
Remont obiektu trwa od 
2019 roku, a do końca tego roku 
dworzec ma zostać oddany do 
użytku i to nie tylko dla podró-
żujących. Swoją nową siedzibę 
będzie miał tam Komisariat 
Policji oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna.

Przebudowa dworca w Mal-
czycach prowadzona jest w ra-

mach unijnego projektu, który 
zakłada remont siedmiu takich 
obiektów. Wykonawcą prac bu-
dowlanych została fi rma Berger 
Bau Polska sp. z o.o.

Widać postępy prac, które są 
już na ukończeniu.
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Powstają nowe świetlice wiejskie
w Mazurowicach i Rusku

Dworzec PKP w Malczycach już wkrótce zostanie oddany do użytku
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W tym numerze także:
• Kolejna inwestycja powiatowo-gminna ukończona

• Wymiana źródeł ciepła w gminie, trwa weryfi kacja złożonych 

wniosków 

• Nowe zasady - odbiór śmieci, od 1 września mieszkańcy segregują 

odpady, 

• Nowy sprzęt komputerowy dla szkoły podstawowej 
w Malczycach, otrzymano dofi nansowanie

• Autostrada rowerowa będzie przebiegać przez naszą gminę

• Ścieżka rowerowa „Jawor -Mściwojów -Wądroże Wielkie – Ruja – 
Malczyce”– podpisano list intencyjny

• Gmina Malczyce realizuje promesy, budowa kanalizacji

w Rusku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej 

w Malczycach 

W gminie Malczyce powsta-
ją dwie świetlice wiejskie, które 
służyć będą przede wszystkim 
mieszkańcom gminy.

Budowa świetlicy w Rusku 
jak i Mazurowicach jest moż-
liwa dzięki pozyskanym środ-
kom w kwocie ponad 2,7 mln 

zł. w ramach projektu „Budo-
wa demonstracyjnych świetlic 
wiejskich

w miejscowościach Mazu-
rowice i Rusko”, realizowane-
go przez Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-

2020.
Postęp prac widać z dnia 

na dzień, w Mazurowicach za-
montowano stolarkę okienną, 
trwają roboty instalacyjne we-
wnątrz budynku, docieplane są 
ściany zewnętrzne, rozpoczęto 
również budowę  ogrodzenia 

działki. W Rusku wybudowa-
ne zostały ściany zewnętrze, 
obecnie trwa montaż stropu 
nad kondygnacją.

Obydwie inwestycje będą 
do siebie podobne m.in. po-
przez zastosowane technologie 
tj. „zielony dach”, pompa ciepła 

i panele fotowoltaiczne, co po-
zwoli zredukować późniejsze 
koszty ich utrzymania. Obiekty 
te będą pełniły funkcję eduka-
cyjną oraz społeczną w ramach 
zadań świetlicy wiejskiej. Obok 
budynków powstanie towarzy-
sząca jej infrastruktura - ciągi 

piesze i pieszo – jezdne, miejsca 
postojowe, ogrodzenie terenu 
z paneli systemowych, ławki, 
kosze na śmieci oraz stojaki na 
rowery.

Pod koniec roku mieszkańcy 
obydwu sołectw będą cieszyć się 
już nowymi świetlicami.
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Powstają nowe świetlice wiejskie w Mazurowicach i Rusku

Kolejna inwestycja powiatowo-gminna ukończona

W tym roku w gminie 
Malczyce powstają 
dwie inwestycje, 

które będą służyć przede 
wszystkim mieszkańcom 
gminy. 

Obydwie inwestycje będą do 
siebie podobne m.in. poprzez za-
stosowane technologie tj. „zielony 
dach”, pompa ciepła i panele foto-
woltaiczne, co pozwoli zreduko-
wać późniejsze koszty ich utrzy-
mania. Obiekty te będą pełniły 
funkcję edukacyjną oraz społecz-
ną w ramach zadań świetlicy wiej-
skiej. Obok budynków powstanie 
towarzysząca jej infrastruktura 
- ciągi piesze i pieszo – jezdne, 
miejsca postojowe, ogrodzenie te-
renu z paneli systemowych, ław-
ki, kosze na śmieci, czy stojaki na 
rowery. 

Budowa świetlicy w Rusku 
jak i Mazurowicach jest możli-
wa dzięki pozyskanym środkom 
w kwocie ponad 2,7 mln zł w ra-
mach projektu „Budowa demon-
stracyjnych świetlic wiejskich 
w miejscowościach Mazurowice 
i Rusko”, realizowanego przez 
Regionalny Program Operacyjny 
dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.

Dla każdej z tych inwesty-
cji w został wyłoniony odręb-
ny wykonawca. Cała procedura 
rozpoczęła się na początku roku. 

Przeprowadzono w sumie czte-
ry postępowania przetargowe. 
Proces wyłaniania wykonawców 
trwał kilka miesięcy, ale przyniósł 
w efekcie oczekiwany rezultat. 

30 kwietnia w Urzędzie Gmi-
ny Malczyce została zawarta 
umowa z firmą „Complex-BUD” 
s.c. z siedzibą w Lubinie, która 
podejmie się budowy świetlicy 
w Mazurowicach za kwotę po-
nad 1,4 mln zł. Firma rozpoczęła 
już pierwsze prace polegające na 
wykonaniu ław fundamentowych 
żelbetowych pod budynek. 27 
maja podpisano umowę z kolej-
nym wykonawcą, firmą WIAN 
Natalia Orłowa z siedzibą we 
Wrocławiu na budowę świetlicy 
w Rusku. Wartość inwestycji to 
ponad 1,3 mln zł. Teren pod bu-
dowę świetlicy wiejskiej w Rusku 
został już przekazany wykonawcy 
zadania. 

Postępy prac widać z dnia na 
dzień, w Mazurowicach zamonto-
wano już stolarkę okienną, trwa-
ją roboty instalacyjne wewnątrz 
budynku oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych, rozpoczęto też 
wykonywanie ogrodzenia działki. 
Natomiast w Rusku wykonano 
ściany zewnętrze, a  obecnie trwa 
montaż stropu nad kondygnacją. 

Pod koniec roku mieszkańcy 
obydwu sołectw będą cieszyć się 
już nowymi świetlicami.

W Malczycach 
zakończono 
prace związane 

z budową chodnika przy 
ul .  Mazurowickiej  oraz 
poprawą nawierzchnią 
drogi przy ul .  1-go Maja od 
strony rzeki  Odry.

Całą inwestycję udało się zre-
alizować w niecałe 2 miesiące. 
Wykonawcą była firma MASY 
POLSKIE Sp. z o.o. Sp.k. 
z Lubina, a jej koszt wyniósł 182 
544,05 zł i został sfinansowany 
na podstawie podpisanego po-

między samorządami porozu-
mienia po połowie przez gminę 
Malczyce oraz Powiat Średzki,.

Zadanie obejmowało budo-
wę chodnika z nawierzchni as-
faltowej przy ul. Mazurowickiej 
o długości 340 m. Dla poprawy 
bezpieczeństwa na tym odcinku 
drogi wykonano również próg 
zwalniający z asfaltu. Przy ul. 
1-go Maja od strony rzeki Odry 
wymieniono ok. 275 m² na-
wierzchni na nową z granitowej 
kostki brukowej.

Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku

Budowa świetlicy wiejskiej w Mazurowicach
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Dworzec PKP w Malczycach  już 
wkrótce zostanie oddany do użytku

Autostrada rowerowa wkrótce  
połączy Malczyce z Dolnym Śląskiem

Remont obiektu trwa od 2019 roku, a do 
końca tego roku dworzec ma zostać oddany 
do użytku i to nie tylko dla podróżujących. 
Swoją nową siedzibę będzie miał tam Re-
wir Dzielnicowych oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna.

Przebudowa dworca w Malczycach pro-
wadzona jest w ramach unijnego projektu, 
który zakłada łącznie remont ośmiu takich 
obiektów na terenie Dolnego Śląska. Wyko-
nawcą prac budowlanych jest firma Berger 
Bau Polska sp. z o.o.

