ranking 
odzwierciedla starania i pracę 
naszego samorządu dla dobra 
mieszkańców. Bardzo dużą 
uwagę skupiamy na różne-
go rodzaju inwestycjach, za-

równo infrastrukturalnych 
jak i o wymiarze społecznym. 
Całość wysiłków podejmo-
wanych przez pracowników 
urzędu gminy Malczyce ma 
na celu powiększenie  majątku 
i potencjału naszej małej oj-
czyzny, a przy tym jej rozwój 
społeczny i gospodarczy. Inwe-
stycje podejmowane przez nas, 
są podstawowym czynnikiem 
rozbudowy lokalnej infra-

struktury technicznej i społecz-
nej. Z tych właśnie względów 
wielkość inwestycji traktowana 
jest jako ważny wskaźnik jej 
rozwoju i kondycji fi nansowej 
samorządów. Inwestowanie 
jest jednak możliwe dopiero po 
pokryciu przez gminę koniecz-
nych wydatków bieżących, któ-
re z roku na rok coraz bardziej 
obciążają budżet naszej gminy. 
Tym bardziej jesteśmy dumni 

i zadowoleni z trendu wzrostu 
wskaźników inwestycyjnych 
w naszej gminie bo utwierdza 
nas to w przekonaniu, iż nasza 
strategia działania jest prawi-
dłowa a jej efektem jest podno-
szenie standardu życia i zado-
wolenia naszych mieszkańców
– podsumowuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Pierwsze umowy dotacji na działania rewitalizacyjne podpisane

Gmina Malczyce na pierwszym miejscu wśród gmin powiatu średzkiego
w pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2014-2019

Gmina Malczyce na wysokiej pozycji w rankingu wydatków inwestycyjnych

Pismo Samorządu Te-
rytorialnego Wspólnota 
opublikowało zestawienie 
obejmujące wartość dotacji 
pozyskanych przez samo-
rządy w latach 2014-2019, 
bez rozróżnienia na dotacje 
inwestycyjne i te związane 
z wydatkami bieżącymi. Wy-
nik podawany jest w przeli-
czeniu na jednego mieszkań-
ca.

Gmina Malczyce znalazła 
się na bardzo wysokiej 106 
pozycji w zestawieniu gmin 

wiejskich z kwotą 2559,20 
zł per capita.  W ubiegłych 
latach pozyskaliśmy ponad  
27 mln zł dofi nansowania. 
Dzięki temu udało się zre-
alizować wiele kluczowych 
inwestycji tj.: rozbudowa 
i przebudowa oczyszczal-
ni ścieków w Malczycach 
wraz ze stacjami uzdatnia-
nia wody, budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Malczycach, 
Chomiąży, Mazurowicach 
i Rachowie, przebudowa 
targowiska w Malczycach. 

Powstały nowe nawierzchnie 
dróg w Malczycach, Mazu-
rowicach, Chomiąży, Szyma-
nowie i Zawadce, wybudo-
wano chodniki w Kwietnie, 
Wilczkowie, Malczycach, 
Dębicach i Chomiąży, wy-
budowano pierwszy w gmi-
nie  publiczny żłobek, bu-
dynki szkoły podstawowej 
i przedszkola przeszły ter-
momodernizację. Przy szkole 
podstawowej powstała hala 
sportowo-widowiskowa oraz 
wielofunkcyjne boisko. Wy-

remontowano oraz przebu-
dowano Gminny Ośrodek 
Kultury w Malczycach, wy-
posażono też place zabaw 
na terenie gminy. Jednostki 
OSP zostały wyposażone 
w sprzęt oraz nowy wóz stra-
żacki. Obecnie realizowane 
są dwie duże inwestycje, trwa 
budowa świetlic wiejskich 
o charakterze obiektów de-
monstracyjnych w Mazuro-
wicach i Rusku.

Dotacje na inwestycje 
pozyskiwane są na różne 

sposoby. Środki pochodzą 
z funduszy unijnych np. Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich czy Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go, rządowych, jak również 
programów regionalnych 
fi nansowanych ze środków 
samorządu województwa. 
Gmina Malczyce wykorzy-
stuje każdą okazję wsparcia 
podejmowanych inicjatyw 
środkami pozabudżetowymi.

