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Idą zmiany w porcie

Wizualizacja nabrzeża Odry w sąsiedztwie portu

Budżet na 2017 rok

Rok zrównoważonego  
rozwoju gminy Malczyce

P oczątek roku to 
doskonały moment 
na przypomnienie 

i  podsumowanie tego, co 
wydarzyło s ię w Gminie 
Malczyce w ubiegłym 
już,  2016 roku. 

Właśnie minęły dwa lata 
od wyborów samorządowych 
w 2014 roku, kiedy to mieszkań-
cy gminy obdarzyli zaufaniem 
Piotra Frankowskiego, powierza-

jąc mu stanowisko wójta gminy 
Malczyce. Misją gminy Malczy-
ce jest poprawa warunków życia 
mieszkańców, poprzez zapew-
nienie stałego, zrównoważone-
go rozwoju. Dążąc do realizacji 
tego strategicznego celu, 2016 
rok był okresem wytężonej i sys-
tematycznej pracy oraz wzmo-
żonych wysiłków i przygotowań 
do rzeczowej realizacji inwestycji, 
głównie w kierunku aplikowania 
o środki zewnętrzne.  

Dochody 
budżetu 
na przyszły 

rok zaplanowano 
w wysokości 28 
mln zł., a wydatki 
w kwocie 31,2 mln zł.  

Deficyt będzie sfi-
nansowany wolnymi 
środkami będącymi na 
rachunku Gminy, lub 
kredytem, gdy zajdzie 
taka potrzeba. 

8,6 mln dofinansowania

R ok 2016 
skończył s ię 
dla Gminy 

Malczyce wraz 
z bardzo dobrą 
wiadomością.

Decyzją Zarządu 
Województwa Gmina 
otrzymała dofinanso-
wanie na przebudowę 
oczyszczalni ścieków 
w Malczycach.  

Wydarzenia kulturalne w 2017 roku

W 2017 roku 
w kalendarzu 
wydarzeń pojawiło 

się kilka nowych pozycji.   

Część z nich z pewnością na stałe 
wpisze się w harmonogram spor-
towych i kulturalnych spotkań 
w poszczególnych miejscowo-
ściach gminy. 
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Z początkiem l istopada 
gmina oddała 
w dzierżawę teren 

portu w Malczycach 
z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej . 

Firma Eco-Polcon specjalizu-
je się w przewozach masowych 
i drobnicowych, w tym materiałów 
budowlanych, złomu, węgla itp. 
Firma obsługuje budowy hydro-
techniczne, przeholunki kadłubów 
oraz przewozy ponadgabarytowe. 

Oprócz tego magistrat planuje 
szereg zmian w obrębie nabrzeża 
Odry. Oprócz traktu dla pieszych, 
celem władz jest także budowa po-
stoju dla motorówek oraz żaglówek.

W tym numerze także:

Dolnośląski Klucz Sukcesu dla gminy Malczyce

SPZOZ w Malczycach z myślą o mieszkańcach

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Radni gminy Malczyce - numery telefonów

Podsumowanie roku w Malczyckich Usługach Komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów

Orszak Trzech Króli ulicami Malczyc

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie
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Gospodarka i finanse  
W ujęciu finansowym minio-

ny rok należy ocenić pozytywnie. 
Budżet Gminy Malczyce zamknie 
się nadwyżką znacznie przekracza-
jącą milion złotych, przy zakłada-
nym w projekcie budżetu deficycie 
sięgającym 0,6 mln zł (dokładne 
wyniki budżetu znane będą pod 
koniec stycznia). Gmina aktywnie 
działa na rzecz pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych dla wsparcia 
inwestycji. W 2016 dzięki różnym 
programom udało się pozyskać do-
finansowanie na inwestycje drogo-
we: przebudowę ul. Pocztowej wraz 
z chodnikami przy ul. Traugutta 
i  1  Maja w Malczycach, przebu-
dowę alei cmentarza komunalnego 
w Malczycach, budowę chodnika 
w Wilczkowie, przebudowę drogi 
w Chomiąży w kierunku Lipnicy, 
przebudowę drogi w Mazurowi-
cach. Łączna wartość pozyskanych 
środków na te inwestycje wyniosła 
prawie 1 mln 700 tys zł. Większość 
zadań infrastrukturalnych ruszy 
jednak dopiero w 2017. Gmina 
jest na nie przygotowana, posiada 
dokumentację projektową plano-
wanych inwestycji, a także złożone 
zostały wnioski o dofinansowanie, 
które obecnie podlegają weryfikacji.

Pozyskane środki
Najważniejszą informacją mi-

nionego roku jest przyznane z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 dofinansowanie na 
przebudowę i rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Malczycach w wy-
sokości 8,6 mln, co łącznie z dotacją 
z Narodowego i  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na 
rekultywację wysypiska śmieci w Ru-
sku daje kwotę pozyskanego w 2016 
roku dofinansowania 11 mln 650 tys 
zł. Na zakończenie oceny czekają 
również inne projekty, na realizację 
których zawnioskowano w ramach 
programów unijnych, jak przebu-
dowa Gminnego Ośrodka Kultury 
w Malczycach, termomoderniza-
cja budynków szkoły i przedszkola 
czy budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rusko wraz z prze-
syłem do Malczyc. W przypadku 
tych inwestycji gmina może otrzy-
mać wsparcie zewnętrzne w wy-
sokości 6 mln. Wyniki oceny tych 

wniosków znane będą w pierwszym 
kwartale 2017 roku.

W 2016 roku podpisane zosta-
ło porozumienie z prusicką spółką 
Prusice PS Energetyka Odnawial-
na, wspólnie z którą został złożony 
projekt na dofinansowanie, sięgające 
85%, budowy mikroinstalacji służą-
cych do wytwarzania energii ze źró-
deł odnawialnych. Przystąpieniem 
do projektu zainteresowanych było 
40 mieszkańców gminy Malczyce.

Rozwój  
przedsiębiorczości

Niewątpliwy postęp należy tak-
że odnotować w kwestii rozwoju 
przedsiębiorczości. W gminie po-
wstają nowe aktywności gospo-
darcze i nowi inwestorzy decydu-
ją się na tworzenie miejsc pracy. 
W Wilczkowie zainwestowała 
firma GPS Technika Grzewcza 
Andrzej Muszyński, w Cheł-
mie CARGO EXPRESS oraz 
w Malczycach inwestor, z którym 
wiążemy duże nadzieje związane 
z rozwojem infrastruktury prze-
mysłowej oraz turystycznej Odry 
– chodzi o nowego dzierżawcę 
portu firmę Eco-Polcon Sp z o.o. 
To poważny międzynarodowy ar-
mator, co daje szansę przywrócenia 
temu terenowi jego dawnej funkcji. 

Rzeka Odra jest naturalnym po-
tencjałem Malczyc. Miejscowość 
historycznie wpisana jest w pejzaż 
tej rzeki, a ona jest nadzieją na roz-
wój i powrót do Malczyc inwestycji 
związanych z żeglugą śródlądową. 
Uwieńczeniem starań w dążeniu 
do stworzenia jak najlepszej at-
mosfery dla inwestorów na terenie 
gminy było przyznanie certyfikatu 
„Gmina Przyjazna Inwestorowi” 
przyznawanego przez Dolnośląską 
Agencję Współpracy Gospodarczej 
oraz prestiżowej nagrody DOL-
NOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU 
w kategorii Najbardziej gospodarna 
gmina wiejska. Nagroda przyzna-
wana jest corocznie przez Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dol-
nego Śląska jednej z dolnośląskich 
gmin wiejskich. Podpisaliśmy rów-
nież porozumienie o  współpracy 
z  Dolnośląskim Funduszem Roz-
woju na wsparcie w wykorzystaniu 
przez przedsiębiorców naszej gmi-
ny środków z programów unijnych 
JEREMI.

Uleczona  
służba zdrowia

Od czerwca Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Malczycach kieruje 
Monika Lejczak – nowy kierownik 

wyłoniony w drodze ogłoszonego 
konkursu. Zmianie uległy zasady 
funkcjonowania ośrodka zdrowia, 
czego efektem jest znaczne polep-
szenie jego oferty: zatrudnienie 
dodatkowych lekarzy podstawowej 
opieki (obecnie jest ich sześciu, po-
przednio było dwóch), wydłużenie 
godzin przyjmowania pacjentów, 
poszerzenie oferty o usługi specja-
listów np. kardiologa, endokrynolo-
ga, neurologa, ortopedę, poszerzo-
na oferta badań, nowe wyposażenie 
m.in. aparat do badań ultrasono-
graficznych, rozbudowa systemu 
rehabilitacji, dzięki czemu dostępne 
są zabiegi fizykoterapii, kinezytera-
pii oraz masażu, rozbudowa oferty 
ambulatoryjnej z wprowadzeniem 
codziennych badań próbek biolo-
gicznych. Wraz z końcem roku za-
kończyła się kontrola prowadzona 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
we Wrocławiu. Kontrolujący nie 
mieli żadnych zastrzeżeń do funk-
cjonowania SPZOZ-u.

Współdecydowanie
Rok 2016 to również rok no-

wych inicjatyw aktywizujących 
lokalną społeczność. Został opra-
cowany i wdrożony program gran-
towy pn. „Kreatywni w Gminie 
Malczyce”, na który wygospo-
darowane zostało 20 tys zł z bu-
dżetu gminy. Do pierwszej edycji 
tego konkursu przystąpiły dwie 
organizacje: OSP Rusko i Stowa-
rzyszenie Sympatyków Malczyc 
i  okolic oraz dwa sołectwa: Ma-
zurowice i Rachów. Efektem ich 
prac są m.in. przeprowadzony cykl 
szkoleń pierwszej pomocy z uży-
ciem zakupionego defibrylatora, 
odnowione pomieszczenia Izby 
Muzealnej w stoczni w Malczy-
cach, zagospodarowana przestrzeń 
przy świetlicy w Rachowie czy 
zrekultywowane boisko sportowe 
w Mazurowicach. Ta aktywna pra-
ca, przy wsparciu środkami budże-
towymi, jest doskonałą inicjatywą 
aktywizującą mieszkańców, którzy 
przy zaangażowaniu środków fi-
nansowych mają ogrom pomysłów 
na ich celowe wykorzystanie.