Prace są już na ukończeniu. Budynek 
dworca w Malczycach zyskał nową elewację, 
wzmocniono konstrukcję dachu, wymie-

niono jego pokrycie oraz stolarkę okienną 
i drzwiową. W obiekcie zamontowany zo-
stanie też monitoring.

Obsługa podróżnych będzie odbywa-
ła się w holu głównym na parterze. Prze-
strzeń dla rewiru dzielnicowych wydzielono 
w zachodnim skrzydle bryły głównej i w za-
chodniej dobudówce. Na piętrze natomiast 
przestrzeń nieużytkowa po byłych lokalach 
mieszkaniowych została zaadaptowana na 
potrzeby biblioteki.

Zadbano też o teren wokół dworca, wy-
mieniono nawierzchnię na placu przed bu-
dynkiem, pojawią się nowe miejsca parkin-
gowe i stojaki na rowery.

Na terenie Dolnego Śląska po-
wstanie sieć nowych, wygodnych dróg 
rowerowych o długości ponad pól ty-
siąca kilometrów.

15 września, wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski w Rudzie Sułeckiej 
uczestniczył w spotkaniu wspólnie 
z przedstawicielami Urzędu Marszał-
kowskiego, Stowarzyszenia Rzeczpo-
spolita Samorządna, samorządów oraz 
instytucji państwowych w tym: Wody 
Polskie, PKP SA.,GDDKiA, DSDiK, 
Lasy Państwowe, na którym podpisa-
ny został List Intencyjny dotyczący utwo-
rzenia Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej.

W projekcie uczestniczy 37 samorządów. 
Trasa o długości ponad 500 km będzie prze-
biegała m.in. do granicy z Niemcami. Szero-
kość dróg będzie wynosiła 3-3,5 metra. Tra-
sa autostrady rowerowej będzie skorelowana 
z połączeniami Kolei Dolnośląskich, w tym 
mi.in. nasza gmina Malczyce będzie połą-
czona z nią przez północną i centralną część.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest sto-
warzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, 
skupiające kilkadziesiąt dolnośląskich samo-
rządów i od lat wspierające rozwój społecz-
ny, kulturowy i gospodarczy na Dolnym Ślą-

sku, którego członkiem jest gmina Malczyce.
 - Podpisany dzisiaj list intencyjny jest kon-

tynuacją bardzo dobrej współpracy samorzą-
dów lokalnych z samorządem województwa 
oraz instytucjami państwowymi.  Jako samo-
rząd już w lipcu wyraziliśmy chęć współpracy 
przy budowie ścieżek podpisując list intencyjny 
przy budowie ścieżki rowerowej Jawor-Mal-
czyce, która również wpisze się do planowanej 
Autostrady Rowerowej. Mam nadzieję, że am-
bitna idea budowy tych ścieżek będzie przebie-
gała zgodnie z planem i zostanie zrealizowana 
do 2023 roku - komentuje wójt gminy Mal-
czyce Piotr Frankowski.

Ścieżka rowerowa Jawor-Mściwojów-Wądroże Wielkie 
Ruja- Malczyce coraz bliżej. Podpisano list intencyjny

6 lipca br. 
w Mierczycach  
przedstawiciele 

sześciu samorządów 
oraz Stowarzyszenia 
Rzeczpospol i ta 
Samorządna podpisal i  l is t 
intencyjny potwierdzający 
wolę współpracy na 
rzecz real izacj i  budowy, 
promocj i  i  utrzymania 
ścieżki  turystyczno-
rowerowej .

W wydarzeniu udział wziął 
marszałek województwa dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski, członek 
zarządu województwa Paweł Wy-
bierała, przewodniczący zarządu 
Stowarzyszenia Rzeczpospolita 
Samorządna Krystian Koszty-
ła, członek zarządu Jan Marian 
Grzegorczyn oraz samorządowcy: 
wicestarosta powiatu Jaworskiego 
Stanisław Laskowski, burmistrz 
miasta Jawor Emilian Bera, wójt 
gminy Wądroże Wielkie Elżbieta 
Jedlecka,  wójt gminy Mściwojów 

Mariusz Foryś, skarbnik gminy 
Malczyce Marcin Popiuk oraz se-
kretarz gminy Ruja Monika Bła-
żeńko.

Inicjatywa budowy ścieżki ro-
werowej wzdłuż dawnego torowi-
ska Jawor – Malczyce to pomysł, 
który zrodził się już dawno. Pla-
nowana ścieżka ma wpisywać się 
w Odrzańską Trasę Rowerową, 
którą łącznie przebiegać będzie 
przez teren 25 atrakcyjnych pod 
względem turystycznym gmin.

Dołączenie samorządów do 

projektu rozwoju sieci rowero-
wych na terenie Dolnego Śląska, 
realizowanego przez Stowarzy-
szenie Rzeczpospolita Samorząd-
na umożliwi powstanie ścieżki 
rowerowej o długości ok. 33 kilo-
metrów, która będzie przebiegać 
i łączyć ze sobą gminy: Malczyce, 
Ruja, Wądroże Wielkie, Mściwo-
jów i Jawor.

Powstawanie ścieżki przyczyni 
się do udostępnienia cennych ob-
szarów przyrodniczych i kulturo-
wych, co przełoży się bezpośrednio 

na rozwój turystyki i promocję ca-
łego regionu. To wspaniała wiado-
mość dla miłośników „dwóch kó-
łek”, nordic walking czy pieszych 
wycieczek.

Podpisanie listu intencyjnego 
to kolejny krok w realizacji tego 
ambitnego przedsięwzięcia. 

Gmina Malczyce 8 września 
oficjalnie została członkiem Sto-
warzyszenia Rzeczpospolita Sa-
morządna. Stosowną uchwałę 
podjęli radni gminy Malczyce, wy-
rażając wolę współpracy.



W lipcu wójt  gminy 
Malczyce Piotr 
Frankowski  odebrał 

od Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Cezarego 
Przybylskiego dwie 
promesy.

Pierwsza promesa na kwotę 1 
964 276 zł, dotyczy budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z budo-
wą sieci wodociągowej w miejsco-
wości Rusko, której dofinansowa-
nie zostało pozyskane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

O otrzymanym dofinansowaniu 
na budowę sieci kanalizacyjno-sa-
nitarnej wraz z budową sieci wo-
dociągowej w miejscowości Rusko 
informowaliśmy już na początku 
roku, kiedy to Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego podjął decyzję 
o przyznaniu gminie Malczyce 
dofinansowania. Po weryfikacji 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego wniosku 
opublikowana została ostatecz-
na lista przyznanych dotacji dla 
gmin, w tym gminy Malczyce, na 
operacje typu„Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym in-
westycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Otrzymana dotacja w wysokości 
1,9 mln zł pozwoli prawie w 40% 
skanalizować miejscowość Rusko. 
W ramach planowanej operacji 
zostanie wybudowany zbiorczy 
system kanalizacji sanitarnej z od-
prowadzeniem ścieków komunal-
nych do istniejące sieci kanalizacji 
zlokalizowanej w miejscowości 
Malczyce przy ul. Różanej oraz 
zlewnia przepompowni ścieków.

– To będzie pierwszy etap prac 
budowy sieci kanalizacyjnej w Ru-
sku. Nie przestajemy ubiegać się o ko-
lejne środki zewnętrzne, które umoż-
liwią sprawnie zakończyć zadanie, 
a tym samym skanalizować całą 
miejscowość – komentuje wójt gmi-
ny Malczyce Piotr Frankowski

Wartość całej inwestycji wy-
niesie 3 861 397,60 zł. Realizacja 
wspomnianego projektu zapew-
ni bezpieczeństwo oraz komfort 
bytowo-socjalny mieszkańcom 
Ruska, a także podmiotom go-
spodarczym. Warto też dodać, że 
inwestycje wodno-ściekowe są 
czynnikiem sprzyjającym także 
czystemu powietrzu,  szczególnie 
w miejscach gęstego zaludnienia. 
Dobrze zbudowane instalacje po-
zwalają bowiem na ekologiczną 
produkcję energii cieplnej i elek-
trycznej z osadów ściekowych, 

a ponadto chronią przed tzw. odo-
rami wydobywającymi się z zanie-
czyszczeń.