Dzięki wsparciu środka-

mi z programów unijnych 
gmina może się rozwijać, po-
prawiać jakość życia miesz-
kańców, zmieniać swój wi-
zerunek i pozycję na listach 
rankingowych. Działania 
ukierunkowane są na kształ-
towanie zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokal-
nej, wyrażonego stabilnością 
ekonomiczną, rozwojem 
społecznym oraz popra-
wą standardów zarządzania 
z czego jako samorząd jeste-
śmy dumni.
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Z początkiem roku 2020 
gmina Malczyce przystą-
piła do ogłoszenia prze-
targów na budowę dwóch 
świetlic wiejskich: w Ma-
zurowicach i Rusku.

Przeprowadzono aż 
cztery postępowania prze-
targowe, odrębnie na bu-
dowę świetlicy w Mazu-
rowicach i Rusku. Proces 
wyłaniania wykonawców 
trwał kilka miesięcy, ale 
przyniósł oczekiwany re-
zultat, wartość zamówień 
miedzy pierwszym postę-
powaniem o udzielenie za-
mówienia, a ostatnim była 
łącznie, aż o ponad 700 tys. 
niższa przy dwóch świetli-
cach.  Obydwie świetlice 
wiejskie planowano oddać 
do użytku mieszkańcom 
pod koniec bieżącego roku. 
O ile prace przy budowie 

świetlicy wiejskiej w Mazu-
rowicach zostały odebrane, 
to zupełnie inaczej wyglą-
da sytuacja przy budowie 
świetlicy w miejscowości 
Rusko. Tam inwestycja za-
trzymała się po wykonaniu 
ścian zewnętrznych parteru 
oraz wylaniu stropu łącz-
nie ze schodami wewnątrz 
budynku. Wykonawca prac 
miał tak dalece idące opóź-
nienia w wykonaniu robót, 
że gmina Malczyce podjęła 
decyzję o odstąpieniu od 
zawartej umowy. Obecnie 
przeprowadzane są prace 
rozliczeniowe stanu bie-
żącego inwestycji. Po cał-
kowitym rozliczeniu się 
z firmą, ogłoszony zosta-
nie przetarg na wyłonienie 
nowego wykonawcy i tym 
samym  dokończenie re-
alizacji budowy świetlicy 

wiejskiej w Rusku. Nastąpi 
to najpóźniej na początku 
2021 roku.

Przypominamy, że budo-
wa świetlic wiejskich w Ma-
zurowicach i Rusku możli-
wa jest przede wszystkim 
dzięki dofinansowaniu pro-
jektu „Budowa demonstra-
cyjnych świetlic wiejskich 
w miejscowościach Mazu-
rowice i Rusko” ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.

Na budowę dwóch świe-
tlic pozyskano kwotę 2 
744 554,14 zł. W założe-
niach obydwie inwestycje 
mają być do siebie podobne 
m.in. poprzez zastosowane 
technologie (m.in. „zielony 
dach”, pompa ciepła, panele 
fotowoltaiczne). Obiek-

ty te będą pełniły funkcję 
edukacyjną oraz społeczną 
w ramach zadań świetlicy 

wiejskiej.
 Będziemy na bieżąco 

informować o procedurze 

wyłonienia nowego wyko-
nawcy.

Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku – wykonawca nie wywiązał się z umowy

Raport z pracy Urzędu Gminy 
Malczyce w okresie międzysesyjnym 

„Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko”
Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 1.OSI – 3.3.1 

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line

Zachęcamy Państwa do bieżącego zapo-
znawania się z zadaniami jakie realizowane 
są przez Urząd Gminy Malczyce.

Katalog tych zadań prezentowany jest 
zawsze w sprawozdaniu z prac wójta gmi-

ny Malczyce i przedstawiany na sesjach rady 
Gminy. 

Na stronie www.malczyce.wroc.pl raz 
w miesiącu publikujemy katalog najważniej-
szych z nich.
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Gmina Malczyce kolejny 
raz otrzymała wsparcie na 
funkcjonowanie gminnych 
form opieki nad maluszkami, 
tym razem z przeznaczeniem 
na Żłobek Publiczny „Szczę-
śliwe Misie” w Malczycach. 
Dotacja w wysokości 28 
800,00 zł zostanie przezna-

czona w 2021 roku na wydat-
ki bieżące związane z funk-
cjonowaniem placówki.