Na wniosek stowarzyszenia 
ADSUM z Chomiąży opracowana 
została również uchwała w  spra-
wie realizacji zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej. Ta 
nowa inicjatywa na terenie powiatu 

średzkiego, dotąd nie została wpro-
wadzona przez żadną inną z gmin. 
To jedna z form współpracy samo-
rządu z mieszkańcami, prowadzana 
w oparciu o ustawę o  działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie. W budżecie gminy na 2017 
rok zaplanowano środki w wy-
sokości 10 tys. zł na jej realizację. 
Współpraca samorządu Gminy 
Malczyce z sektorem NGO zyska-
ła również uznanie kapituły akcji 
,,Masz głos, Masz wybór”, doce-
niającej współdziałanie mieszkań-
ców z władzami lokalnymi na rzecz 
najbliższego otoczenia. Uroczysta 
gala wręczenia nagród odbyła się na 
Zamku Królewskim w Warszawie, 
a gościem honorowym był Premier 
Jerzy Buzek, który wręczył Wój-
towi Gminy nominację do tytułu 
SUPER SAMORZĄD.

Nowe wydarzenia
Rok 2016 był rokiem nowych 

pozycji w kalendarzu imprez gmin-
nych. Wspólnie z parafią pw. Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Malczycach zorga-
nizowany został II Orszak Trzech 
Króli, mieszkańcy w barwnych 
strojach przeszli ulicami Malczyc, 
wspólnie kolędując. W niedzielę 
palmową odbył się Jarmark Wiel-
kanocny, na którym królowały wy-
roby rękodzielnicze.

W hali sportowo – widowi-
skowej w Malczycach w okresie 
zimowym przeprowadzono cykl 
turniejów sportowych: piłki noż-
nej, badmintona, tenisa stołowe-
go. Hala służy głównie dzieciom 
i młodzieży, ale korzystają z niej też 
kluby sportowe, odbywają się tre-
ningi. Przeprowadzane są turnieje 
i zawody sportowe przez cały rok.

W czerwcu odbyła się  II edycja 
Biegaj z nami Malczycami, ścieżką 
biegową Radia Wrocław, wytyczo-
ną w 2015 roku. Na organizację 
i przygotowanie imprezy udało się 
pozyskać wielu sponsorów.

Był to również rok oryginal-
nych, w niecodziennej atmosferze 
i otoczeniu wydarzeń, a to wszystko 
dzięki współpracy z Narodowym 
Forum Muzyki we Wrocławiu. Wa-
kacje rozpoczęły się niezwykłym, ja-
zzowym koncertem nad Odrą. 

Ciąg dalszy na stronie 3

2016 - rok zrównoważonego rozwoju  
w Gminie Malczyce

Piotr Frankowski, wójt gminy
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Malczyce, jako jedna z 5 miej-
scowości na trasie koncertowej, 
uczestniczyły w międzynarodowym 
projekcie „Pod prąd ze Szczecina 
do Wrocławia” w ramach Wrocław 
Europejska Stolicy Kultury 2016. 
Artystka jazzowa Deborah Brown, 
saksofonista, a zarazem producent 
muzyczny Sylwester Ostrowski 
wraz z zespołem oraz wrocławska 
orkiestra kameralna – NFM Le-
opoldinum dostarczyli mieszkań-
com gminy Malczyce niezwykłych 
emocji. Koncert odbył się nad samą 
rzeką Odrą w Malczycach.

Tradycyjnie w trzeci weekend 
czerwca, na rozpoczęcie wakacji, 
w najdłuższe dni roku odbył się 
festyn pod hasłem „Nadodrzańska 
Noc Świętojańska”. Dwudniowa 
impreza z wieloma atrakcjami dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wrzesień rozpoczął się pierw-
szymi gminnymi dożynkami w Ru-
sku i jednym z najważniejszych wy-
darzeń w Europie związanych 
z muzyką poważną – międzynaro-
dowym, organizowanym w regionie, 
koncertem festiwalu Wratislavia 
Cantans, który odbył się w kościele 
pw. NPNMP w Malczycach.

Nowe dokumenty  
strategiczne

Gmina Malczyce jako jedna 
z nielicznych i jedyna gmina wiej-
ska w województwie dolnośląskim 
zdecydowała się na długotrwałą 
i trudniejszą procedurę opracowa-
nie gminnego programu rewitali-
zacji zamiast programu lokalnego. 
Pierwszym etapem było pozyskanie 
dotacji z  Urzędu Marszałkowskie-
go, która w 90% pokryła wydatki 
związane z tworzeniem dokumentu. 
Mimo wielu ustawowych obostrzeń 
związanych z przygotowaniem pro-
gramu   ustawa przewiduje możli-
wość skorzystania z przywilejów. 
Jednym z nich, które są najistot-
niejsze z punktu widzenia gminy 
Malczyce, jest możliwość udzielania 
dotacji na roboty budowlane pole-
gające na remoncie lub przebudo-
wie, a także na prace konserwator-
skie i  restauratorskie w odniesieniu 
do nieruchomości niewpisanych do 
rejestru zabytków, jeżeli działania te 
służą realizacji przedsięwzięć rewi-
talizacyjnych. Nie ma żadnej inne 
prawnej możliwości dotowania prac 
budowlanych budynku prowadzo-

nych przez wspólnotę mieszkanio-
wą. Gmina chcąc wesprzeć wspól-
noty podejmowała różne działania 
prawne, jednak żadne nie uzyskało 
akceptacji organów nadzoru.

Kolejnym krokiem do przodu, 
dzięki opracowaniu dokumentu 
jest uchwalenie przez Radę Gmi-
ny Programu Usuwania Wyrobów 
Azbestowych na terenie Gminy 
Malczyce. Jego brak był przeszkodą 
wnioskowania o dotację na pokry-
cie mieszkańcom kosztów usuwa-
nia z ich nieruchomości np. pokryć 
dachowych wykonanych z azbestu. 
Ministerstwo Rozwoju przyznało 
Gminie Malczyce dotację w wyso-
kości 11 tys 600 zł na przygotowa-
nie programu i inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest na terenie 
gminy. Rok 2017 będzie pierwszym 
rokiem wdrożenia programu z życie.

- Obszary największej aktywności 
gminy są zgodne z priorytetami jakie 
zakładałem na początku mojej kaden-
cji – podsumowuje wójt gminy Piotr 
Frankowski. Należą do nich zwięk-
szanie dochodów, właściwa polityka 
wydatkowa, zachowanie dyscypliny 
budżetowej, zwiększanie partycypacji 
społecznej, rozwój edukacji, wspiera-
nie rynku pracy i przedsiębiorczości, 
poprawa jakości zarządzania admi-
nistracją, pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. 

Już   pierwszego dnia od objęcia 
stanowiska Wójta Gminy Malczyce, 
rozpoczął się dla mnie okres wytężonej 
i systematycznej pracy na rzecz naszej 
małej Ojczyzny. Mam świadomość 
potrzeb mieszkańców i pokładanych 
we mnie nadziei. Bycie samorzą-
dowcem to szczególny rodzaj służby, 
w której dobro gminy i jej mieszkań-
ców jest dla mnie na pierwszym miej-
scu. Praca na stanowisku Wójta jest 
trudna i wyczerpująca, ale daje dużo 
satysfakcji. Efekty wypracowuje się 
jednak z czasem, które mam nadzieję, 
Państwo już zauważacie. Wykona-
nie tylu zadań nie byłoby możliwe 
bez wsparcia i współpracy z wieloma 
osobami, organizacjami społecznymi, 
instytucjami samorządowymi oraz 
środowiskiem lokalnej społeczności. 
I za to wszystko już dzisiaj dziękuję, 
chociaż mam świadomość, że jeszcze 
wiele jest do zrobienia - informuje 
Piotr Frankowski.

dokończenie ze strony 2

Budżet gminy i plany na 2017 rok
20 grudnia ubiegłego 

roku - podczas 
XXX sesji Rady 

Gminy Malczyce - został 
uchwalony przyszłoroczny 
budżet gminy. 

Dochody budżetu na przyszły 
rok zaplanowano w wysokości 28 
mln zł., a wydatki w kwocie 31,2 
mln zł. Deficyt będzie sfinanso-
wany wolnymi środkami będącymi 
na rachunku Gminy, lub kredytem, 
gdy zajdzie taka potrzeba.

Uzależnione będzie to głównie 
od tego, czy wszystkie zapisane 
zadania inwestycyjne na 2017 rok, 
a jest ich rekordowo dużo, bo aż na 
kwotę ponad 13 mln zł otrzymają 
dofinansowanie. 

Wnioski o wsparcie zewnętrz-
ne planowanych inwestycji zastały 
już w większości złożone, obecnie 
podlegają one ocenie. Wśród naj-
ważniejszych zadań inwestycyjnych 
należy wymienić:
• przebudowa drogi Szymanów – 

Zawadka,
• przebudowa ul. Nowy Świat 

w Chomiąży,
• przebudowa ul. Górnej w Mazuro-

wicach,
• rozbudowa i modernizacja oczysz-

czalni ścieków,
• remont Gminnego Ośrodka Kultury,
• rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Budżet zakłada także zwiększe-
nie dotacji dla Ośrodka Kultury 
oraz wsparcie inicjatyw lokal-
nych poprzez programy granto-
we, których uruchomienie nastąpi 
w pierwszej połowie roku. 