Prace budowlane planowane są 
z początkiem przyszłego roku.

Druga z promes została przy-
znana w ramach Odnowy Dol-
nośląskiej Wsi, a środki w kwocie 
30 tys. zł zostały przeznaczone na 
zagospodarowanie terenu przy ul. 
Pocztowej

10 sierpnia podpisano umowę 
z wykonawcą, którym jest FW 
„Anna Forma”  z Malczyc.

Jednym z głównych zadań in-
westycji jest poprawa estetyki 
Malczyc, jednocześnie pozwalająca 
na integrację mieszkańców. W ra-
mach projektu przy ulicy Poczto-
wej zostanie obsiany trawą, posa-
dzone zostaną krzewy oraz drzewa. 
Stworzona zostanie strefa relaksu, 
zostaną zainstalowane ławki par-
kowe oraz oświetlenie podnoszące 
poziom bezpieczeństwa.

Całkowity koszt inwestycji wy-
niesie 79 950 zł brutto. 
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Gmina Malczyce realizuje otrzymane promesy, 
jedne inwestycje są na ukończeniu, drugie będą się zaczynać 

Koncepcja rewitalizacji terenu przy ul. Pocztowej Plac budowy przy ul. Pocztowej

FOT. FREEPIK.COM
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T egoroczną lekturą 
dziewiątej  odsłony 
Narodowego czytania 

była "Bal ladyna" Jul iusza 
Słowackiego.

"Balladyna" Juliusza Słowac-
kiego to wybitne dzieło polskie-
go romantyzmu. Dramat został 

ukończony w grudniu 1834 
roku, a wydany pięć lat później 
w Paryżu. Powstał na emigra-
cji w czasie dyskusji na temat 
przyczyn niedawnej klęski po-
wstania i debat nad wspólną hi-
storią i przyszłym losem narodu. 
Poeta połączył w tym utworze 
realizm i fantastykę, koncentru-

jąc się na analizie postaw i czy-
nów bohaterów. Osadzona na tle 
baśniowych dziejów opowieść 
o dwóch siostrach – Balladynie 
i Alinie – stała się bardzo popu-
larna. Wywarła duży wpływ na 
muzykę, malarstwo czy rzeźbę, 
a powstałe na przestrzeni lat jej 
liczne inscenizacje, zrealizowane 

przez wybitnych reżyserów i ak-
torów scen polskich, cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem.

W tym roku Narodowe Czy-
tanie odbyło się w plenerze nad 
Odrą, słuchaczami byli ucznio-
wie szkoły podstawowej oraz 
mieszkańcy, dla których Ballady-
nę czytali: wójt gminy Malczy-

ce Piotr Frankowski, sekretarz 
gminy Anna Świercz, skarbnik 
Marcin Popiuk, dyrektor szkoły 
podstawowej Marzena Łaziuk, 
dyrektor GOK Magdalena Ko-
żuszko oraz jeden z uczniów na-
szej szkoły Franciszek Froń.

R adosny śmiech, tańce, 
podskoki ,  konkursy, 
deszcze baniek 

mydlanych i  konfett i  oraz 
mnóstwo innych uciech -  
tak dzieci  wraz z rodzicami 
pożegnały wakacje 
w Malczycach. 

Punktem kulminacyjnym 
zabawy, wyczekiwanym przez 
najmłodszych było malowanie 
włosów. Wszystkie te atrakcje za-
pewnił The Clown Circus Show 
"Ruphert and Rico".

Impreza odbyła się dzięki 
wsparciu Urzędu Gminy Mal-
czyce, rady rodziców, MUK oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy okazali pomoc przy 
organizacji wydarzenia.

Radość dzieci i wywołany 
uśmiech na ich twarzach był naj-
lepsza recenzją z imprezy.

Gmina Malczyce po raz kolejny włączyła się 
do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”

Zakończenie wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Malczycach 
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W strugach 
tropikalnego 
deszczu cykl iśc i 

zakończyl i  7.  edycję 
"Malczyckiej  Wycieczki 
Rowerowej".  Tegoroczna 
kolarska eskapada, której 
współorganizatorami 
było Stowarzyszenie 
Sympatyków Malczyc 
i  okol ic oraz Rada 
Sołecka Malczyce została 
zorganizowana w ramach 
projektu "Aktywne 
Malczyce, czyl i  razem 
w czasie epidemii", 
f inansowanego z programu 
Działaj  Lokalnie 2020.

Nowa, licząca blisko 20 km 
trasa została obarczona hasłem 
„Szlakiem Wałów Przeciwpowo-
dziowych” i przebiegała pomiędzy 
miejscowościami: Malczyce - Ro-
gów Legnicki - Kawice - Mal-
czyce. Ta cykliczna rowerowa im-
preza, organizowana w tym roku 
w ramach XIX Pikniku Nad Odrą 
cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem i z roku na rok gromadzi 
co raz większą rzeszę entuzjastów 

aktywnego wypoczynku.
- Największym atutem tych ro-

werowych wypadów jest: relaksacyj-
ne tempo przejazdu, dobór spokojnych 
i bezpiecznych szlaków z minimali-
zacją bezpośrednich kontaktów z sa-
mochodami i otwarty kontakt z przy-
rodą - podkreśla współorganizator 
sołtys Malczyc Paweł Harom.

Ale malczyckie wycieczki wy-
różniają się spośród innych jedną 
cechą - możliwością wspólnego, 
rodzinnego przejazdu bez ogra-
niczeń wiekowych. Najmłodszą, 
tegoroczną uczestniczką była 
18-miesięczna Maja Stachów, któ-
rej towarzyszyli siostra Nina oraz 
rodzice. Najstarszym, 74-letni pan 
Józef Posacki, który kondycją oraz 
liczbą codziennie pokonywanych 
rowerem kilometrów przewyższa 
dużo młodsze roczniki. Szczególne 
wrażenie na uczestnikach rowero-
wego pikniku, zrobiła duża liczba 
małych dzieci. Większość rozpo-
częła wycieczkę jako pasażerowie 
u swoich opiekunów, a niektóre jak 
chociażby Gustaw Wijatyk i Alan 
Kuzak, czy wcześniej wspominana 
Nina Stachów, mieli swoje indy-
widualne małe jednoślady. Po raz 

kolejny trasę w kolumnie grupo-
wej pokonała dzielna 5-osobo-
wa rodzina państwa Marchewka. 
Co ciekawe, wszyscy uczestnicy 
ukończyli trasę w całości, pomimo 
ekstremalnych warunków pogodo-
wych.

Nowy 13 km szlak biegną-
cy wzdłuż linii lasów łęgowych 
i dorzecza pradoliny Odry został 
oddany pod koniec 2019 roku. 
Wykorzystuje drogi serwisowe 
powstałe w ramach budowy i roz-
budowy wałów przeciwpowodzio-
wych wzdłuż rzeki Odry oraz Ci-
chej Wody poniżej Malczyc. Prace 
hydrotechniczne zostały wykonane 
w ramach prac przygotowawczych 
pod budowę kolejnego stopnia 
wodnego "Lubiąż" na rzece Odrze. 
Turystyczną pętlę pokonało 5 grup 
- każda w kilkunastoosobowej ob-
sadzie.