15 stycznia zostały ogło-
szone wyniki konkursu Re-
sortowego Programu Roz-
woju Instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+” 2021, reali-

zowanego przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

 – W 2020 roku koszty 
związane z funkcjonowaniem 
Żłobka Publicznego „Szczę-
śliwe Misie” wyniosły 411 
tys. zł. w tym dotacja w kwo-
cie 48.600 zł oraz 34.500 zł 

– opłat wnoszone przez ro-
dziców. Dzięki wsparciu ze 
środków zewnętrznych o jakie 
sukcesywnie co roku ubiega się 
gmina Malczyce optymalizu-
jemy koszty utrzymania żłob-
ka. Mam nadzieję, że i w tym 
roku przyznane dofinanso-
wanie pozwoli na swobodne 

zarządzanie placówką, która 
jest jedną z ważniejszych na 
terenie gminy Malczyce, gdyż 
zapewnia opiekę dla naszych 
najmłodszych mieszkańców  
– podsumowuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Jeszcze pod koniec roku udało się prze-
kazać 12 sztuk laptopów wraz z oprogramo-
waniem do szkoły podstawowej. Jest to efekt 
realizacji programów unijnych. Dzięki pozy-
skiwanym środkom przez gminę Malczyce 
i realizacji projektów unijnych oraz z progra-
mów rządowych baza szkoły systematycznie 
się wzbogaca.

Tym razem zakup 12 sztuk laptopów 
wraz z oprogramowaniem przeznaczonych 
dla uczniów do nauczania zdalnego był 
możliwy dzięki zadaniu „Nauka inwestycją 

w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce” 
realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-202o współfi-
nansowanego przez UE.

W sumie dzięki pozyskanym środkom 
przez gminę Malczyce w 2020 r. Szkoła Pod-
stawowa wzbogaciła się m.in. o 36 nowych 
laptopów z oprogramowaniem, 25 tabletów, 
urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę, ka-
merki internetowe czy karty SD umożliwia-
jące korzystanie z internetu.

Promując najzdolniejszych uczniów 
i wspierając ich rozwój, wójt gminy Malczyce 
na podstawie uchwały Rady Gminy Malczy-
ce przyznał w tym roku 14 najzdolniejszym 
uczniom z terenu gminy Malczyce stypen-
dia naukowe i sportowe, za wysokie wyniki 
w nauce i zdobyte osiągnięcia w roku szkol-
nym 2019/2020.

W związku z tym, że coroczna oficjal-
na forma wręczenia stypendiów nie mogła 
zostać zachowana, wójt gminy Malczyce 

Piotr Frankowski zaprosił najzdolniejszych 
uczniów wraz z rodzicami i opiekunami do 
Urzędu Gminy Malczyce. Część uczniów 
odebrała osobiście stypendia oraz upominki. 
Tym którym nie udało się ich wręczyć osobi-
ście - stypendia otrzymali pocztą.

Przypominamy, że stypendia w tym roku 
otrzymali:

za dobre wyniki w nauce:

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu MALUCH+ 
na funkcjonowanie żłobka

Pozyskaliśmy kolejny sprzęt 
komputerowy dla uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Skarbów 
Dolnego Śląska w Malczycach

Najzdolniejsi uczniowie 
odebrali stypendia wójta 

gminy Malczyce

L.p. Imię i Nazwisko Ukończona klasa Średnia ocen
1. Julia Dzimira VII 5,4
2. Maja Justyna Głowacka VI 5,5
3. Helena Ryszarda Golemo VII 5,2
4. Rita Michalina Grotyńska VII 5,3
5. Zuzanna Gabriela Kożuszko VI 5,5
6. Julia Daria Kusto VIII 5,5
7. Nadia Majerowska VI 5,6
8. Mikołaj Nowak VIII 5,5
9. Martyna Ewelina Rabiej VIII 5,2
10. Tymon Sikorski V 5,4
11. Błażej Sikorski VI 5,7
12. Maksymilian Filip Tomaszewski VII 5,2

za osiągnięte wyniki sportowe:

L.p. Imię i Nazwisko Osiągnięcia
1. Paweł Bugajski I miejsce w sztafecie 4x 100 m w kategorii U20

2. Kamil Brzeziński

– I miejsce w XIX Ogólnopolskim Turnieju Dzieci 
i Młodzieży w Karate w kategorii Kata indywidualne 
chłopców rocznik 07 
– II miejsce w XIX Ogólnopolskim Turnieju Dzieci 
i Młodzieży w Karate w kategorii Kata indywidualne 
chłopców rocznik 06-04 
– I miejsce w Pucharze Polski w Karate Olimpijskim 
chłopcy 12-13 lat 
– III miejsce w Pucharze Polski w Karate Olimpijskim 
chłopcy 11 lat 
oraz wiele indywidualnych i drużynowych zwycięstw 
w turniejach karate
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Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Malczyce
Gmina Malczyce otrzy-

mała dofinansowanie w kwo-
cie 380 472,65 zł z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) na realizację pro-
jektu „Od drzwi do drzwi”. 
W ramach realizacji zadania 
nowy samochód do przewo-
zu osób niepełnosprawnych 
dostarczony zostanie do 
Urzędu Gminy Malczyce 22 
lutego br.