Warto też wspomnieć o wyod-
rębnionym funduszu na potrzeby 
sołectw. Na przyszłoroczne wy-
datki zagwarantowano kwotę 143 
tys. zł. Wysokość środków przypa-
dających na dane sołectwo w dużej 
mierze wynika od ilości zamiesz-
kujących osób. W 2017 roku kwoty 
funduszu sołeckiego dla poszcze-
gólnych miejscowości wyniosą:
• Chełm, Szymanów, Zawadka  

- 11 145,96 zł
• Chomiąża - 16 813,40 zł
• Dębice - 14 114,62 zł
• Kwietno - 15 787,86 zł
• Malczyce - 26 987,80 zł
• Mazurowice - 15 383,04 zł
• Rachów - 8986,00 zł
• Rusko - 13 682,81 zł 
• Wilczków - 19 701,09 zł 

Bardzo dziękuję Radnym za poparcie naszego budżetu, a tym sa-
mym za udzielenie mi kredytu zaufania, za który od momentu wybo-
ru mojej osoby na Wójta Gminy Malczyce - bardzo jestem wdzięczny. 
Budżet na 2017 r.,  jest wynikiem ciężkiej pracy i wielu kompromi-
sów. Znajdują się tam zadania które będą służyły wszystkim miesz-
kańcom. Celem jest idea poprawy warunków życia, począwszy od 
najmłodszych mieszkańców, aż do seniorów. 

Mam również nadzieję, że sportowcy z naszej gminy z radością 
przyjmą wiadomość o zwiększeniu dotacji, która pochodzi z oszczęd-
ności jakie poczyniliśmy w budżecie w 2016 r. 

Nakłady finansowe, które systematycznie zwiększamy na wszelkie 
inicjatywy sportowe, na działalność klubów i utrzymanie obiektów 
sportowych. W 2016 r., z budżetu gminy na ten cel zostało przezna-
czonych 212 tys. zł, analogicznie w 2015 r. – 158 tys. zł, a w 2014 
r. - 117 tys. zł. 

Mam nadzieję, że jest zauważalne jak dużo uwagi poświęcamy 
propagowaniu sportu na terenie naszej gminy.

Jeszcze raz bardzo dziękuję Radnym naszej gminy za poparcie 
tego budżetu i liczę, na wsparcie w jego realizacji. Cieszę się, że dalej 
wspólnie będziemy działać dla dobra naszych mieszkańców." 

Piotr Frankowski
Wójt Gminy Malczyce

W 2017 roku zaplanowano przebudowę drogi Szymanów-Zawadka

Uwzględniono także remont Gminnego Ośrodka Kultury

REDAKCJA
WYDAWCA:  GOK w Malczycach 
RED.R NACZELNY:  Kaja Rejek 
KONTAKT:  71 3179 223 
DRUK: Polskapresse  SKŁAD: AdvanArt

Gazeta  
Malczycka
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Firma Eco-Polcon Sp. z o.o.  
– nowy inwestor w porcie

G mina Malczyce 
z początkiem 
l istopada oddała 

w dzierżawę teren portu 
w Malczycach 
z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej . 

Firma Eco-Polcon Sp. z o.o. 
reprezentowana przez Prezesa Bar-
tosza Fabiańczyka specjalizuje się 
w przewozach masowych i drobni-
cowych, w tym materiałów budow-
lanych, złomu, węgla itp. Firma ob-
sługuje budowy hydrotechniczne, 
przeholunki kadłubów oraz prze-
wozy ponadgabarytowe.

- Umowa dzierżawy portu z fir-
mą  Eco-Polcon Sp. z o.o., daje nam 
pewność i nadzieję na rozwój i po-
wrót do Malczyc inwestycji zwią-
zanych z żeglugą śródlądową. Pan 
Bartosz Fabiańczyk reprezentuje 
grupę FABICO – największego ar-
matora polskiego, którego barki pły-
wają po wodach rzek całej Europy. 
Jestem bardzo zadowolony z tego, 
że zgodnie z toczonymi rozmowa-

mi mamy podobne zdanie na temat 
malczyckiego portu i nabrzeży, któ-
rym należy przywrócić pierwotny 
charakter ściśle związany z Odrą. 
Oczywiście rozwój tych inwestycji 
uzależniony jest od programu rzą-

dowego Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
zakładającego budowę lub moderni-
zację Odrzańskiej Drogi Wodnej do 
parametrów   Va klasy żeglowności 
na lata 2014-2020 - komentu-

je Wójt Gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

Dla Gminy Malczyce jest to 
duży krok naprzód. Dlaczego firma 
Eco-Polcon wybrała Malczyce na 
swoją kolejną siedzibę?

- Malczyce historycznie wpisane 
są w pejzaż rzeki Odry. Port rzeczny, 
rzeka Odra odgrywają tu dużą rolę. 
Port w Malczycach jest pierwszym 
w kolejności portem od Wrocławia. 
Jest to doskonała lokalizacja. Rzeka 
Odra, istniejący port to duży poten-
cjał, a co najważniejsze jest w pełni 
gotowy do eksploatacji. Teraz pozo-
staje nam tylko uzbroić się w cierpli-
wość i czekać na realizację programu 
rządowego Ministerstwa Gospodarki 
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, do 
przystosowania parametrów rzeki 
do żeglowności. Mam nadzieję, że 
to nastąpi jak najszybciej. Działa-
my dla wspólnego dobra, bo przecież 
głównym założeniem jest przywró-
cenie świetności portu w Malczycach, 
poprawa warunków życia miesz-
kańców, za tym też idą nowe miejsca 
pracy. Jestem również zadowolony ze 
współpracy z Urzędem Gminy Mal-
czyce, załatwienie spraw formalnych 
przebiegło bez żadnych komplika-
cji, jako firma zostaliśmy życzliwie 
i otwarcie przyjęci ze strony władz 
jak i pracowników – podsumował 
Bartosz Fabiańczyk.

Wizualizacja portu i nabrzeża w Malczycach

Spotkanie w porcie
11 stycznia 2017 r., w porcie w Malczycach odbyło się oficjalne 
przekazanie terenu nowym inwestorom, którzy osiedlili się  
w malczyckim porcie z końcem 2016 r.

W spotkaniu 
udział wzięl i 
przedstawiciele 

władz lokalnych, ks.  Prałat 
Bolesław Sylwestrzak 
oraz nowi inwestorzy 
-  przedstawiciele 
f i rmy Eco-Polcon Sp. 
z o.o.  reprezentowanej 
przez prezesa Bartosza 
Fabiańczyka z rodziną. 

Teren portu został oficjal-
nie przekazany oraz poświęcony. 
Nowo zasiedleni przedsiębiorcy 

przedstawili włodarzom gminy 
swoje plany, pomysły oraz sposób 
realizacji tego, aby malczycki port 
i jego nabrzeża, miały przywróco-
ny pierwotny charakter, który jest 
ściśle związany z Odrą.

Firma Bartosza Fabiańczy-
ka specjalizuje się w przewozach 
masowych i drobnicowych, w tym 
materiałów budowlanych, złomu, 
węgla itp. Firma obsługuje budo-
wy hydrotechniczne, przeholunki 
kadłubów oraz przewozy ponadga-
barytowe.
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Rekordowe  
8,6 mln dofinansowania  
na oczyszczalnię ścieków
R ok 2016 skończył s ię 

dla Gminy Malczyce 
wraz z bardzo dobrą 

wiadomością.  Decyzją 
Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Gmina 
otrzymała dof inansowanie 
na przebudowę 
i  rozbudowę oczyszczalni 
śc ieków w Malczycach. 

W ramach zadania zaplano-
wano również remont 4 stacji 
uzdatniania wody: w Malczy-
cach, Dębicach, Mazurowicach 
i Wilczkowie. 

Oczyszczalnia już obecnie 
jest przeciążona, co uwidacznia 
się okresowymi problemami eks-
ploatacyjnymi, szczególnie przy 
zwiększonej ilości dowożonych 
ścieków. Aby zapewnić mieszkań-
com gminy możliwość korzystania 
z wydajnego systemu oczyszcza-
nia, spełniającego w  sposób trwa-
ły standard oczyszczania ścieków 
zgodny z wymaganiami unijnymi 
konieczna jest zarówno rozbudowa 
jak i przebudowa oczyszczalni.

Wniosek, jaki został złożony 
w ramach działania 4.2. Gospo-
darka wodno – ściekowa Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 w połowie roku, 
przeszedł pozytywną ocenę for-
malną i merytoryczną. Prace roz-
poczną się w I połowie nadcho-
dzącego 2017 roku.

-To doskonała informacja na 
koniec roku. Przebudowa oczysz-
czalni ścieków, obok rekultywacji 
wysypiska śmieci w Rusku, jest dla 
nas w tej chwili priorytetem. Bez 
dofinansowania z pewnością to za-
danie nie zostałoby wykonane, co 
pociągnęłoby za sobą konsekwen-
cję braku możliwości dalszego ka-

nalizowania gminy. 8,6 mln zł to 
rekordowa dla Gminy Malczyce 
dotacja. Cieszę się, że praca Urzę-
du, którym kieruję przynosi wy-
mierne efekty.

- Należy dodać, że jest to rekordo-
wa w historii Gminy Malczyce kwo-
ta dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych oraz sam koszt inwestycji 
jest również olbrzymich rozmiarów, 
bo opiewa na kwotę 10,9 mln zł – 
podsumowuje wójt gminy Piotr 
Frankowski.

Projekt przebudowy oczyszczalni

ZREALIZOWANE INWESTYCJE  
w 2016 roku

Chodnik w Wilczkowie 

Od lipca do września trwały prace nad budową chodnika w miejscowości 
Wilczków.  Chodnik powstał w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345, od skrzyżo-
wania z DK nr 94, wzdłuż ul. Strzegomskiej. 

Całość inwestycji wyniosła 499 134,74 zł. Połowa kosztów została dofi-
nansowana przez UMWD w ramach Dolnośląskiego programu przebudowy 
i remontów dróg wojewódzkich. Wykonawcą inwestycji była firma Kobylarnia 
S.A. z siedzibą w Miękini.