Stało się już tradycją, że każdej 
wycieczce towarzyszą elementy 
i zdarzenia, których nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć - zaznacza 
z uśmiechem komandor wyścigu 
Ryszard Skuła. Zmieniające się 
na trasie warunki atmosferyczne 
spowodowały, że tylko pierwszej, 

wiodącej grupie udało sie unik-
nąć całkowitego przemoczenia. 
Pozostałym kolarzom silne opady 
deszczu, mocno utrudniały powrót 
do mety wycieczki. Pełne obsady 
"przemokniętych" grup stopniowo 
meldowały się pod Domem Kul-
tury w Malczycach, aby odpocząć 
i spożyć przygotowane posiłki. Dla 
wszystkich rowerzystów zostały 
przygotowane okolicznościowe 
przypinki oraz Dyplomy uczest-
nictwa. Na najmłodszych uczest-
ników czekały upominki przygo-
towane przez Radę Rodziców ze 
Szkoły Podstawowej w Malczy-
cach, za co serdecznie dziękujemy. 
Humory pomimo przemoczonych 
ubrań dopisywały wszystkim. 
Padł nawet formalny wniosek, aby 
w przyszłości i wystąpieniu podob-
nej pogody ogłosić wybory "Miss 
i Mistera mokrego podkoszulka".

- Skoro wniosek został wniesiony 
większością głosów, organizatorzy 
zostaną zobligowani do podjęcia sto-
sownych decyzji - z rozbawieniem 
udzielił odpowiedzi prezes stowa-
rzyszenia Kazimierz Szremski.

Wspólny posiłek zakończył 
tegoroczny rajd. - Pragniemy po-

dziękować w pierwszej kolejności, 
wszystkim kolarzom i rowerzy-
stom za ich dzielność i determinację 
- podsumowała wycieczkę, wice 
prezes Janina Jachymska. Cieszy-
my się, że w organizowanych przez 
nas imprezach uczestniczą nie tyl-
ko sympatycy i lokalni mieszkań-
cy, ale również cykliści z innych 
miejscowości. Kolejne podzięko-
wania kierujemy w stronę zawsze 
niezawodnych strażaków z OSP 
Malczyce. Ich pomoc w zabezpie-
czaniu przejazdu poszczególnych 
kolumn była w pełni profesjonal-
na i godna pochwały. Ciepłe słowa 
należą się sporej grupie osób, która 
na mecie wycieczki przygotowała 
gorące posiłki, stoły do biesiady 
oraz zadbała o "dach nad głową" 
w obliczu niesprzyjającej aury. Te-
goroczną puentą wycieczki stały się 
słowa uczestników, że sukces tego 
typu imprezy wcale nie zależy od 
pogody, lecz wyłącznie od nastroju 
uczestników. Do zobaczenia za rok 
na kolejnej, nowej trasie.

źródło: Stowarzyszenie 
Sympatyków Malczyc  i okolic

7. Malczycka Wycieczka Rowerowa - Mokra eskapada 

FOT. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC
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W dniach od 1 
września do 
30 l istopada 

2020 r.  na terenie 
całej  Polski  odbędzie 
s ię najważniejsze dla 
polskiego rolnictwa 
obowiązkowe badanie 
statystyczne – 
Powszechny Spis Rolny 
2020.

Spisy rolne dostarcza-
ją kluczowych danych, na 
podstawie których pro-
wadzone są m.in. analizy 
zmian jakie zaszły w rol-
nictwie w ciągu ostatnich 
10 lat. Pozyskane dane 
wykorzystywane są do po-
dejmowania strategicznych 
decyzji niezbędnych do re-
alizacji krajowej, regional-
nej oraz lokalnej polityki 
rolnej i społecznej wsi. Tym 
samym ważne są też dla 
każdego rolnika.

Całkowite bezpieczeń-
stwo danych zebranych 
w spisie zapewnia ustawa 
o spisie rolnym. Wszyst-

kie informacje uzyskane 
w trakcie spisu chronione 
są tajemnicą statystycz-
ną i będą wykorzystywa-
ne tylko i wyłącznie do 
przygotowania zbiorczych 
opracowań statystycznych. 
Oznacza to, że nie będzie 
możliwa identyfikacja po-
szczególnych osób i gospo-
darstw rolnych.

Powszechny Spis Rolny 
2020 będzie prowadzony 
przede wszystkim metodą 
samospisu internetowego, 
w którym rolnicy mogą 
sami spisać się przez In-
ternet, za pomocą specjal-
nej aplikacji dostępnej od 
1 września br. na stronie 
internetowej pod adresem  
www.spisrolny.gov.pl

W sytuacji braku moż-
liwości samodzielnego spi-
sania się przez Internet, 
można spisać się dzwoniąc 
na infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99 lub 
udać się do Urzędu Gminy, 
gdzie pracownik biura spi-
sowego pomoże wypełnić 

formularz na przygotowa-
nym stanowisku kompute-
rowym.

Z rolnikami mogą kon-
taktować się również rach-
mistrzowie spisowi – telefo-
nicznie lub osobiście. Będą 
oni wyposażeni w identy-
fikatory ze zdjęciem oraz 
upoważnienia do realizacji 
spisu, a ich tożsamość bę-
dzie można dodatkowo 
zweryfikować dzwoniąc pod 
wyżej wymieniony numer 
infolinii.

Prosimy o życzliwe przy-
jęcie rachmistrzów. Serdecz-
nie dziękujemy za udział 
w spisie, za przychylność, 
wsparcie i pomoc w realizacji 
tak ważnego dla polskiego 
rolnictwa badania.

Na stronie gminy Mal-
czyce w zakładce Dla 
Mieszkańca / Powszechny 
Spis Rolny - pojawiają się 
aktualne informacje odno-
śnie prowadzonego spisu, 
zainteresowanych zapra-
szamy do śledzenia infor-
macji.

31 sierpnia minął 
termin składania 
wniosków 

na modernizację 
systemów grzewczych.  
Zainteresowanie 
programem w naszej 
gminie było ogromne.

Granty będą udziela-
ne w ramach projektu pn. 
„Poprawa jakości powie-
trza poprzez moderniza-
cję systemów grzewczych 
w budynkach mieszkal-
nych w gminach powiatu 
oławskiego, strzelińskie-
go i średzkiego”, który jest 
współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego RPO WD 2014-
2020.

Projekt od początku 
wzbudził duże zaintereso-
wanie. Nic w tym dziwnego, 
bo daje on szansę na wy-
mianę starych, wysokoemi-
syjnych kotłów i pieców na 
nowe rozwiązania, takie jak:
• pompy ciepła (możliwe 

również z instalacją foto-

woltaiczną),
• kotły na biomasę lub ga-

zowe,
• ogrzewanie elektrycz-

ne, jeżeli będzie zasilane 
z Odnawialnych Źródeł 
Energii. 
 
Warunki wymiany stare-

go pieca na nowy są też bar-
dzo atrakcyjne. Beneficjenci 
programu mogą liczyć na 
85 proc. dofinansowania, 
nie więcej jednak niż 25 tys. 
złotych. Przy czym granty 
przekazywane są wyłącznie 
w formie refundacji, czyli 
po zakończeniu inwestycji. 

Obecnie trwa weryfika-
cja wniosków, która potrwa 
do końca września. Z terenu 
naszej gminy wpłynęły 33 
wnioski. Wszystkie zostaną 
oceniane formalnie, a jeśli 
przejdą ten etap pozytyw-
nie trafią do oceny meryto-
rycznej.

Planowana realizacja 
związana z wymianą źródeł 
ciepła przewidziana jest na 
początek przyszłego roku.

Powszechny Spis Rolny

Wymiana źródeł ciepła w gminie Malczyce - trwa weryfikacja wniosków

FOT. MPR

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

JUSTYNA MARCHEWKA, TEL. 71 317 92 23 WEW. 205
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AKTUALNE WIADOMOŚCI Z GMINY MALCZYCE ZAWSZE NA: WWW.MALCZYCE.WROC.PL

Z nowelizowana w l ipcu 
2019 r.  przez Sejm 
ustawa o utrzymaniu 

czystości  i  porządku 
w gminach, nakłada na 
wszystkich obywatel i 
obowiązkową segregację 
odpadów komunalnych, 
w związku, z czym, 
mieszkańcy niesegregujący 
lub źle segregujący odpady, 
zostaną obciążeni  dwa razy 
wyższą opłatą śmieciową.