23 grudnia, wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski 
oraz skarbnik gminy Marcin 
Popiuk podpisali w siedzibie 
PFRON-u we Wrocławiu 
umowę na zakup i dostawę no-
wego samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych.

Otrzymane dofinansowa-
nie jest efektem złożonego 

w sierpniu przez gminę Mal-
czyce wniosku o dofinanso-
wanie ze środków programu 
pt. „Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door 
oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wieloro-
dzinnych budynków miesz-
kalnych”, który realizowany 
jest w ramach Osi prioryte-
towej II. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji w ra-
mach Działania 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczo-
nych w środowisku lokalnym  
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na 
lata 2014-2020.

– Nie ukrywamy, że ten 
projekt był dla nas prioryte-
tem, a otrzymane dofinanso-
wanie w całości pokryje m.in. 

zakup nowego samochodu, jak 
również koszty towarzyszące 
realizacji usługi door-to-do-
or – komentuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Gmina Malczyce od 
2008 roku realizuje przewóz 
osób niepełnosprawnych 
z terenu gminy, z transpor-

tu korzystają zarówno starsi 
jaki i najmłodsi mieszkańcy. 
Dzięki temu zapewniamy 
osobom niepełnosprawnym 
możliwość udziału w specja-
listycznych zajęciach, dowo-
zimy osoby do Środy Śląskiej 
do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, 

Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej (WTZ) czy Ośrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyjnego.

 – Nasz obecny samochód 
do przewozu osób z niepeł-
nosprawnościami jest już 
mocno wyeksploatowany. Za-
kup nowego, dzięki środkom 
z PFRON zapewni komfor-
towy i przede wszystkim bez-
pieczny przejazd tym osobom 
do placówek wsparcia na tere-
nie naszego powiatu – dodaje 
wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

Nowy samochód będzie 
miał 9 miejsc, pełne wyposa-
żenie i udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych, w tym na 
wózku inwalidzkim, będzie 
posiadał windę oraz dodatko-
we wyposażenie jak wzmoc-
nienia podpodłogowe, ada-

ptacje zgodnie z wymaganiem 
homologacji czy atestowane 
pasy bezpieczeństwa umożli-
wiające bezpieczne przypięcie 
osoby.

Warto dodać, że gmina 
Malczyce jako jedyna z po-
wiatu średzkiego i spośród 
77 podmiotów ubiegających 
się o wsparcie z całego kra-
ju, otrzymała dofinansowa-
nie na realizację projektu 
„Od drzwi do drzwi”. Celem 
projektu jest ułatwienie inte-
gracji społeczno-zawodowej 
osób z potrzebami wspar-
cia w zakresie mobilności 
poprzez zapewnienie przez 
jednostki samorządu teryto-
rialnego usług indywidualne-
go transportu oraz poprawę 
dostępności wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych.

Statystka w pigułce za 2020 rok
Spadek liczby mieszkańców

31 grudnia 2020 r. na te-
renie gminy zameldowanych 
było 5674 osób, w tym 2856 
kobiet i 2818 mężczyzn. 
W porównaniu do roku ubie-
głego, liczba mieszkańców na-
szej gminy zmniejszyła się o 56 
osób, niestety odnotowaliśmy 
więcej zgonów niż narodzin.

Migracje na terenie gminy
Liczba osób wymeldowa-

nych wyniosła 63, porównując 
do roku 2019 – spadła zna-
cząco, wówczas wymeldowało 
się aż 177 osób. W 2020 roku 
zauważalna była też tenden-
cja do przemeldowywania się 
mieszkańców pomiędzy miej-
scowościami gminy, co spowo-
dowane było m.in. zakończe-
niem budowy wielu domów 
jednorodzinnych czy kupnem 
mieszkań.

Mniej obcokrajowców
Spadła ponadto liczba ob-

cokrajowców przybywających 
do naszej gminy – zameldowa-
no tylko 6 osób. Sytuacja spo-
wodowana najprawdopodob-
niej była otwarciem w 2020 
roku niemieckiego rynku pracy 
dla pracowników spoza Unii 
Europejskiej, jak również obo-
strzeniami w związku z zagro-
żeniem COVID-19.