"Nowa" ul. Pocztowa w Malczycach 

W grudniu zakończono prace związane z zadaniem  „Przebudo-
wa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Pocztowej wraz z zagospodaro-
waniem terenu przy ul. 1-go Maja i  ul. Traugutta w Malczycach”. Pra-
ce trwały od 24 października, a koszt całej inwestycji wyniósł ponad  
213 tys.zł. Inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości 150 tys.zł z Dolnoślą-
skiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Dotacja Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego przeznaczana jest na wsparcie zadań własnych gmin, które 
wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Ciąg pieszo-jezdny w Malczycach wraz z progiem zwalniającym poprawił 
znacząco infrastrukturę oraz bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z reali-
zacją inwestycji zmieniono organizację ruchu przy ul. Pocztowej, obecnie jest 
ona drogą jednokierunkową od  ul. 1-go Maja w stronę ul. Traugutta. Prace 
budowlane obejmowały również wymianę części zniszczonych chodników 
przy ulicach Traugutta i 1-go Maja oraz przy budynku Urzędu Gminy. 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Ko-
bylarnia S.A  z siedzibą w Miękini.

Przebudowa alei głównej cmentarza  

Z początkiem listopada zakończono prace związane 
z przebudową alei głównej cmentarza komunalnego w Mal-
czycach. Zakres prac obejmował w szczególności przebudo-
wę nawierzchni alejki. Na ok. 700 m² położona została kostka 
granitowa.

Koszt inwestycji wyniósł 152 520 tys. zł, w tym Gmina Mal-
czyce pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. zł 
w ramach konkursu grantowego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Wykonawcą inwestycji były Malczyckie Usługi Komunalne.
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GMINNE INWESTYCJE
Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WKŁAD WŁASNY KWOTA
DOFINANSOWANIA

OKRES REALIZACJI 

1.
Przebudowa ul. Górnej 

w Mazurowicach 378 708,38 PLN 134 685,38PLN 244 023,00PLN do października 2017

2.
Przebudowa drogi gminnej
104802D - ul. Nowy Świat 
w miejscowości Chomiąża

1 471 890,32 PLN 535 327,00PLN 936 563,00PLN do czerwca 2018

3.
Przebudowa nawierzchni alei

głównej na cmentarzu
komunalnym w Malczycach

152 520,00PLN 86 458,42PLN 30 000,00PLN zrealizowano

4.
Budowa ciągu pieszo-jezdnego

przy ul. Pocztowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu
przy ul. 1 maja i Traugutta w

Malczycach

219 400,00PLN 69 400,00PLN 150 000,00PLN zrealizowano

5.
Budowa chodnika w Wilczkowie
przy drodze wojewódzkiej nr 345 579 142,00PLN 260 861,00PLN 283 779,58PLN zrealizowano

6.
Utworzenie Programu

Rewitalizacji dla Gminy Malczyce
na lata 2015-2022

58 600,00PLN 5 860,00PLN 52 740,00PLN zrealizowano I etap 

7.
Opracowanie programu usuwania

azbestu na terenie gminy
Malczyce

14 760,00PLN 3 160,00PLN 11 600,00PLN w trakcie realizacji

Złożone projekty, które zostały przekazane do oceny merytorycznej:

Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WKŁAD WŁASNY KWOTA
DOFINANSOWANIA

PLANOWANA
REALIZACJA 

1.
Modernizacja Oczyszczalni

Ścieków w Malczycach 10 900 351,00PLN, 2 234 506,00PLN 8 665 845,00PLN do czerwca 2018

2.
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej (Szkoła

Podstawowa, Gimnazjum,
Przedszkole)

2 738 606,04PLN 410 790,90PLN 2 327 815,34PLN do października 2018

3.
Przebudowa GOK 

w Malczycach 2 017 429,00PLN 278 889,46PLN 1 580 373,58PLN
     
          do grudnia 2017

4.
Rekultywacja wysypiska śmieci w

Rusku 4 715 590,00PLN 1 726 672,00PLN 2 988 918,00PLN
w trakcie negocjacji z
NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

Usługi pogrzebowe
Zakład pogrzebowy MUK Malczyce

Tel. całodobowy 601 49 27 49

Obsługa pochówku
    Opieka nad grobami
         Trumny i urny
             Transport
         Własna chłodnia

REKLAMA

W  ramach  ogłoszonych  konkursów  ofert  na  realizację  w  formie  wspierania  zadań
publicznych  Gminy  Malczyce  w  roku  2017  przyznano  dotacje  w następującej
wysokości:

 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

L.p. Organizacja Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji

1
LZS „TECZA”

Kwietno
„Tęczowy Sport 2017” 18.000,00

2
Klub Sportowy

„ODRA”
Malczyce

„Propagowanie rozwoju kultury
fizycznej i sportu w dziedzinie

piłki nożnej”
48.000,00

3
Klub Sportowy

KS Rusko

„Popularyzacja kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci i młodzieży
w zakresie piłki nożnej poprzez

zainteresowanie sportem
mieszkańców Ruska” 

10.000,00

4
Rada Gminna

Zrzeszenia
LZS Malczyce

„Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu – organizacja
współzawodnictwa sportowego,
organizacja zajęć, zawodów i

imprez sportowo –
rekreacyjnych mających na celu

rozwój i samodoskonalenie
sprawności fizycznej

mieszkańców Gminy Malczyce
oraz aktywny wypoczynek”

28.000,00

 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

L.p. Organizacja Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji

1
Stowarzyszenie

Sympatyków
Malczyc i okolic

„Ocalić od zapomnienia,
działać dla przyszłości”

6.000,00

 w obszarze wypoczynku dzieci młodzieży:

L.p. Organizacja Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji

1
Hufiec ZHP

Środa Śląska

„Wypoczynek dzieci i młodzieży
z uwzględnieniem zasad

programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów

alkoholowych”

5.000,00

2
LZS „TECZA”

Kwietno „Tęczowe wakacje” 2.000,00

3

Klub Sportowy
„ODRA”

Malczyce

„Organizowanie przedsięwzięć
dotyczących przeciwdziałania

negatywnym zjawiskom
społecznym i organizacji
wolnego czasu dzieci i

młodzieży z terenu gminy
Malczyce poprzez organizację

wyjazdowych warsztatów
sportowo-integracyjnych na

terenie kraju w okresie wakacji
2017 roku, z uwzględnieniem

zasad z programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów

alkoholowych” 

2.000,00

4

Związek
Stowarzyszeń

Gminne
Zrzeszenie

LZS Malczyce

„Organizowanie wypoczynku
dzieci i młodzieży z

uwzględnieniem zasad z
programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów
alkoholowych przez działaczy

RG LZS Malczyce”

1.000,00

W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2017  
przyznano dotacje w następującej wysokości:

W  ramach  ogłoszonych  konkursów  ofert  na  realizację  w  formie  wspierania  zadań
publicznych  Gminy  Malczyce  w  roku  2017  przyznano  dotacje  w następującej
wysokości:

 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

L.p. Organizacja Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji

1
LZS „TECZA”

Kwietno
„Tęczowy Sport 2017” 18.000,00

2
Klub Sportowy

„ODRA”
Malczyce

„Propagowanie rozwoju kultury
fizycznej i sportu w dziedzinie

piłki nożnej”
48.000,00

3
Klub Sportowy

KS Rusko

„Popularyzacja kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci i młodzieży
w zakresie piłki nożnej poprzez

zainteresowanie sportem
mieszkańców Ruska” 

10.000,00

4
Rada Gminna

Zrzeszenia
LZS Malczyce

„Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu – organizacja
współzawodnictwa sportowego,
organizacja zajęć, zawodów i

imprez sportowo –
rekreacyjnych mających na celu

rozwój i samodoskonalenie
sprawności fizycznej

mieszkańców Gminy Malczyce
oraz aktywny wypoczynek”

28.000,00

 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

L.p. Organizacja Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji

1
Stowarzyszenie

Sympatyków
Malczyc i okolic

„Ocalić od zapomnienia,
działać dla przyszłości”

6.000,00

Gmina wspiera działania organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIA PARAFII  
PW. NP NMP W MALCZYCACH

Godziny urzędowania kancelarii
poniedziałki i środy: 18:30 - 19:30
soboty: 10:00 - 12:00
W okresie wakacji bezpośrednio po mszy świętej wieczornej

Porządek Mszy Świętych
NIEDZIELA:   8:00, 10:30 - dla dzieci, 
   12:00 - suma, 18:00 - wieczorna, 
DNI POWSZEDNIE:  codziennie -godz. 18.00
UWAGA! Od Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczy-

namy nauki przedmałżeńskie. 5 marca 2017 r., o godz. 19.00.
Kurs potrwa przez sześć kolejnych niedzieli.
Adres strony internetowej: 
http://www.malczyce.archidiecezja.wroc.pl/
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Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii  
„Najbardziej gospodarna gmina wiejska”  

dla Gminy Malczyce
W październiku w Zamku 

Topacz we Wrocławiu 
odbyło się uroczyste 

wręczenie najbardziej 
prestiżowego, najstarszego, 
regionalnego wyróżnienia jakim 
jest „Dolnośląski Klucz Sukcesu”.  

Podczas tej uroczystości Wójt 
Gminy Malczyce Piotr Frankow-
ski odebrał prestiżowe wyróż-
nienie w kategorii „Najbardziej 
gospodarna gmina wiejska” dla 
Gminy Malczyce.

W kategorii „Najbardziej go-
spodarna gmina wiejska” oceniano 
m.in.: dynamikę wzrostu docho-
dów własnych, udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach bu-
dżetu gminy, aktywność władz 
gminy w pozyskiwaniu zewnętrz-
nych środków finansowych na 
inwestycje gminne, w pozyskiwa-
niu inwestorów oraz w przygoto-
wywaniu infrastruktury dla innych 
inwestycji, działalność promocyjną 
gminy i współpracę z podmiotami 
gospodarczymi.