W wyniku zmian ustawy 
i rządowego rozporządzenia, Rada 
Gminy na sesji 4 sierpnia 2020 r. 
podjęła następujące uchwały:

1. Wprowadzającą regulamin 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Malczyce.

2. W sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych od-
padów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

3. W sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości staw-
ki tej opłaty oraz zwolnienia 
w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi właścicieli nieruchomo-
ści zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinny-
mi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomo-
wym.

4. W sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomościami.

Najważniejsze ustalenia 
i zmiany w systemie gospo-
darki odpadami od 1 wrze-
śnia 2020 są następujące.

Obowiązek segregacji odpadów 
na frakcje:

• Papier
• Tworzywa sztuczne i metale
• Szkło
• Odpady biodegradowalne 

„Bio”
• Odpady resztkowe tj. pozo-

stające po segregacji

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Rada 
Gminy podjęła uchwałę ustalają-
cą wysokość opłaty śmieciowej na 
23 zł miesięcznie od każdej oso-
by zamieszkującej nieruchomość. 
W przypadku, gdy właściciele 
nieruchomości nie wypełniają 
obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selek-
tywny lub źle segregują odpady, 
stawka opłaty podwyższonej wy-
nosić będzie 46 zł od każdej oso-
by zamieszkującej nieruchomość.

Możliwość zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi właścicie-
li nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne w kompostowniku przy-
domowym. Zwolnienie wynosi 

1,00 zł miesięcznie od mieszkańca

W wyniku zmian w systemie 
gospodarki odpadami wszyscy 
mieszkańcy mają obowiązek ak-
tualizacji sposobu zbierania od-
padów poprzez złożenie  deklara-
cji zmieniającej sposób segregacji 
(z odpadów zbieranych niese-
lektywnie tzw. „zmieszanych” na 
zbierane selektywnie). Deklara-
cje składać można od 26 sierpnia 
2020 r. – na nowych drukach, a po 
wejściu w życie uchwały – czyli 
od 1 września 2020 r. – w ciągu 
14 dni.

Wszystkie osoby, które jesz-
cze nie złożyły deklaracji prosimy 
o jej wypełnienie i niezwłoczne 
dostarczenie do Urzędu Gminy 
Malczyce - pokój nr 14. 

Odbiór śmieci i stawki opłat od września 2020 



10 / WIĘCEJ NA: WWW.MALCZYCE.WROC.PL
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
sekretariat@malczyce.wroc.pl           tel. 71 317-90-66

Wizyta wójta gminy Malczyce we wrocławskiej siedzibie firmy General Electric

50 lat razem! Państwo Gładkowscy 
z Chomiąży obchodzili Złote Gody

Piękny jubileusz Państwa Zielińskich, 
są razem ponad 50 lat!

Porozumienie samorządów wpłynie na możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne

W izyta poświęcona 
była wspólnemu 
przedsięwzięciu 

mającemu na celu 
odtworzenie l in i i  kolejowej 
prowadzącej  ze stacj i  PKP 
do portu rzecznego oraz 
stoczni  MALBO.

Od ponad półtora roku próbu-
jemy razem z firmą GE, ARAW, 
FABICO, MALBO, DOZAMEL 
doprowadzić do odbudowy toru ko-
lejowego należącego do firmy PKP. 
Tor ten jest strategiczną inwestycją 
związaną z rozwojem oraz funk-
cjonowaniem portu oraz stoczni 
należącej do gminy, a dzierżawionej 
przez spółkę MALBO z Wrocła-
wia. Już dzisiaj posiadamy dekla-
rację wielu firm, które chciałyby 
i skorzystałyby z tej bocznicy jako 
źródła transportu dla swoich do-

staw lub wysyłek swoich produkcji. 
Firma GE jest najlepszym przy-
kładem, gdyż port Malczyce jest 
dla nich szansą na intensywniejszy 
rozwój i znaczną poprawę bilan-
su finansowego. Chcieliby, właśnie 
z portu w Malczycach, drogą wod-
ną, na barkach transportować swoje 
generatory w różne miejsca świata. 
Oczywiście z rozwoju przedsię-
biorczości na terenie portu i stocz-
ni skorzystają wszyscy mieszkańcy 
gdyż to oznacza więcej miejsc pracy 
oraz większe wpływy podatkowe do 
kasy budżetu, dlatego bardzo nam 
zależy aby porozumieć się z PKP 
w tej kwestii – komentuje wójt gmi-
ny Malczyce Piotr Frankowski

General Electric to amerykań-
ska firma, która działa w Polsce od 
1992 r. GE wciąż rozszerza swoją 
działalność w naszym kraju. Przed-
stawiciele firmy podkreślają, że po 

tylu latach jest to już praktycznie 
polska firma, która produkuje za-
równo na potrzeby naszego rynku, 
jak i rynków zagranicznych. GE 
zatrudnia w Polsce 7300 pracowni-
ków w 8 zakładach produkcyjnych. 
Swoje oddziały ma w Warszawie, 
Elblągu, Zielonce, Łodzi, Bielsku-
-Białej (dwie fabryki) i Krakowie, 
a na Dolnym Śląsku w Kłodzku 
i właśnie we Wrocławiu.

Obecnie we wrocławskiej fabry-
ce General Electric budowane są 
generatory energii sprzedawane na 
cały świat. Firma wysyłała je już do 
Szwecji, Arabii Saudyjskiej, Wiel-
kiej Brytanii, Malezji, Indii czy Taj-
landii. Rocznie we Wrocławiu po-
wstaje 40 takich generatorów. Przy 
ich tworzeniu pracuje ponad 1000 
osób. Dolnośląska fabryka wysy-
ła swoje urządzenia w świat drogą 
morską. Jednostki ważące prawie 

500 ton dostarczane są drogą kole-
jową.

Przypomnijmy, że firma GE 
wraz z Lufthansą otworzyły fabry-
kę pod Środą Śląską, która  zajmuje 
się serwisowaniem silników sa-

molotowych. – Spółka XEOS, jest 
wyjściem naprzeciw współczesnym 
wyzwaniom. Jest to bardzo dobry 
przykład współdziałania i  współ-
pracy dwóch firm, aby móc tworzyć 
wspólne projekty.

4 września w Urzędzie 
Gminy Malczyce odbyła 
s ię uroczystość wręczenia 

medal i  za długoletnie pożycie 
małżeńskie.  Odznaczenie 
otrzymal i  Państwo Maria i  Roman 
Gładkowscy z Chomiąży.  Medale 
przyznawane przez Prezydenta RP 
w 50. rocznicę ś lubu wręczył wójt 
gminy Malczyce Piotr Frankowski .

Państwo Gładkowscy pobrali się 8 sierpnia 
1970 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mal-
czycach. Mają 3 dzieci, 4 wnucząt i 2 prawnu-
cząt. Jubilaci przyjęli życzenia od wójta gminy 
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Re-
ceptą na udany związek jak sami podkreślili, 
jest miłość i zgoda, które powinny być cechami 
każdego małżeństwa, a wierność i szacunek 
nie dają się pokonać przeciwnościom losu.

Złote Gody, to piękny jubileusz, jeszcze 
raz życzymy wszystkiego najlepszego!

Państwo Krystyna i Stefan Zielińscy 
z Ruska w minioną sobotę świętowali 
jubileusz Złotych Godów. Dokładnie 

12 września 1970 roku w urzędzie stanu 
w Malczycach złożyli przysięgę małżeńską 
i są ze sobą już 50 lat.

Z okazji tak pięknego jubileuszu wójt gmi-
ny Malczyce Piotr Frankowski uhonorował 
Jubilatów medalami Prezydenta RP za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie oraz przekazał 

serdeczne gratulacje.
Podkreślił, że wspólne przeżycie tak dłu-

gich lat w związku małżeńskim to symbol 
odpowiedzialnej miłości rodzinnej, to dowód 
wzajemnego zrozumienia i istoty wspólnego 
związku.