W 2020 roku…
• urodziło się 45 dzieci, 

przeważała płeć męska – 
urodziło się 25 chłopców 

i 20 dziewczynek. Wśród 
nadawanych imion domi-
nowały: Antoni oraz Han-
na i Emilia. Były również 
mniej spotykane tj. Mirella, 
Tina czy Konstanty.

• zmarło 86 osób, porów-
nując w  roku 2019 róż-
nica między urodzeniami, 
a zgonami wyniosła 16 
osób, w 2020 natomiast aż 
41.

• 291 mieszkańców wymie-
niło swój dokument tożsa-
mości, w tym 57 uczyniło 
to z powodu uszkodzenia 
bądź zagubienia.

• zarejestrowano 6 transkryp-
cji zagranicznych, czyli ak-
tów stanu cywilnego spo-
rządzonych poza granicami 
naszego kraju i na wniosek 
osób zainteresowanych 
wprowadzone do polskiego 
Systemu Rejestrów Pań-
stwowych (3 urodzenia oraz 
3 małżeństwa).

W Urzędzie Stanu Cywilne-
go wydano:
• 590 odpisów aktów stanu 

cywilnego (tj. aktów uro-
dzenia, małżeństwa i zgo-
nów), a na podstawie zle-
ceń przesłanych przez inne 
urzędy stanu cywilnego 
i wniosków klientów urzę-
du wprowadzono do Sys-
temu Rejestrów Państwo-
wych – ponad 580 aktów 
stanu cywilnego.

Trudna sytuacja związana 

z koronawirusem nie wpłynę-
ła znacząco na ilość zawartych 
związków małżeńskich.

• Związek małżeński zawar-
ło 21 par, tylko o 3 mniej 
w stosunku do roku 2019. 
Ślubów cywilnych odbyło 
się 7, natomiast związków 
konkordatowych 14. Nadal, 
pomimo takiej możliwości 
od 2019 roku żadna para 
nie zdecydowała się na ślub 
poza urzędem stanu cywil-
nego.

• odnotowano 10 wzmianek 
dotyczących rozwiązania 
małżeństwa przez rozwód, 
w roku 2019 było ich 2.

W ubiegłym roku tradycyj-
nie wręczono medale „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”  
dwóm parom, które świętowa-
ły „Złote Gody” – 50 lat mał-
żeństwa.

Statystyka najmłodszych 
mieszkańców gminy, przed-
stawia się następująco:

• w ubiegłym roku do Żłob-
ka Publicznego „Szczę-
śliwe Misie” uczęszczało 
28 dzieci, a w obecnym 
roku szkolnym 2020/2021 
uczęszcza 25,

• w sierpniu rok szkolny 
w Przedszkolu Publicz-
nym w Malczycach ukoń-
czyło 164 dzieci, a we 
wrześniu nowy rok roz-
poczęło 167. Do naszego 
malczyckiego przedszkola 
uczęszczają ponadto ma-
luszki z gminy Środa Ślą-

ska i Udanin.
• naukę w Szkole Pod-

stawowej w Malczycach 
im. Skarbów Dolnego 
Śląska w roku szkolnym 
2020/2021 rozpoczęło 
404 uczniów. Do tutejszej 
placówki oprócz uczniów 
z terenu gminy Malczy-
ce uczęszczają również 
uczniowie gmin sąsied-
nich, czyli gminy Ruja 
i Środa Śląska.
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Inicjatywa lokalna w gminie Malczyce – 10 tys. zł do rozdysponowania
Zachęcamy mieszkańców 

do składania wniosków.
Inicjatywa lokalna na tere-

nie gminy Malczyce funkcjo-
nuje od 2016 roku  i rokrocz-
nie od 2017 roku w budżecie 
gminy wyodrębniane są środ-
ki na realizację inicjowanych 
przez mieszkańców zadań 
publicznych. Jest to forma 
współpracy samorządu wła-
śnie z mieszkańcami, mająca 
na celu realizację wspólnego 
zadania, które przyczyni się 
do poprawy warunków ży-
cia lokalnej społeczności. To 
forma angażowania miesz-
kańców do działania na rzecz 
swoich społeczności, w któ-
rych na co dzień funkcjonują.

Na co można liczyć w 2021 
roku?