„Dolnośląski Klucz Sukcesu” 
to najwyższe regionalne wyróż-
nienie, przyznawane corocznie 
przez Kapitułę Wyróżnienia, cie-
szące się dużym zainteresowaniem 
i uznaniem w środowiskach go-
spodarczych, kulturalnych i samo-
rządowych Dolnego Śląska.

Wyróżnienie to przyznawane jest 
w VIII kategoriach:
• największej osobowości w promo-

cji regionu,
• dolnośląskiej firmie najlepiej współ-

pracującej ze społecznością lokal-
ną,

• najlepszej dolnośląskiej organizacji 
pozarządowej,

• najlepszej instytucji kultury,
• najlepszej szkole,
• najlepszemu klubowi sportowemu,
• najbardziej gospodarnej gminie 

miejskiej i wiejsko – miejskiej oraz
• najbardziej gospodarnej gminie 

wiejskiej, w której to kategorii Gmi-
na Malczyce   otrzymała   podczas 

XX gali „Dolnośląski Klucz Sukce-
su”, który jest jednym z ważniej-
szych elementów promujących 
oraz integrujących Dolny Śląsk. 

W tym roku odbyła się już XX 
edycja DKS, której organizatorem 
jest Stowarzyszenie na Rzecz Pro-
mocji Dolnego Śląska. Nagrodami 
dla laureatów konkursu są statuetki 
„Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”, 
projektu artysty plastyka Jerzego 
Jerycha, kute przez artystę kowala 
Pana Ryszarda Mazura honorowe-
go klucznika miasta Wrocławia.

Oprócz Gminy Malczyce wy-
różnienie   otrzymał Andrzej Ko-
sendiak w kategorii „Największa 
osobowość w promocji regionu”, 
Gmina Strzelin w kategorii „Naj-
bardziej gospodarna gmina wiej-
sko-miejska”, Stowarzyszenie Mi-
łośników Wrocławia w kategorii ” 
Najlepsza dolnośląska organizacja 
pozarządowa”, Moniuszkowskie 
Towarzystwo Kulturalne – orga-
nizator Międzynarodowych Festi-
wali Moniuszkowskich w Kudo-
wie Zdroju w kategorii „Najlepsza 
instytucja kultury lub inicjatywa 

kulturalna”,   Hydropolis Cen-
trum wiedzy o wodzie MPWiK 
Wrocław w kategorii „Najlep-
sza inicjatywa edukacyjna”, Zoo 
Wrocław Sp.z o.o., w kategorii 
„Najlepsze przedsięwzięcie tury-
styczne”.   Wyróżnienia specjalne 
otrzymali Radio Wrocław z okazji 
70-lecia oraz Piotr Małachowski – 

Wicemistrz Olimpijski.
W Skład Kapituły wchodzą: 

Przewodniczący: dr Bogdan Cy-
bulski – Doradca Prezydenta 
Wrocławia;

Wiceprzewodniczący: dr Ewa 
Mańkowska – Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego, 
Sławomir Najnigier – Prezes Sto-

warzyszenia na Rzecz Promocji 
Dolnego Śląska, dr hab. Jan Wasz-
kiewicz – Profesor Politechniki 
Wrocławskiej

Członkowie: Henryk Gołę-
biewski – b. Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Piotr 
Roman – Prezydent Bolesławca 
Cezary Przybylski – Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, 
prof. dr hab. Leon Kieres – Sę-
dzia Trybunału Konstytucyjnego 
Marek Łapiński – Poseł na sejm 
RP, b. Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, dr hab. 
Andrzej Łoś – b. Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
dr n. med. Paweł Wróblewski – 
Radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, b. Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
dr Stefan Sterc – Prezes „SJOS” 
Spółka z o.o., Jerzy Łaskawiec 
– Członek Stowarzyszenia na 
Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
Robert Adach – Członek Stowa-
rzyszenia na Rzecz Promocji Dol-
nego Śląska

Sekretarz: Ryszard Chruścicki 
– Sekretarz Zarządu Stowarzysze-
nia na Rzecz Promocji Dolnego 
Śląska.

Dolnośląski Klucz Sukcesu to bardzo duże wyróżnienie dla Gminy Malczyce

Gmina z certyfikatem „Gmina przyjazna Inwestorowi”
15 listopada br., Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski odebrał certyfikat od Dolnośląskiej Agencji 
Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. „Gmina przyjazna Inwestorowi”. 

Przedstawiciele dolnośląskich samorządów spotkali 
się wspólnie, aby dokończyć cykl seminariów „Dolnośląski 
Projekt wsparcia JST w pozyskiwaniu i obsłudze inwesto-
rów” prowadzonego wspólnie przez Dolnośląską Agencję 
Współpracy Gospodarczej i PAIiIZ. Celem warsztatów było 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej samorządów po-
przez kompleksowe wsparcie merytoryczne.

Szkolenia inwestycyjne dla dolnośląskim gmin rozpo-
częły się w ubiegłym roku. Uczestniczyło w nich ponad 70 
JST. Poprzedzone zostały badaniami przeprowadzonymi 
przez DAWG wśród inwestorów, w których ocenili oni po-
ziom przygotowania dolnośląskich samorządów do obsłu-

gi i pozyskania nowych inwestycji. Na podstawie wskaza-
nych deficytów przygotowany został specjalny program 
podnoszący kwalifikacje JST w tym zakresie.

W trakcie spotkań przedstawiciele gmin z terenu Dol-
nego Śląska dowiadywali się głównie jak skutecznie pozy-
skiwać inwestorów, jak przygotować profesjonalne oferty 
inwestycyjne, dbać o promocję swoich terenów inwesty-
cyjnych, współpracować z instytucjami otoczenia biznesu, 
poprawiać jakość obsługi wizyt inwestorskich, co to jest 
protokół dyplomatyczny, jakie są techniki prowadzenia 
rozmów, a także z jakich źródeł pozyskać środki na promo-
cję i rozwój infrastruktury.
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SPZOZ w Malczycach z myślą o mieszkańcach
Informacja dla pacjentów

Aktualnie w SPZOZ w Malczycach przyjmuje sześciu lekarzy, którzy dostępni są dla pacjentów  
od poniedziałku do piątku w godz. od. 8:00 do - 18:00. Tel.fax: 71/317 91 18

Wójt Gminy Malczyce oraz Kierownik SPZOZ 
w Malczycach informuj¹ o wykazie lekarzy 

 
 

PEDIATRA 
lek.med. El¿bieta Furtek  -   Piechowicz

 

 
 

INTERNISTA 

 

 
 

INTERNISTA 
dr n.med. Ma³gorzata Manelska

 

 

 

INTERNISTA
lek.med.

 
 

 

 

PEDIATRA, MEDYCYNA RODZINNA
lek.med. Aneta Bia³ecka  - Szymczak

 

 
 

INTERNISTA  

 

 

 
 

INTERNISTA

 

lek.med Tomasz Bañkowski

PEDIATRA

lek.med E.Furtek- Piechowicz

INTERNISTA

9:00 - 14.00 

 

 8:00 - 13:00 

 

 

14:00 - 18:00

 

 

8:00 - 13:00

 

 

14:00 - 18:00

 

 

18:00

 

 

 8:00 - 13:00

 

 

13:00 

- 

18:00

 

9:00

- 

14:00

- 14:00

13:00 - 18:00

14:00 - 18:00
INTERNISTA
dr n.med M.Manelska

WTOREK

ŒRODA

CZWARTEK

PI¥TEK

dostêpnych w SPZOZ w Malczycach

Aldona Bia³ynicka - Birula

lek.med. Aldona Bia³ynicka - Birula

PONIEDZIA£EK 

PONIEDZIA£EK 

dr n.med. Ma³gorzata Manelska

lek.med. Aldona Bia³ynicka - Birula

 8:00 - 13:00 lek.med. Aldona Bia³ynicka - Birula

INTERNISTA

lek.med. Aldona Bia³ynicka - Birula

INTERNISTA

Remonty pomieszczeń  
i nowy gabinet

W ośrodku zdrowia przeprowa-
dzono remont niektórych pomiesz-
czeń. Na parterze zostało zrobione 
przejście, łącznik między górą, a do-
łem placówki. Wygospodarowano 
miejsce w holu na dodatkowy gabi-
net lekarski na potrzeby badań USG, 
który spełnia wszystkie wymagania 
do prawidłowego przeprowadzania 
badania. Inne gabinety zostały od-
świeżone i odmalowane. 

Koszty związane z remontem po-
kryte były w pełni ze środków, które 
wpływają z NFZ, a same prace wy-
konywane są we własnym zakresie.

Gabinet rehabilitacji 
Dodatkowo dla mieszkań-

ców poszerzono dział fizjotera-
pii, dostępne są zabiegi: fizykote-
rapii, kinezyterapii oraz masażu. 
Z usług korzystać mogą dorośli oraz 
dzieci, dla których specjalnie 
przystosowano gabinet. Na pierw-
szym piętrze ośrodka została zaada-
ptowana powierzchnia na potrzeby 
rehabilitacji. Hol wykorzystywany 
jest jako sala rehabilitacyjna, a w ga-
binecie wykonuje się zabiegi z fizyko-
terapii i masażu, fizjoterapeuta przyj-
muje również tam dzieci. Do 
zabiegów kinezyterapii zakupiono 
również dodatkowe przyrządy.

Koszt obsługi rehabilitacji po-
krywa Program Profilaktyki Ośrod-
ka Zdrowia oraz Gmina Malczyce. 
Pacjenci Ośrodka mają zapewniony 
bezpłatny dostęp do usług.

Dział fizjoterapii zostaje stopnio-
wo powiększany, w najbliższym cza-
sie SPZOZ planuje złożyć wniosek 
o zakontraktowanie działu z NFZ.