Jubilaci Złotych Godów to mieszańcy 
Ruska. Państwo Zielińscy mają 4 dzieci, 9 
wnuków i 2 prawnuków.  W uroczystości to-
warzyszyli im najbliżsi, jubilaci wznieśli toast, 
otrzymali kwiaty oraz słodki upominek.

W  Strzelińskim Ośrodku 
Kultury przedstawiciele 
samorządów z Dolnego 

Śląska w tym wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski  podpisali 
porozumienie o współpracy 
w zakresie opracowania 
dokumentu programowego 
jednostek samorządu terytorialnego 
wchodzącego w skład Innego 
Instrumentu Terytorialnego 
„Subregionu Wrocławskiego”.

Celem współpracy będzie 
uzyskanie w nowej perspektywie 
finansowej UE 2021-2027 istot-
nej poprawy w kluczowych dzie-
dzinach wyznaczających tempo 
rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego. Lider, gmina Strzelin, 
zaprosiła do współpracy ponad 20 
samorządów, w tym Gminę Mal-
czyce.

Podczas spotkania wybrano 
również skład Komitetu Steru-

jącego. Przewodniczącą została 
burmistrz Strzelina Dorota Pa-
wnuk, zaś jej zastępcami będą bur-
mistrz Wołowa Dariusz Chmura, 
burmistrz Międzyborza Jarosław 
Głowacki oraz burmistrz Środy 
Śląskiej Adam Ruciński.

źródło: Nowiny Strzelińskie

FOT. NOWINY STRZELIŃSKIE
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W ostatnim, czasie 
władzom gminy 
udało s ię m. in. 

kolejny raz otrzymać 
wsparcie w kwocie 48 600 
zł ,  na funkcjonowanie 
gminnych form opieki  nad 
maluszkami,  tym razem 
z przeznaczeniem na nowo 
powstały Żłobek Publ iczny 
„Szczęśl iwe Misie” 
w Malczycach. 

Dotacja została przyznana w ra-
mach Resortowego programu roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2020, realizowanego przez Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej 
i zostanie przeznaczona na wydatki 
bieżące związane z funkcjonowa-
niem placówki.

Ponad 100 tys zł. pozyskano na 
zakup sprzętu komputerowego dla 
Szkoły Podstawowej w Malczycach 
im. Skarbów Dolnego Śląska, Naj-
pierw gmina Malczyce otrzymała 
ponad 59 tys. zł w ramach pro-
gramu grantowego Zdalna Szkoła, 
a po ogłoszeniu kolejnego konkur-
su pn. Zdalna Szkoła +, udało się 
otrzymać kolejne dofinansowanie 
w wysokości 45 tys. zł. Dzięki temu 
Szkoła Podstawowa wzbogaciła 
się m.in. o nowe laptopy, tablety, 
oprogramowanie, urządzenie wie-

lofunkcyjne, drukarkę, kamerki in-
ternetowe czy karty SD umożliwia-
jące korzystanie z internetu.

Oprócz starań samorządu, efek-
ty przyniosły działania Ludowego 
Klubu Sportowego ODRA Mal-
czyce, Zarząd otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 20 000 zł w ra-
mach konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu kultu-
ry fizycznej w 2020 r. ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

W ramach otrzymanej dotacji 
będzie możliwa modernizacja bo-
iska sportowego poprzez budowę 
systemu nawodnienia oraz wyko-
nanie części ogrodzenia.

Gmina Malczyce cały czas pozyskuje dofinansowania

P ożegnal iśmy wieloletniego 
pracownika Urzędu Gminy 
Malczyce podinspektora ds. 

komunalnych Andrzeja Dybkę, 
który z pracą w samorządzie 
związany był od 45 lat .  Teraz 
przeszedł na emeryturę.

Swoją przygodę z pracą w Urzędzie Gmi-
ny rozpoczął tuż po ukończeniu technikum 
objął wówczas stanowisko ds. melioracji 
i łąkarstwa. Pomimo zmian jakie zachodziły 
w samorządzie oraz pracy na różnych stano-

wiskach to od lat związany był ściśle z refera-
tem rolnictwa.

Koledzy i koleżanki z pracy osobiście zło-
żyli życzenia i podziękowali za lata współ-
pracy. Nie zabrakło wspomnień i ciepłych 
słów. Dla współpracowników zawsze pozo-
stanie „historią i twarzą urzędu”.

Panie Andrzeju, z okazji przejścia na 
emeryturę  jeszcze raz składamy serdeczne 
życzenia realizacji swoich pasji i zaintereso-
wań, dalszych planów i zamierzeń, wspiera-
nych dobrym zdrowiem. Spokojnej emerytu-
ry w gronie najbliższych!

P ani Stanisława Kl imkiewicz 
przepracowała w Gminnej 
Bibl iotece Publ icznej  37 

lat .  Od s ierpnia przechodzi  na 
emeryturę.

W piątek, 17 lipca w Domu Kultury 
pani Stanisława Klimkiewicz uroczyście 
pożegnała się ze swoimi współpracowni-
kami. Na pożegnanie zaproszony został 
również wójt gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski, który wręczył jubilatce list gratu-
lacyjny oraz bukiet kwiatów. Podziękował 
za lata wzorowej pracy, zaangażowanie 
w powierzone zadania, a przede wszystkim 
za wzmacnianie pozytywnego wizerunku 
biblioteki i wypełnianie misji upowszech-
niania czytelnictwa wśród mieszkańców 
gminy Malczyce. Wszyscy zebrani życzyli 
pani Stanisławie spełnienia niespełnionych 
marzeń oraz wielu radosnych chwil na 
emeryturze.

Takie spotkania i uroczystości wywołują 
wiele wspomnień, postanowiliśmy w skró-
cie przypomnieć trochę historii…

Pani Stanisława Klimkiewicz to znana 
i bardzo lubiana przez czytelników bi-
bliotekarka, od lat prowadząca dział dla 
dorosłych. Kiedy podjęła pracę, malczycka 

książnica znajdowała się w przedwojen-
nym pałacyku przy ul. 1-go Maja, na I pię-
trze. Funkcję kierownika pełniła wówczas 
pani Stefania Baran, biblioteka podlegała 
pod Urząd Gminy w Malczycach.

W październiku 1998 roku Gminna 
Biblioteka Publiczna została przeniesio-
na z budynku przy ulicy Sienkiewicza 10 
A (Dom Kultury) do nowej siedziby przy 
ulicy Klonowej 1 (budynek przedszkola). 
Dzięki nowej lokalizacji biblioteka zyskała 
więcej czytelników – zwłaszcza z wybudo-
wanego obok osiedla. Kierownikiem bi-
blioteki była wtedy pani Jadwiga Stelmach, 
która jednocześnie prowadziła dział dla 
dorosłych.

Z dniem 1 stycznia 2001 roku – uchwa-
łą Rady Gminy w Malczycach – utworzo-
no Gminny Ośrodek Kultury. Od 1 kwiet-
nia 2001 Gminna Biblioteka Publiczna 
znalazła się w jego strukturach.

W ostatnim czasie biblioteka powró-
ciła na jakiś czas do pomieszczeń GOK, 
ale niedługo cały księgozbiór przeniesiony 
zostanie do wyremontowanego budynku 
PKP przy ul. Dworcowej, gdzie wyodręb-
nione zostaną pomieszczenia pod działal-
ność Gminnej Biblioteki Publicznej.