• kwota zaplanowana na 
realizację inicjatyw – 10 
tys. zł,

• wnioski składać mogą – 
mieszkańcy, organizacje 

pozarządowe oraz związki 
wyznaniowe,

• termin składania wnio-
sków – cały rok,

• co można zrealizować 
w ramach zgłaszanych 
inicjatyw? – działanie 
obejmujące m.in. budowę, 
rozbudowę lub remont 
dróg, kanalizacji i sieci 
wodociągowej, stanowią-
cych własność jednostek 
samorządu terytorialnego, 
a także budynków oraz 
obiektów małej architek-
tury; w zakresie edukacji, 
oświaty i wychowania, 
działalności w sferze kul-
tury fizycznej i turysty-
ki, ochrony przyrody, 
w tym zieleni w miastach 
i wsiach, porządku i bez-
pieczeństwa publicznego 
czy rewitalizacji.

Inicjatywa lokalna to 
przede wszystkim pomysły 
mieszkańców, to Państwo 
możecie wskazać, co można 

zrobić dla poprawy warun-
ków estetycznych, wizual-
nych, co poprawi i podniesie 
standard życia w otaczającej 
nas lokalnej rzeczywistości.

W ubiegłym roku w ramach 
inicjatywy zrealizowano 
cztery zadania:

• przeprowadzono rewita-
lizację terenów akwenu 
wodnego w Chomiąży we 
współpracy z Malczyckim 
Stowarzyszeniem Węd-
karskim „Cyprinus”

• przystąpiono do kolejnego 
etapu utworzenia Izby Tra-
dycji Pożarnictwa Gminy 
Malczyce przy współpracy 
z Zarządem Gminnym 
ZOSP RP w Malczycach

• Stowarzyszenie Rodzi-
ców TEAM zrealizowało 
zadanie o nazwie „Czyn 
Społeczny”, odświeżono 
wnętrze świetlicy wiej-
skiej w Dębicach poprzez 
malowanie głównej sali, 

wykonano nasadzenia 
i stworzono nowe klom-
by przy ul.: Traugutta, 
Mylnej, Wąskiej, Łąkowej 
i Klonowej w Malczycach

• udało się też wyremonto-
wać budynek szatni przy 
ul. Mickiewicza, gdzie 
swoją siedzibę ma stowa-
rzyszenie Wings of Fre-

edom, który był inicjato-
rem przedsięwzięcia.

To tylko przykłady zre-
alizowanych zadań w roku 
ubiegłym. Jako samorząd 
chętnie podejmiemy współ-
pracę przy kolejnych zgło-
szonych inicjatywach w roku 
bieżącym, do których ser-

decznie Państwa zachęcamy!
Dla zainteresowa-

nych złożeniem wnio-
sku odsyłamy na stronę 
www.malczyce.wroc.pl.



w ciągu 2 dni udało się za-
szczepić 90 osób.

Końcem stycznia rozpo-
częły się kolejne szczepie-
nia. Co tydzień do SPZOZ 
w Malczycach ma docierać 
partia 30 dawek szczepio-
nek.

Lista osób deklarujących 
swój udział w szczepieniu 
zapełniona jest wstępnie do 
końca marca br.

Wszystkich informacji 
odnoście szczepień udziela 
SPZOZ w Malczycach.
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Punkt Szczepień przeciwko COVID-19
w SPZOZ w Malczycach

25 pulsoksymetrów tra� ło
do SPZOZ w Malczycach

Przed rozpoczęciem 
szczepień w malczyckiej pla-
cówce wójt gminy spotkał 
się z pracownikami SPZOZ. 
Spotkanie poświęcone było 

planowanym szczepieniom 
pierwszej tury mieszkańców 
80+, pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej Caritas 
oraz  personelu medycznego 

SPZOZ.
– Pierwsze szczepionki 

dotarły do naszej przychodni 
w poniedziałek 18 stycznia 
– komentował kierownik 
SPZOZ w Malczycach

– (…) Bardzo proszę 
wszystkie osoby 80+ do zgła-
szania się do naszej przychod-
ni i zapisywania się na listę 
oczekujących na szczepienie. 
Każdy mieszkaniec powyżej 
80 r.ż. może zadeklarować 
swój udział w szczepieniu 
w naszej przychodni, nie 
wprowadzamy limitów. Jesz-
cze raz bardzo proszę, wszyst-
kich kwalifi kujących się do 
szczepienia oraz rodziny osób, 
szczególnie starszych o poświę-
cenie uwagi i zgłaszanie się do 
SPZOZ lub zwrócenie uwa-
gi czy nasi krewni dopełnili 
tej czynności – apeluje wójt 
gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski.