Z końcem 2016 roku, liczba zade-
klarowanych pacjentów w SPZOZ 
w Malczycach wyniosła ponad 4000. 
Kierownictwo placówki ma nadzieję, 
że liczba pacjentów będzie wzrastać, 
wprost proporcjonalnie do jakości 
świadczonych usług. 

Aparat USG
We wrześniu do Samodzielne-

go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Malczycach, został 
zakupiony Aparat USG – ALO-
KA PROSOUND ALPHA 6. Jest 
to jeden z większych dokonanych 
zakupów. Sprzęt pomaga lekarzom 
i specjalistą w ich pracy, podnosi 
jakość usług, oraz służy pacjentom 
placówki.



/ 9WIĘCEJ NA: WWW.MALCZYCE.WROC.PL
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
sekretariat@malczyce.wroc.pl           tel. 71 317-90-66

Dla mieszkańców dostępni są  
również specjaliści:

endokrynolog
 lek. med. Andrzej Badura 

Przyjmuje w piątek od godziny 15.00
Koszt wizyty - 50 zł dla pacjentów zdeklarowanych w SPZOZ Malczyce
Koszt wizyty - 70 zł dla pacjentów niezdeklarowanych w SPZOZ Malczyce
Koszt wykonania badania USG - 50 zł 

neurolog 
lek. med. Piotr Szada-Borzyszkowski

Przyjmuje we wtorki od godziny 14.00. Koszt wizyty - 50 zł dla pacjentów 
zdeklarowanych i niezdeklarowanych w SPZOZ Malczyce

ortopeda - traumatolog
lek. Tomasz Jarowicz

przyjmuje w czwartki od godziny 13:30
Cena wizyty: 70 zł, Koszt wykonania badania USG - 50 zł 

ginekolog
lek. Bernice Taiwo 

Przyjmuje w poniedziałki i środy od. 15:00 - 18:00 - wizyty prywatne 

stomatolog
lek. stomatolog Jakub Rahmi

Przyjmuje: 
- poniedziałek 9:30 - 14:30,   - wtorek 12:00 - 18:00
- środa 10:00 - 14:00  - czwartek 13:00 - 18:00
- piątek 10:00 - 14:00  Wizyty w ramach NFZ oraz prywatnie

fizjoterapeuta
Joanna Palczewska 

przyjmuje codziennie od godz. 10:00 – 17:30.

Punkt pobrań
 materiału do badań laboratoryjnych czynny:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:15 - 9:15
wtorek i czwartek w godz. 8:15 -10:00

SPZOZ w Malczycach 
zachęca do korzystania 
z usług lekarzy specjalistów 
oraz dostępnych badań dia-
gnostycznych. Wiele cho-
rób można wyleczyć, pod 
warunkiem, że zostaną one 
wykryte we wczesnym sta-
dium.  Aparat, który znaj-
duje się w SPZOZ służy do  
wykonywania badań ultra-
sonograficznych, potocznie 
nazywanych USG. Sprzęt 
to najnowszy kompaktowy 
system wysokiej klasy, zbu-
dowany na uznanej cyfro-
wej platformie, stworzony 
w zaawansowanej najnowszej 
technologii firmy ALOKA. 

Na zdjęciu obok  
nowy aparat USG

Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie
Wójt Gminy Malczyce wraz z Samodzielnym Publicznym 2 Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Malczycach zapraszają w ramach profilaktyki na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 
sezonowej dla osób, które ukończyły 65 rok życia. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Zdrowia w Malczycach  
lub pod numerem telefonu 71/3179-118 do dnia 28.02.2017r.

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne 
oraz zajęcia terapeutyczne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Malczyce informuje 
o bezpłatnym, otwartym punkcie konsultacyjnym dla mieszkańców. 

Prowadzone są w nim:
- poradnictwo psychologiczne w każdą środę od 15.30 – 18.30 - Psycholog Marta Świątek- Prycik
- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu odbywają się 

w każdą środę od godz. 16.00 – 19.00 - Terapeuta Elżbieta Wójcik

Zrób coś dla siebie! Śpiewaj w Chórze!
Chór „Miłości Dwie” zaprasza w każdą środę o godz.19:00 do salki katechetycznej na próby 
chóru.  

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają wspólne przygotowania, jeśli chcesz się czegoś nauczyć i się rozwi-
jać, Przyjdź! to nic nie kosztuje, warto spróbować. Od czegoś trzeba zacząć!

Odkrywajmy nowe talenty muzyczne w naszej gminie! Zachęcamy nieśmiałych! Wspólne śpiewanie 
przynosi dużo radości! Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów! Śpiewać każdy może!

Zajęcia z piłki siatkowej dla dziewcząt - "Voleymania" 
oraz piłki koszykowej dla chłopców
Zapraszamy wszystkie dziewczęta w wieku od 
9 do 16 lat do wzięcia udziału w zajęciach spor-
towych z piłki siatkowej.

Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej 
w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 w hali sportowo 
widowiskowej.

WTORKI i PIATKI od 14.30 - 16.00
Gmina Malczyce od kwietnia będzie konty-

nuować program "Voleymania" Dolny Śląsk wraz 
z Fundacją Kraina Siatkówki, która wspiera upo-
wszechnianie młodych talentów. Dzięki tej współ-
pracy dziewczęta z klas IV - VI Szkoły Podstawowej 
mają zapewnione:

- wyjazdy na turnieje organizowane przez Mło-
dą Gwardię i Impel Wrocław na ternie woj. dolno-
śląskiego

- transport, wyżywienie,
- stroje sportowe,
- opiekę wykwalifikowanego instruktora.
a przede wszystkim miłą, przyjazną atmosferę 

i profesjonalne treningi.
Trenerem i osobą do kontaktu jest Szymon 

Latała tel. 602 727 745

Zapraszamy na zajęcia z piłki koszykowej dla 
chłopców w wieku od 9 do 16 lat.

Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej 
w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 w hali sportowo 
widowiskowej.

PONIEDZIAŁKI od 17.30 - 19.30
CZWARTKI od 16:00 - 17:00
Trenerem i osobą do kontaktu jest Piotr Za-

wadzki tel. 509 750 348
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Zbigniew Dudziński
tel. 697-833-234 
Rejon: Rachów, Rusko

Jadwiga Forenc
tel. 664-478-445 
Malczyce - Dworcowa, 
Klonowa, Kolejowa, Różana, 
Spokojna

Leokadia Gancarz
tel. 602-789-434
Malczyce - Błotna, Jana, 
Krótka, Mickiewicza, Portowa, 
Słoneczna, Sportowa, 
Stocznia

Marcin Głowacki
tel. 508-181-676 
Malczyce - Łąkowa, Mylna, 
Wąska

Stefan Grycz 

tel. 694-209-246 
Rejon: Wilczków

Waldemar Grzelak
tel. 536-602-741 
Malczyce - Pocztowa, Trau-
gutta

Maria Kasprzak
tel. 696-937-158 
Malczyce - Gajowa, Górna, 
Kolonia Cukrowni, Kolonia 
Papierni, Mazurowicka, Szkol-
na, Środkowa, Topolowa, 
Wesoła, Zielona

Mariola Kądziela
tel. 663-142-444 
Rejon: Kwietno

Wiesław Kowalski
tel. 515-380-232 
Malczyce - Ogrodowa, 
Sienkiewicza

Stanisław Połeć
tel. 696-857-967 
Chomiąża

Władysław Rodzik
tel. 888-057-794 
Chełm, Szymanów, Zawadka

Stanisław Sobowiec
tel. 601-543-930 
Malczyce - 1 Maja od nr 3-53,  
nr 4-66, Strażacka, Żeglarska

Józef Szremski 
tel. 609-051-649 
Malczyce - Działkowa, 1 Maja 
od nr 55 – 89, nr 68-114, Po-
lna, Południowa, Poprzeczna, 
Sadowa

Stanisław Waszkowicz

tel. 509-577-255 
Mazurowice

Ryszard Zawadka
tel. 509-240-467 
Dębice

RADNI GMINY MALCZYCE

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce:    Marcin Głowacki
.........................................................................................................................................

Wiceprzewodniczący Rady Gminy     Stefan Grycz
.........................................................................................................................................

Wiceprzewodniczący Rady Gminy     Stanisław Waszkowicz
.........................................................................................................................................

Biuro Rady Gminy: 
rada gminy@malczyce.wroc.pl 
tel. 71/317 92 23

Piotr Frankowski 
Wójt Gminy Malczyce

tel. 71/317 92 23 
p.frankowski@malczyce.
wroc.pl

Anna Świercz 
Sekretarz Gminy Malczyce

tel. 71/317 92 23  wew. 208 
sekretarz@malczyce.wroc.pl

Marcin Popiuk 
Skarbnik Gminy Malczyce

tel. 71/317 92 23 wew. 203
skarbnik@malczyce.wroc.pl

Urząd Gminy   tel. 71/317 92 23
    sekretariat@malczyce.wroc.pl
.................................................................................................................................
Urząd Stanu Cywilnego  tel. 71/317 92 23 wew. 207
.................................................................................................................................
Kasa, egzekucja  m.kielt@malczyce.wroc.pl
Kasa urzędu czynna:  poniedziałek - piątek 8:00 - 13:30
.................................................................................................................................
Promocja   k.rejek@malczyce.wroc.pl
.................................................................................................................................
Podatki    jbednarz@malczyce.wroc.pl

FOT: EM24.PL
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R ok 2017 będzie 
dla Spółki 
Malczyckie 

Usługi  Komunalne 
kluczowy ze względu 
na rozpoczęcie 
planowanej od 
dawna najważniejszej 
inwestycj i  związanej 
z prowadzoną 
działalnością.  Decyzją 
Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Gmina 
Malczyce otrzymała 
dof inansowanie 
na przebudowę 
i  rozbudowę 
oczyszczalni  śc ieków.  