W Urzędzie Gminy Malczyce przepracował 
45 lat. Teraz przeszedł na emeryturę

Przechodzi na emeryturę, współpracownicy 
pożegnali panią Stanisławę Klimkiewicz
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Gmina Malczyce jest 
w trakcie realizacji zmia-
ny studium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
dla naszej gminy. Wyko-
rzystując ten proces zo-
stał opracowany dokument 
„Ocena możliwości wdro-
żenia nowych kierunków 
rozwoju gminy Malczyce”, 
który opiera się o współ-
czesne trendy gospodarcze 
i funkcjonalno-przestrzen-
ne. Mając na uwadze ko-
nieczność działań na rzecz 
ekologii ważnym aspektem 
kierunku rozwoju gminy są 
zarówno odnawialne źró-
dła energii, jak i projekty 
mające na celu poprawę 
środowiska naturalnego 
naszego najbliższego oto-
czenia. Gmina Malczyce 
realizuje zadania proekolo-
giczne, w ramach których 
m.in. zamontowano insta-
lacje fotowoltaiczne u 40 
grantobiorców. Z końcem 
sierpnia zakończył się na-
bór do programu wymiany 
wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła. Złożone zostały 33 
wnioski, które są oceniane 
do końca września.

Nowe kierunki rozwo-
ju, na które należy zwrócić 
uwagę w najbliższych la-
tach, to przede wszystkim 
odnawialne źródła energii. 
Prezentujemy opracowa-
nie przedstawiające tereny, 
które posiadają potencjał 
na lokalizację w przyszłości 
odnawialnych źródeł ener-
gii tj. farmy fotowoltaiczne 
czy elektrownie wiatrowe.

Potencjał rozwojowy odnawialnych źródeł energii w gminie Malczyce

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Malczycach 
RED. NACZELNA: 
Kaja Rejek-Nowak 
KONTAKT: 71 3179 223 

Gazeta
Malczycka

DRUK: 
Polskapresse
Sosnowiec
SKŁAD:
Paweł Harom
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1 września  przypadła 81. rocznica 
wybuchu II wojny światowej. 1 września 
1939 roku dokładnie o godz. 4.47 nie-
miecki pancernik szkolny Schleswig-Hol-
stein ostrzelał polską składnicę wojskową 
na Westerplatte, znajdującą się na tere-
nie Wolnego Miasta Gdańska. Wcześniej 
Niemcy zbombardowali Tczew i Wieluń.

Władze samorządowe złożyły hołd 
ofiarom II wojny światowej

1 września br., w 81. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej, przedstawiciele władz 
samorzadowych gminy Malczyce złożyli 
wiązankę kwiatów pod obeliskiem w Mal-
czycach oraz pod Pomnikiem Szlaku II 
Armii Wojska Polskiego w Kwietnie.

W ten sposób oddano hołd wszystkim 
poległym i pomordowanym oraz upamięt-
niono tragiczne wydarzenia w historii Pol-
ski i całego świata, jakim był wybuch II 
wojny światowej.

1 września również dla uczniów mal-
czyckich placówek oświatowych rozpoczął 
się nowy rok szkolny 2020/2021. Ucznio-
wie zostali powitani przez wychowawców 
w swoich klasach.

W tym roku swoją przygodę z nauką 
rozpoczęło 46 pierwszoklasistów, którzy 
zostali powitani przez wójta gminy Mal-
czyce Piotra Frankowskiego oraz dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Marzenę Łaziuk, 
uczniowie przyjęli życzenia i gratulacje. 

Pierwszoklasiści otrzymali również upo-
minki na dobry start od władz samorządo-
wych gminy.

Teraz wszystkim uczniom życzymy po-
wodzenia w osiągnięciu zamierzonych ce-
lów i jak najlepszych wyników w nowym 
roku szkolnym! Nauczycielom natomiast 
cierpliwości i wytrwałości w spełnianiu 
swojej zawodowej misji.

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł koń-
ca, 26 czerwca br., 36 absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Malczycach im. Skarbów 
Dolnego Śląska, uczestniczyło w uroczy-
stym apelu z okazji ukończenia szkoły.

Apel prowadziła dyrektor szkoły Ma-
rzena Łaziuk, oprócz uczniów uczestni-
czyli w nim pedagodzy, wychowawcy VIII 
klas oraz zaproszeni goście: wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski, ks. dziekan Ja-
nusz Głąba, ks. mitrat Michał Szlaga oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców Gabriela 
Zawisza-Krzywdzińska.

 Niespodzianką dla uczniów był występ 
finalistki the Voice of Poland Gosi Pauki.

Zakończenie roku szkolnego to przede 

wszystkim czas podziękowań i gratulacji, 
które w tym szczególnym dniu należą się 
przede wszystkim uczniom. 

Praca uczniów przełożyła się na osią-
gnięte wyniki. Nagrody wójta gminy Mal-
czyce w tym roku szkolnym otrzymali: 
Aleks Kantek – za osiągnięcie sukcesów 
sportowych, Martyna Rabiej – za działal-
ność charytatywną i wolontariat oraz Ju-
lia Kusto, Zofia Żurawiecka i Bartłomiej 
Dolak – za wysokie wyniki w nauce oraz 
reprezentowanie szkoły i gminy podczas 
konkursów na szczeblu gminnym, powia-
towym i wojewódzkim.

27 czerwca parafia Polskiego Kościoła 
Prawosławnego pw. Zwiastowania Prze-
najświętszej Marii Bogarodzicy w Mal-
czycach obchodziła swój jubileusz. 70-le-
cie jej istnienia zbiegło się z 35 rocznicą 
probostwa ks. Mitrata Michała Szlagi, 
który swoją posługę w Malczycach pełni 
od 1985 roku.

Uroczystą Świętą Liturgię z okazji 
jubileuszu celebrował Jego Ekscelencja 
Najprzewielebniejszy Jerzy, Prawosław-
ny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński 
Ordynariusz Wojska Polskiego, we Mszy 
Świętej uczestniczyli również zaprosze-
ni goście, bracia w kapłaństwie świętego 

kościoła, duchowieństwo siostrzanego 
kościoła rzymskokatolickiego oraz przed-
stawiciele lokalnych władz samorządowych 
w tym m.in. wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski, przewodnicząca Rady Gminy 
Monika Krzywdzińska, starosta powiatu 
średzkiego Krzysztof Szałankiewicz oraz 
były marszałek województwa dolnośląskie-
go Tadeusz Samborski.

Parafianie oraz ks. mitrat Michał 
Szlaga przyjęli gratulacje, podziękowa-
nia i wyrazy uznania za dotychczasową 
działalność na rzecz duchowego wkładu 
w budowanie Chrześcijańskiej Wspólno-
ty Parafialnej.

Parafia Prawosławna  w Malczycach 
jest jedną z 45 parafii Diecezji Wrocław-
sko-Szczecińskiej Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego. Cer-
kiew od 1950 r. pełni funkcję świątyni 
prawosławnej i w związku z tym w latach 
1953-1954 r. została dostosowana do tych 
potrzeb. Ikonostas, pochodzący z prze-
łomu XIX i XX w., został sprowadzony 
z cerkwi św. Michała Archanioła w Kulnie 
na Lubelszczyźnie. W latach 1987–1997 
dokonano kapitalnego remontu cerkwi, 
uzupełniono też wyposażenie wnętrza.

W powiecie średzkim jest to jedyna 
z tak okazałych świątyń. Do Parafii w Mal-
czycach przynależy ponad 100 rodzin. 
Msze odprawiane są w każda niedzielę 
o godz. 10:00.

81. rocznica wybuchu II wojny  
światowej – pamiętamy

70-lecie Parafii Prawosławnej 
w Malczycach oraz 35-lecie 

probostwa ks. mitrata Michała Szlagi

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska

Pożegnanie absolwentów VIII klas 
Szkoły Podstawowej im. Skarbów 

Dolnego Śląska
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Market Dino w Mazurowicach, wkrótce otwarcie

30 666 tys. zł dofinansowania na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest dla gminy Malczyce

Nowy teren do zagospodarowania - w Chomiąży powstanie plac zabaw

M azurowice w tym 
roku zyskają nie 
tylko nową świet l icę 

wiejską,  na sąsiadującej 
działce trwa budowa 
marketu Dino.