Podsumowanie pierwszego 
tygodnia szczepień 

przeciwko COVID-19 
w SPZOZ

Z informacji jakie otrzy-
maliśmy od kierownika Sa-
modzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Malczycach Mateusza 
Olkowskiego w pierwszym 
tygodniu zaszczepionych 
zostało 90 osób.

Była to pierwsza dawka 
szczepionki przeciwko CO-
VID-19. W pierwszej ko-
lejności zaszczepieni zostali 
podopieczni i personel DPS 
Caritas (52 osoby), perso-
nel SPZOZ w Malczycach 
(6 osób) oraz mieszkań-
cy – osoby powyżej 80 r.ż. 
(32 osoby). Wszystkie oso-
by, które zgłosiły chęć za-
szczepienia się – otrzymały 
szczepionkę. Warto dodać, 
że SPZOZ dobrze przy-
gotował się i zorganizował 
prowadzony w przychodni 
punkt szczepień. Szcze-
pienia przebiegły sprawnie 

Wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski, przeka-
zał kierownikowi SPZOZ 
w Malczycach 25 pulsoksy-
metrów, które gmina Mal-
czyce otrzymała od Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów 
Aglomeracji Wrocławskiej.

Pulsoksymetr jest to 
urządzenie elektroniczne, 
które służy do pomiaru wy-
sycenia krwi tlenem, czyli 
tak zwanej saturacji. Innym 
dodatkowym parametrem 
mierzonym przez pulsoksy-
metr jest częstotliwość pra-
cy serca, czyli puls.

Urządzenia trafi ło do 
SPZOZ w Malczycach, 
kierownik ośrodka zadecy-
dował o rozdysponowaniu 
części pulsoksymetrów po-
między jednostki organiza-
cyjne działające na terenie 
gminy, aparaty otrzymają 
m.in. GOPS, Dom Opie-
ki „Caritas”, oraz placówki 
oświatowe.

– Ciesze się ze współpracy 
ze Stowarzyszeniem Gmin 
i Powiatów Aglomeracji Wro-
cławskiej, tym razem otrzy-
maliśmy 25 pulsoksymetrów. 

Z urządzenia będą mogli 
korzystać najmłodsi jak i naj-
starsi mieszkańcy. Jego za-
stosowanie szczególnie przy-
da się u osób cierpiących na 
choroby układu oddechowego 

czy sercowo-naczyniowego, 
a także pacjentom starszym 
z chorobami przewlekłymi
– komentuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Zapewniamy transport do punktu
szczepień w Malczycach

Wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski informuje 
mieszkańców, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Dolno-
śląskiego, gmina ma za zadanie zapewnić transport oso-
bom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . 
Punkt Szczepień znajduje się w SPZOZ w Malczycach.

Dowó z na szczepienia

od 15 stycznia uruchomiony został specjalny numer te-
lefonu – 508 181 676, pod którym mieszkańcy zareje-
strowani na szczepienie mogą zgłaszać chę ć  skorzystania 
z dowozu.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8:00 - 15:00, w piątki od 8:00 - 14:00.

Kto może skorzystać z dowozu?

• Osoby posiadają ce aktualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpo-
wiednio I grupę  z w/w schorzeniam,

• osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwycięże-
nia we własnym zakresie trudności w samodzielnym do-
tarciu do punktu szczepień,

• osoby powyżej 70 r.ż., mające obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samo-
dzielnym dotarciu do punktu szczepień.
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Nowy rozkład jazdy autobusów ważny od 11 stycznia 2020

21 grudnia 2020 r. Prawosławny Ar-
cybiskup Wrocławski i Szczeciński mia-
nował Ks. Adam Horbala Proboszczem 
Parafii Prawosławnej w Malczycach.

Ks. Adam Horbala  urodził się 8 
marca 1985 r. w Lubinie. W 2005 r. 
rozpoczął naukę w Prawosławnym Se-
minarium Duchownym w Warszawie, 
które ukończył w 2008 r. z tytułem li-

cencjata teologii prawosławnej.
4 grudnia 2008 r. z rąk metr. Sawy 

przyjął święcenia lektorskie. W 2011 
r. zakończył naukę w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie 
uzyskując absolutorium. W 2017 r. 
wstąpił w związek małżeński z Anasta-
siyą Zharkovą, z która mają dwoje dzieci 
i oczekują przyjścia na świat trzeciego. 