Jako eksploatator oczysz-
czalni ścieków jesteśmy z tego 
faktu podwójnie zadowoleni, 
gdyż dzięki temu będziemy 
mogli pracować na nowocze-
snym obiekcie, który zapewni 
możliwość oczyszczania ście-
ków docelowo z całej gminy, 
ponadto czynnie uczestni-
czyliśmy zarówno w  wy-
borze technologii jak i przy 
opracowaniu wniosku o dofi-
nansowanie projektu. Całość 
inwestycji wyceniana jest na 
10,9 mln złotych, z czego do-
finansowanie w ramach dzia-
łania 4.2. Gospodarka wod-
no – ściekowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 wyniesie 
8,6 mln złotych. Ze środków 
tych sfinansowana zostanie 
kompleksowa przebudowa 
i modernizacja oczyszczalni 
jak również kontynuowany 
będzie  remont stacji uzdat-
niania wody, który rozpoczął 
się przy okazji poprzedniego 
realizowanego przez gminę 
projektu tj. budowie kanaliza-
cji w Rachowie. 

Istniejącą oczyszczalnię 
wybudowano w latach 80 
tych na potrzeby nowo po-

wstającego wtedy osiedla 
mieszkaniowego. Pomimo 
kilku mniejszych remon-
tów  polegających głównie 
na wymianie pomp, dmu-
chaw czy układu napowie-
trzania oczyszczalnia wyma-
ga gruntownej przebudowy. 
Najbardziej newralgicznymi 
punktami  obecnie jest pry-
mitywna część mechaniczne-
go podczyszczania ścieków  
oraz układ odwadniania osa-
dów ściekowych. Ponadto 
oczyszczalnia nie zapewnia 
odpowiedniej wydajności, 
szczególnie przy długotrwa-
łych opadach deszczu oraz 
ze względu na znaczny udział 
ścieków dowożonych. 

Planowana inwestycja ma 
zapewnić mieszkańcom usta-
lonego obszaru aglomeracji, 
a docelowo wszystkim miesz-
kańcom gminy  możliwość 
korzystania  z  wydajnego 
systemu oczyszczania ście-
ków spełniającego w sposób 
trwały  standard oczyszcza-
nia zgodny z wymaganiami 
Dyrektywy 91/271. Zgodnie 
założeniami oraz wykona-
nym  projektem przebudowy 
i rozbudowy oczyszczalni – 
nominalna projektowana wy-
dajność oczyszczalni wynosi 
prawie 6,4 tys. RLM.  Wy-
dajność ta pozwoli docelowo  
na korzystanie z oczyszczal-
ni zarówno przez wszyst-
kich mieszkańców gminy jak 
również przez potencjalnych 
inwestorów.

Dzięki otrzymanemu do-
finansowaniu zostaną wyre-
montowane i zmodernizo-
wane niektóre z istniejących 
obiektów oczyszczalni, część 
zostanie zdemontowana, po-
wstaną nowe obiekty m. in.: 
stacja przyjmowania ście-
ków dowożonych, zbiorniki 
uśredniające ścieków dowo-
żonych, nowoczesny punkt 

mechanicznego oczyszczania 
ścieków z sitem skratkowym 
z prasą, piaskownikiem i se-
paratorem zawiesiny. Oprócz 
tego powstanie nowy blok 
biologicznego oczyszczania 
ścieków  i stacja dmuchaw, 
oraz nowoczesna stacja 
mechanicznego odwadnia-
nia osadu z prasą śrubową 
i stacją wapnowania osa-
du. Sterowanie procesami 
technologicznym będzie 
zautomatyzowane poprzez 
zastosowanie sterowania 
z możliwością zdalnej kon-
troli a oczyszczalnia będzie 
wyposażona w wizualizację 
pracy urządzeń. Wyposażo-
ne zostanie również labora-
torium na własne potrzeby 
oczyszczalni. Obecnie trwają 
przygotowania dokumentacji 
przetargowej,  pierwsze  pra-
ce  na placu budowy  mają 
rozpocząć się już w I poło-
wie 2017 r. tuż po wyłonie-
niu wykonawcy robót na co 
z niecierpliwością czekamy. 

Krystian Żygadło 
Prezes MUK

Podsumowanie roku  
w Malczyckich Usługach Komunalnych  

WSPIERAMY LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PUNKT OPŁAT    DOŁADOWANIA TELEFONÓW    RACHUNKI MINIBILL
POLIGRAFIA ŚLUBNA     NADRUKI NA KUBKACH ITP.

ARTYKUŁY PAPIERNICZE     PIECZĄTKI     WIZYTÓWKI I INNE
KSERO     LAMINOWANIE     BINDOWANIE     WYDRUKI

tel: 504 118 480
email: papiernia@vp.pl

www.papiernia.wix.com/studio-poligraficzne

OCIEPLAMY
PIANKĄ

DACHY  FUNDAMENTY  HALE  MAGAZYNY

PODDASZA  ŚCIANY  SUFITY

www.szuba-izolacje.pl

Tel. 668 492 723

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW, SKUTERÓW I ROWERÓW

ODZIEŻ ROBOCZA I ARTYKUŁY BHP

WYPOŻYCZALNIA BOXÓW I BAGAŻNIKÓW

www.olmax.prochowice.pl

MALCZYCE
ul. 1-go Maja 28
tel. 503 103 751
tel. 501 325 866

SKLEP MOTORYZACYJNY

PRACE ZIEMNE
Henryk Ekiert, Malczyce

TEL. 603 618 055
KOPARKA, MINIKOPARKA,WYWROTKA 3T

WYKOPY POD LINIE KABLOWE,FUNDAMENTY,OGRODZENIA
OKOPYWANIE BUDYNKÓW(OSUSZANIE),

PRZYŁĄCZA WODNE I SANITARNEPRZYŁĄCZA WODNE I SANITARNE
NIWELACJA I STABILIZACJA GRUNTU

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
ZAŁADUNEK, TRANSPORT PIASKU, KAMIENIA, ZIEMI.

Brakuje wizytówki  
Twojej firmy?

Napisz: k.rejek@malczyce.wroc.pl



Dzieje się  

w Domu Kultury
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Kreatywni 
w gminie Malczyce
J ak bardzo kreatywni 

są mieszkańcy gminy 
Malczyce? Udowodni l i 

to real izując projekty 
w ramach programu 
grantowego „Kreatywni 
w Gminie Malczyce”. 

2016 był pierwszym rokiem 
realizacji programu. Mieszkańcy 
pokazali, że angażując swoją pracę, 
wspartą środkami budżetowymi, 
mogą realizować własne pomysły. 
Warunek jest jeden, zadania muszą 
wpisywać się w katalog zadań wła-
snych gminy. W 2016 roku w  ra-
mach dotacji w postaci materiałów 
budowlanych, narzędzi lub usług, 
która wynosiła do 5  tys. zł wspie-
rane były inicjatywy realizowane 
przez mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego. W programie „Kre-
atywni…” gmina udziela wsparcia 
na projekty, które wynikają z kon-
kretnych potrzeb mieszkańców, 
zakładają ich współdziałanie, służą 
jak największej liczbie odbiorców 
oraz poprawiają wizerunek i estety-
kę miejscowości. 

W ubiegłym roku w budże-
cie gminy Malczyce, na realizację 
programu zabezpieczona została 
kwota 20 tys. zł. Chętnych do zre-
alizowania swojego pomysłu zgło-
siło się pięciu wnioskodawców. Ze 
względu na ograniczenie związane 
z możliwości realizacji tylko jed-
nego projektu w sołectwie, grant 
przyznany został czterem bene-
ficjentom - dwóm organizacjom: 
OSP Rusko oraz Stowarzyszeniu 
Sympatyków Malczyce i okolic 
a także dwóm sołectwom: Mazuro-
wice i Rachów. 

Jaki jest efekt prac i zaangażo-
wania mieszkańców gminy? Sto-
warzyszenie Sympatyków Mal-
czyce i okolic wyremontowało 3 
pomieszczenia Izby Muzealnej 
przy ul. Stoczni w  Malczycach 
zyskując dodatkową przestrzeń. 
Członkowie stowarzyszenia po-
malowali ściany, stolarkę okienną 
i drzwiową oraz podłogi, wymie-
niona została instalacja elektrycz-
na, odnowiono klatę schodową 
oraz uporządkowano pomieszcze-
nia strychu. Ochotnicza Straż Po-
żarna w Rusku zrealizowała cykl 

szkoleń, pokazów oraz ćwiczeń, 
z wykorzystaniem zakupionego 
w ramach projektu defibrylatora. 

Sołectwa z kolei postanowiły 
zagospodarować przestrzeń na te-
renie miejscowości. Mieszkańcy 
Mazurowic poddali rekultywacji 
boisko sportowe. Zrealizowali pra-
ce ziemne, wyrównali płytę boiska, 
rozparcelowali humus, zasiali tra-
wę. W Rachowie natomiast, nowy 
wygląd zyskał teren przy świetlicy 

wiejskiej. Ze środków programu 
zakupione zostały ławki, urządze-
nia ogrodnicze oraz krzewy ozdob-
ne. Dzięki temu teren ten nabrał 
nowej atrakcyjności i estetyki. 

W tegorocznym budżecie gmi-
ny również zabezpieczone zosta-
ły środki na realizację programu 
„Kreatywni w Gminie Malczy-
ce”. Nabór do konkursu zostanie 
ogłoszony w pierwszym kwartale 
2017 roku.

W ramach programu wyremontowano pomieszczenia Izby Muzealnej

OSP Rusko zorganizowało cykl szkole z zakresu udzielania pierwszej pomocy
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Program usuwania wyrobów  
zawierających azbest

Od 2017 roku możliwe 
będzie finansowanie 
przez gminę 

Malczyce usunięcia z terenu 
nieruchomości, wyrobów 
zawierających szkodliwy azbest. 