W połowie 2019 roku, gmi-
na Malczyce w drodze przetargu 
wystawiła na sprzedaż 50 arową 
działkę, przy drodze krajowej nr 
94 w Mazurowicach, zabudowaną 
nieruchomością, budynkiem po 
byłej świetlicy wiejskiej. Działkę 
kupiła firma pod budowę mar-
ketu DINO.  Mamy informację, 
że otwarcie sklepu zaplanowano 

na początek października. Bu-
dowa sklepu z pewnością ucieszy 
mieszkańców jak i przejezdnych, 
ze względu na swoją dobrą lokali-
zację.

- Obecna sytuacja w kraju opóź-
niła plany firmy i budowę marke-
tu DINO. Rozpoczęcie prac to do-
bra wiadomość dla nas wszystkich. 
Sklep i równocześnie budowa nowej 
świetlicy w Mazurowicach, znacz-
nie zwiększy komfort życia miesz-
kańców,  z czego bardzo się cieszę 
- komentuje wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski.

W tym roku dzięki 
otrzymanej dotacj i 
na zadanie pn. 

„Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 
z terenu Gminy Malczyce” 
zutyl izowanych zostanie 
43 Mg azbestu z 28 
posesj i  na terenie gminy. 
Obecnie trwa postępowanie 
wyłaniające wykonawcę.

Odbiór odpadów azbestowych 
od właścicieli nieruchomości odbył 
się w lipcu i sierpniu.

Gmina Malczyce od 2017 roku 
pozyskuje środki od WFOŚiGW 
we Wrocławiu na utylizację azbe-
stu.  Otrzymane wsparcie przy-
czyniło się m.in. do zwiększenia 

dbałości o środowisko. Łącznie 
z terenu gminy zostało usuniętych 
ponad 150 Mg azbestu. Cieszy 
nas fakt, że wśród mieszkańców 
nie maleje zainteresowanie usu-
waniem azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest.

Dlatego też, w kolejnych la-
tach również będziemy starać 
się o przyznanie dofinansowa-
nia, w związku z tym zachęcamy 
mieszkańców, którzy wyrażają 
chęć usunięcia wyrobów azbesto-
wych ze swoich nieruchomości 
do śledzenia informacji na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Mal-
czyce. Pod koniec roku udostęp-
niona zostanie deklaracja o za-
miarze przystąpienia do usunięcia 
wyrobów azbestowych na 2021 r.

5 czerwca br., w kancelarii 
notarialnej we Wrocławiu 
wójt gminy Malczyce 

Piotr Frankowski podpisał 
akt notarialny nieodpłatnego 
przekazania gminie Malczyce 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej 
w miejscowości Chomiąża. 

Jest to nieruchomość położona 
w centrum miejscowości na przeciw-
ko świetlicy wiejskiej oraz kościoła, 
przy ulicy Średzkiej nr.45, były pa-
wilon spożywczy. Starania dotyczące 

przejęcia na własność tej nieruchomo-
ści trwały od 2018 roku i tym bardziej 
cieszy fakt pozytywnego zakończenia 
sprawy.

- Ta wiadomość z pewnością ucieszy 
mieszkańców Chomiąży. Od kilku lat 
staraliśmy się przejąć tę działkę od Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Niezagospodarowany teren w centrum 
wsi odstraszał, teraz zadbamy o to, aby 
to miejsce stało się bezpieczne i przyja-
zne dla najmłodszych mieszkańców wsi, 
jest to bardzo dobra lokalizacja na plac 
zabaw - wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

FOT. INVESTMAP.PL

FOT. PAWEŁ HAROM - ARCHIWUM PRYWATNE
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237 340,45 zł - to kwota funduszu sołeckiego w gminie Malczyce w 2021 r.

Wychodzimy naprzeciw inwestorom

O bowiązkiem wójta 
gminy do końca l ipca 
br.  jest  przekazanie 

informacj i  sołtysom 
o wysokości  środków 
funduszu sołeckiego 
przypadających na dane 
Sołectwo w kolejnym roku.

Fundusz Sołecki w gminie Mal-
czyce wyodrębniony jest od 2012 r. 
Są to środki pochodzące 

z budżetu gminy, zagwaranto-
wane na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie życia miesz-
kańców.

Kwota funduszu sołeckiego dla 
sołectw gminy Malczyce  na rok 
2021 wynosi 237 340,45 zł.

Sołtysi mają czas do 30 wrze-
śnia, aby przeprowadzić zebrania 
wiejskie i ustalić wspólnie 

z mieszkańcami na co przezna-
czą zagwarantowane środki.

Poszczególne kwoty przyznane 
sołectwom:
• Chełm - 18 754,17 zł
• Chomiąża - 26 947,75 zł
• Dębice - 23 761,36 zł
• Kwietno - 26 492,55 zł
• Malczyce - 45 519,84 zł
• Mazurowice - 26 175,91 zł
• Rachów - 14 475,31 zł
• Rusko - 22 987,52 zł
• Wilczków - 32 228,05 zł

Przeznaczenie funduszu so-
łeckiego może posłużyć m.in. 
w poprawie warunków estetycz-
nych wsi, zagospodarowaniu te-
renu, doposażeniu placów zabaw, 
zakupie urządzeń rekreacyjnych, 
sprzętów będących później na wy-
posażeniu sołectwa, zorganizowa-
niu dodatkowych zajęć dla dzieci, 
a przeznaczenie całej kwoty może 
też posłużyć do zrealizowania jed-
nej większej inwestycji. Przykła-

dów rozdysponowania pieniędzy 
z funduszu sołeckiego jest mnó-
stwo.  Ważne tylko, aby ich prze-
znaczenie mieściło się w zadaniach 
własnych gminy i służyło poprawie 
warunków i życia mieszkańców.

Każdy mieszkaniec może 
współdecydować. Zachęcamy do 
udziału w zebraniach sołeckich.

O d blisko roku 
z inic jatywy wójta 
gminy Malczyce 

Piotra Frankowskiego gmina 
Malczyce współpracuje 
z Działem Obsługi 
Inwestorów i  Eksporterów  
Dolnośląskiej  Agencj i 
Współpracy Gospodarczej . 

Ma ona za zadanie wdrożyć 
naszą gminę w ogólnopolską bazę 
pośredniczącą w kontaktach po-

między inwestorami zaintereso-
wanymi rozpoczęciem działalności 
w naszej gminie.

Współpraca ukierunkowana jest 
na ułatwienie zagranicznym jak 
i krajowym inwestorom, wejścia 
na nasz rynek. Próbujemy zainte-
resować potencjalnych inwestorów 
terenami położonymi

w gminie Malczyce. W Urzę-
dzie Gminy utworzone zostało 
Gminne Centrum Obsługi Inwe-
stora i Eksportera przy pomocy 

DAWG, które opracowuje i przy-
goowuje bazę terenów inwestycyj-
nych oraz ofert zgodnie z odpo-
wiednimi standardami.

Dużym atutem jest położenie 
naszej gminy, bliskość autostra-
dy, węzeł kolejowy, w przyszłości 
szlak wodny, oraz przynależność 
do Aglomeracji Wrocławskiej. Są 
to atuty które, należy wykorzystać. 
Przyczyni się to do poprawy sytu-
acji ekonomicznej naszej gminy.



KONKURS FOTOGRAFICZNY
ZATRZYMAJ SIĘ W MALCZYCACH

Konkurs organizowany w ramach projektu pn. “Aktywne Malczyce, czyli razem w czasie epidemii” programu Działaj Lokalnie 2020

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA
WWW.SYMPATYCYMALCZYC.ORG.PL

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY
DO 18 PAŹDZIERNIKA 2020

ZDJĘCIE WYŚLIJ NA
KONKURSMALCZYCE@GMAIL.COM

WYKONAJ ZDJĘCIE OBIEKTU, MIEJSCA, OSOBY LUB WYDARZENIA
ZWIĄZANEGO LUB PROMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ MALCZYCE