Od 2018 r. pełnił posługę lektora i kate-
chety w Parafii Prawosławnej w Legni-
cy. 22 listopada 2020 r. we wrocławskiej 
katedrze przyjął święcenia kapłańskie.

W styczniu wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski spotkał się z ks. Ada-
mem, aby przywitać duszpasterza, po-
gratulować i życzyć pomyślności i życz-
liwości w niesionej posłudze.

Ks. Adam Horbal nowym proboszczem 
Parafii Prawosławnej w Malczycach
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Obchody Dnia Niepodległości w gminie 
Malczyce – oddano hołd ofi arom

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce
wybrał nowe prezydium

Laureaci konkursu „Ślady Niepodległości 
na ziemi Malczyckiej” odebrali nagrody

102. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości to wyjątkowa okazja, aby 
zatrzymać się na chwilę i oddać hołd ofi a-
rom poległym w walce o Polskę.

W gminie Malczyce co roku obchodzo-
ne są uroczyste obchody Dnia Niepod-
ległości, delegacje wieńcowe samorządu 
gminy Malczyce, jednostek organizacyj-
nych, placówek oświatowych, organizacji 
pozarządowych oraz fi rm wspólnie składają 
wiązanki przy obelisku w Malczycach i po-
mniku szlaku II Armii Wojska Polskiego 
w Kwietnie. Ten rok jest wyjątkowy z uwa-
gi na pandemię, dlatego też obchody Dnia 

Niepodległości mają symboliczny charak-
ter. Hołd ofi arom złożył dzisiaj wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski oraz kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Iwona Łuczkowiec-Baraniecka, składając 
wiązanki kwiatów przy obelisku w Malczy-
cach i pomniku w Kwietnie.

- 11 listopada jest symbolem zwycięstwa po 
123 latach zniewolenia Polski. Wywalczyli-
śmy wolność11 listopada 1918 r. i wróciliśmy  
na mapę Europy. Wiara i patriotyzm utrwa-
lone w sercach Polaków dały i dają ciągle siłę 
do odrodzenia się wolnej Ojczyzny.

30 października w Urzędzie Gminy 
Malczyce odbyła się sesja Młodzieżowej 
Rady Gminy Malczyce, podczas której 
młodzi radni wybrali nowe prezydium.

Warto przypomnieć, że kadencja Mło-
dzieżowej Rady Gminy Malczyce trwa dwa 
lata, a nowe prezydium wybierane jest co 
roku. Podczas piątkowych obrad radni za-
decydowali, że skład osobowy prezydium 
nie ulegnie zmianie.

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce 
liczy 11 radnych, w sesji uczestniczyło 8, 
przy głosowaniu zachowane było quorum.

W skład prezydium wchodzą:
• Przewodniczący Młodzieżowej Rady 

Gminy – Bartłomiej Mróz,
• Dwóch wiceprzewodniczących - Maja 

Głowacka i Mikołaj Urban
• Sekretarz – Martyna Rabiej

Na sesji obecny był wójt gminy Malczy-
ce Piotr Frankowski, który pogratulował 
młodym radnym wyboru i podziękował za 
chęć poznawania i angażowania się w życie 
samorządowe naszej gminy.

Nagrody laureatom konkursu „Ślady 
Niepodległości na ziemi Malczyckiej” wrę-
czył wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Trzy prace wykonane przez Annę Daros, 
duet Anielę i Helenę Golemo oraz Maję 

Głowacką zostały wyróżnione, natomiast 
zwyciężczynią została Nadia Majerowska.

Jeszcze raz gratulujemy pomysłów 
i dziękujemy za zaangażowanie!FO
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Przed Urzędem Gminy oraz Publicznym 
Przedszkolem w Malczycach zamontowane 
zostały serca do zbierania nakrętek. Każdy 
kto będzie chciał wesprzeć osoby niepełno-
sprawne w pozyskaniu środków na leczenie 
czy rehabilitację, będzie mógł wrzucić na-
krętki do „gminnych” serc.

Serce po zapełnieniu będzie opróżnianie, 
a nakrętki zostaną przeznaczone na pomoc 
dla potrzebujących. W tym miejscu chcieli-
byśmy zwrócić się do Państwa o zgłaszanie 
zapotrzebowania nakrętek. W pierwszej ko-
lejności chcielibyśmy wesprzeć osoby z tere-
nu gminy Malczyce.

Nie zapominajmy, że zbieranie nakrętek 
to również dbałość o środowisko, albowiem 
nakrętki zostaną poddane recyklingowi.

W Malczycach stanęły serca na nakrętki