Na początku 2016 roku gmina 
Malczyce zawnioskowała do Mi-
nisterstwa Rozwoju o dotację na 
opracowanie Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest wraz 
z inwentaryzacją tych wyrobów na 
terenie gminy Malczyce. Dzięki uzy-
skanemu dofinansowaniu, w wyso-
kości 11.600 zł wyłoniona w drodze 
postępowania firma opracowała do-
kument, w którym opisano aktualny 
stan w zakresie wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie gminy Mal-
czyce oraz określono harmonogram 
realizacji programu.

Opracowanie dokumentu wraz 
z inwentaryzacją było pierwszym 

etapem, bez którego niemożliwe by-
łoby pokrycie kosztów usunięcia tych 
wyrobów. Mieszkańcy zmuszeni by-
liby wykonać te działania na własny 
koszt. W 2017 roku, na podstawie 
złożonych przez mieszkańców gmi-
ny deklaracji, zaplanowano usunię-
cie, wywiezienie i utylizację 1800 m2 

azbestu z ich posesji. Kolejne działa-
nia zaplanowano na lata przyszłe, aż 
do 2032 roku. Zaznaczyć jednak na-
leży, że koszt nowych pokryć dacho-
wych po ściągnięciu z nich wyrobów 
zawierających azbest, jest wydatkiem 
pokrywanym wyłącznie przez właści-
ciela nieruchomości.

Gmina sfinansuje usunięcie wyrobów zawierających azbest



Gminny Oœrodek Kultury prezentuje 

kalendarz imprez
 organizowanych lub wspó³organizowanych przez GOK w 2017 roku

STYCZEÑ LUTY MARZEC

KWIECIEÑ MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEÑ WRZESIEÑ

PA�DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEÑ

�25 fina³ WOŒP  
 

�"Wieczór kolêd i 
pastora³ek"

 organizowany przez 
 Stowarzyszenie 

�ferie z GOK 
zajêcia dla dzieci, 

warsztaty, wycieczki, 
konkursy, gry i zabawy, 
równie¿ na œwietlicach 

wiejskich.

�Dzieñ Kobiet - 
„Babiniec”

�II Jarmark 
Wielkanocny 

organizowany przez 
Parafiê, Urz¹d Gminy, 

GOK, Mieszkañcy

�V Konkurs Piosenki 
Polskiej 

�III edycja „Biegaz z 
nami Malczycami”

�17- 18 czerwca 
Festyn gminny 

„Nadodrzañska Noc 
Œwiêtojañska”

po³¹czony z 
�II festiwalem 

rockowym
 "Ziemia Obiecana”

WAKACJE WAKACJE �Do¿ynki Gminne

� Bal Seniora z okazji 
Miêdzynarodowego Dnia 

Seniora

�Zabawa 
Miko³ajkowa 
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Gminny Ośrodek Kultury  
w Malczycach
ul. Sienkiewicza 10 A
55-320 Malczyce
Tel. 71 3179-170
gok@malczyce.wroc.pl
NIP: 9131506064
Regon: 932642642

Koła zainteresowań działają-
ce przy Domu Kultury w roku 
szkolnym  2016/2017:
- koło taneczne – 2 grupy, młod-
sza i starsza
- koło wokalno- rytmiczne – 2 
grupy, młodsza i starsza
- koło teatralne, 2 grupy, młodsza 
Infinity, starsza - Creativ
- koło plastyczne dla dzieci
- język angielski dla dzieci 
- zajęcia artystyczne dla mło-
dzieży
- nauka gry na gitarze – 2 grupy 
zaawansowania
- zbiórki zuchów i harcerzy – 3 
drużyny
- nauka indywidualna gry na 
pianinie, akordeonie  i perkusji 

oraz zajęcia dla dorosłych:
- Aerobik Latino
- Fitness dla pań

Przy GOK w Malczycach działają  
i maja swoją siedzibę:
- Polski Związek Rencistów, 
Emerytów i Inwalidów Koło w 
Malczycach
- Stowarzyszenie Sympatyków 
Malczyc i okolic
- Zespół rockowo-bluesowy 
Dylemat
- Chór Miłości Dwie
- 3 Malczycki Szczep Harcerski 
„Ogień”
- Stowarzyszenie Help Animals
 

Gminna Biblioteka  
Publiczna  
Malczyce, ul. Klonowa 1
tel. 71 3179-085
biblioteka.malczyce@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce
gops_malczyce@poczta.onet.pl
tel. fax: 71/317 94 71   

numery wewnętrzne: 
214  - Kierownik,
215  - księgowość
216  - pracownicy socjalni,
217  - świadczenia rodzinne, do-
datki mieszkaniowe, fundusz ali-
mentacyjny, asystent rodziny

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek  
 7.30 - 15.30
wtorek   7.30 – 17.00
piątek   7.30 -  14.00
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Finał Wielkiej Orkiestry  
w Malczycach
T egoroczny malczycki 

f inał WOŚP wypadł 
naprawdę świetnie. 

Udało s ię zebrać 
rekordową kwotę,  bo aż 
21.300 zł !  (dla   porównania 
w roku ubiegłym była to 
kwota 16.781,11 zł ) .

Złożyło się na to wiele czyn-
ników m.in. doskonale zor-
ganizowany sztab, działający 
pod patronatem Hufca Środa 
Śląska, czterdziestu czterech 
- niezwykle zaangażowanych  
wolontariuszy, hojni darczyńcy 
oraz liczni uczestnicy aukcji, któ-
rzy nie szczędzili funduszy, by 
wspólnie grać z WOŚP.

Wszelkie orkiestrowe gadżety 
zostały wylicytowane w zawrot-
nym tempie. Największym po-
wodzeniem cieszyły się koszulki 
i kalendarze oraz przeróżne przed-
mioty, podarowane na aukcje przez 
mieszkańców gminy. 

W aukcji aktywnie brał udział 
wójt gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski, który na licytację poda-
rował koszulkę   I składu druży-
ny piłki siatkowej kobiet „Impel 

Wrocław” z oryginalnymi podpi-
sami zawodniczek.    

Podczas imprezy nie za-
brakło występów przedszkola-
ków, uczniów szkoły oraz dzieci 
z koła wokalnego działającego 
przy GOK. 

Na zakończenie zaśpiewała fi-
nalistka programu „Mam Talent”! 
– Liliana Iżyk, która zachwyciła 
wszystkich nie tylko swym pięk-
nym głosem, ale i wyglądem.  
Punktem kulminacyjnym było   
„Światełko do nieba” nad Odrą, 
którym profesjonalnie zajęli się 

strażacy z OSP Malczyce.
Podziękowania kierujemy do 

instruktorów GOK, nauczycieli 
z przedszkola i szkoły za przygoto-
wanie dzieci i młodzieży do wystę-
pów, do rodziców, którzy przybyli 
wraz z dziećmi i zostali do końca 
imprezy. Dziękujemy pani dyrektor 
szkoły Marzenie Łaziuk, za udo-
stępnienie sali, panu Bogdanowi 
Sułkowskiemu za obsługę aku-
styczną oraz wszystkim tym, któ-
rzy pomogli przy zorganizowaniu 
tegorocznego finału.

Zebraliśmy aż 21.300 zł - to rekord!

Orszak Trzech Króli 
ulicami Malczyc

6 stycznia br., 
po Mszy Św. 
w Kościele NPNMP 

w Malczycach, wyruszył 
Orszak II I  Króli , 
mieszkańcy przeszli 
ul .  Mickiewicza, 1-go 
Maja i  Pocztową, na 
zakończenie wszyscy 
zatrzymali się na parkingu 
przy ulicy Traugutta.

Tam na uczestników Orszaku 
czekał występ dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Malczycach,wspólne 
kolędowanie z artystami z Naro-
dowego Forum Muzyki oraz roz-
strzygnięcie konkursów na naj-
ładniejszą gwiazdę betlejemską 
i przebranie orszakowe. 

Była też gorąca herbata i grza-
niec dla zmarzniętych mieszkań-
ców. Można też było zakupić 
słodkie ciasta i ciasteczka upie-
czone głównie przez mieszkanki 
naszej gminy, za których ilość or-
ganizatorzy serdecznie dziękują.

Najmłodszym za to najbar-
dziej podobała się żywa szopka. 
Nad bezpieczeństwem orszaku 
czuwał Rewir dzielnicowych 
w Malczycach oraz  strażacy ze 
wszystkich jednostek OSP Gmi-
ny Malczyce.

Wójt Gminy Malczyce Piotr 
Frankowski oraz Proboszcz Pa-
rafii Ks. Prałat Bolesław Sylwe-
strzak dziękują wszystkim, którzy 
zaangażowali się i współtworzyli 
Orszak III Króli w Malczycach.
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Rok 2016 w obiektywie

6 stycznia 2016 roku po raz pierwszy ulicami Malczyc przeszedł pochód  
z Trzema Królami na czele

14 czerwca teren dawnej przeprawy promowej rozbrzmiewał 
muzyką. W pierwszej części tą klasyczną, w drugiej jazzową.  

A wszystko w ramach festiwalu Pod Prąd.

OSP otrzymała średni wóz bojowy na podwoziu Kamaz.  
W piątek 22 stycznia miało miejsce jego uroczyste przekazanie

5 czerwca w Malczycach na odbyła się II edycja biegu pn.'' Bie-
gaj z nami Malczycami". Na starcie stanęło ok. 150 uczestników.

10 września odbył się XV Piknik nad Odrą, podczas którego stowarzyszenie 
świętowało jubileusz 15-lecia istnienia

W niedzielne popołudnie 4 września w Rusku odbyły się dożynki gminy Malczyce.  
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i wielu konkursów.

7 czerwca malczycki stadion mienił się feerią barw. 
Wszystko za sprawą zorganizowanego tam  

pierwszego sołeckiego Dnia Dziecka.

FOT. BARBARA DZIADOWICZ
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