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Najwyższy budżet
w historii gminy

Port ma nowego gospodarza

Rok 2017 w gminie Malczyce

P oczątek roku to 
z reguły czas 
ref leksj i  i  b i lansu, 

tego co udało s ię 
osiągnąć w okresie, 
który właśnie s ię 
zakończył ,  a nad 
czym można jeszcze 
popracować. W gminie 
Malczyce czas wytężonej 
pracy wprawdzie 
nie minął,  trwa 
real izacja k luczowych 
inwestycj i ,  jednak 
warto podsumować 
pracę i  podejmowane 
inic jatywy w 2017 roku.

Rok 2017 w skali kraju nie 
był łatwym rokiem, głównie dla 
samorządowców. Istotne  zmiany 
wdrażane bądź planowane przez 
rząd, często stawiały właśnie sa-
morządowców w obliczu proble-
matycznych kwestii. Niepewność 
przyszłości, chociażby w związ-
ku z zapowiadanymi zmiana-
mi kodeksu wyborczego wcale 
nie ułatwiała pracy. Ogromne 
zmiany wdrożone zostały przez 
rząd również w oświacie. Samo-
rządowcom nie było łatwo się 
z nimi zmierzyć. Gmina Malczy-
ce poradziła sobie jednak z tym 
wyzwaniem...
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Sławomir Samiec-
Talar pełni 
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A-klasowej Odry 
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D ochody mają wynieść 
prawie 32 mln zł 
a wydatki 38 mln zł. 

Deficyt ma być pokryty 
ze środków własnych 
będących na rachunku 
gminy, które na koniec roku 
wyniosły ponad 8 mln zł.  

Rok 2017 był dla gminy star-
tem w rozpoczęcie kluczowych 
dla jej rozwoju inwestycji. 

Ruszyły prace przy rozbu-
dowie oczyszczalni ścieków 
(wartość inwestycji to ponad 11 
mln zł), przebudowie Gminne-
go Ośrodka Kultury (na ponad

2 mln zł), przebudowie targowi-
ska, rozpoczęto procedurę prze-
targową w zakresie rekultywa-
cji wysypiska śmieci w Rusku. 
Kumulacja i zakończenie prac 
związanych z tymi inwestycjami 
nastąpi w roku bieżącym. 

W tym numerze także:
Dotacja na wyposażenie gabinetu lekarskiego w SP w Malczycach

Pomóż szkole wybrać patrona

Dział porad prawnych - na Wasze pytania odpowie radca

prawny Marcin Arciszewski

Działo się w szkole podstawowej oraz przedszkolu

Harmonogram wywozu odpadów

Orszak Trzech Króli ulicami Malczyc

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie

J est nam niezwykle 
miło poinformować 
o otrzymanej 

dotacj i  z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, w ramach 
działania 3.1 .C,  na 
wsparcie w zakresie 
budowy instalacj i 

wykorzystujących 
odnawialne źródła 
energi i .
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P oczątek roku to 
z reguły czas ref leksj i 
i  b i lansu, tego 

co udało s ię osiągnąć 
w okresie,  który właśnie 
s ię zakończył ,  a nad 
czym można jeszcze 
popracować. w gminie 
Malczyce czas wytężonej 
pracy wprawdzie nie 
minął,  trwa real izacja 
k luczowych inwestycj i , 
jednak warto podsumować 
pracę i  podejmowane 
inic jatywy w 2017 roku.

Trudny czas dla 
samorządów

Rok 2017 w skali kraju nie 
był łatwym rokiem, głównie dla 
samorządowców. Istotne  zmiany 
wdrażane bądź planowane przez 
rząd, często stawiały właśnie sa-
morządowców w obliczu proble-
matycznych kwestii. Niepewność 
przyszłości, chociażby w związ-
ku z zapowiadanymi zmianami 
kodeksu wyborczego wcale nie 
ułatwiała pracy. Ogromne zmia-
ny wdrożone zostały przez rząd 
również w oświacie. Samorzą-
dowcom nie było łatwo się z nimi 
zmierzyć. Gmina Malczyce pora-
dziła sobie jednak z tym wyzwa-
niem, bez szkody przede wszyst-
kim dla uczniów i ich rodziców, 
jak i nauczycieli:

„Wybrałem rozwiązanie, może 
nie przynoszące naszej gminie 
oszczędności finansowych, jednak 
bezbolesne dla samych placówek 
oświatowych i ich pracowników – 
podsumowuje reformę Piotr Fran-
kowski – wójt gminy Malczyce. 
Zdecydowałem się na włączenie 
gimnazjum do szkoły  podstawowej 
zamiast jego ustawowego wygasze-
nia. Dzięki temu podejściu żaden 
z nauczycieli nie stracił pracy, a ja-
kość nauczania w naszych placów-
kach, która mogłaby ulec pogorszeniu 
przez wprowadzenie niepewności 
i nerwowości wśród kadry pedago-
gicznej, dzisiaj jest stabilna i w mo-
jej ocenie na wysokim poziomie.”.

Dziś można również podsu-
mować efekty współpracy z In-
stytutem Badań w Oświacie. We 
wrześniu 2017 minął rok od pod-
pisania z instytucją porozumienia. 
Gmina Malczyce była pierwszym 
samorządem, który zdecydował 
się na tego typu wspólne działa-
nie. To innowacyjne rozwiązanie 

polegające na wsparciu samorządu 
zostało docenione przez Kurato-
ra Oświaty i wskazane w rocznej 
ocenie ewaluacyjnej jako przy-
kład bardzo dobrej praktyki god-
nej naśladowania. Efektem tej 
współpracy była diagnoza oświaty 
gminnej i jej rozwój potwierdzony 
prestiżowymi certyfikatami.

Dziś w efekcie wytężonej pra-
cy możemy poszczycić się przy-
należnością obydwu malczyc-
kich placówek oświatowych 
do Sieci Szkół Wspierających 
Uzdolnienia, do której obecnie 
należy zaledwie 58 placówek 
z ponad 4 tys na Dolnym Ślą-
sku. Przynależność do Sieci jest 
ogromnym wyróżnieniem i daje 
motywację do dalszych działań 
w kierunku wspierania uzdolnio-
nych uczniów, którzy kształcą się 
w naszych placówkach i z któ-
rych możemy być dumni. Re-
alizujemy tym samym przyjęty 
uchwałą Rady Gminy na począt-
ku 2017 roku Program Wspiera-
nia Uzdolnionych Uczniów na 
terenie gminy Malczyce. W bu-
dżecie gminy Malczyce na 2018 
rok zabezpieczyliśmy na ten cel 
środki finansowe. 

Start dużych inwestycji
W 2017 roku rozpoczęliśmy 

realizację priorytetowych, nie-
zbędnych dla mieszkańców za-
dań inwestycyjnych. Ze względu 
na rozmiar ich realizacja zakoń-
czy się w 2018 roku. W połowie 
roku 2017 podpisaliśmy umowy 
z wykonawcami dwóch dużych 
inwestycji, czyli przebudowy 

i rozbudowy oczyszczalni ście-
ków wraz z remontem czte-
rech stacji uzdatniania wody 
w Malczycach, Mazurowi-
cach, Wilczkowie i Dębicach, 
a także na przebudowę i remont 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Malczycach. Ich wartość wynosi 
13 mln zł przy znacznym dofi-
nansowaniu ze środków unijnych 
8,6 mln zł. Dzięki możliwości 
odliczenia podatku VAT od in-
westycji przebudowy oczyszczal-
ni ścieków, dodatkowo do budże-
tu gminy wpłyną około 2 mln zł.

Niebawem ruszy od lat od-
kładana inwestycja, polegająca 
na rekultywacji, wprawdzie za-
mkniętego już od 2009 roku, lecz 
nieuporządkowanego składowi-
ska odpadów śmieci w Rusku. 
Pod koniec 2017 roku rozstrzy-
gnięty został przetarg na wyło-
nienie wykonawcy rekultywacji 
wysypiska. W tym roku prace 
inwestycyjne o wartości prawie 
1,5 mln zł, przy dofinansowaniu 
wynoszącym 50% kosztów, będą 
mogły być już realizowane, dzię-
ki czemu rozwiązany zostanie 
problem nieczynnego wysypiska 
i unikniemy ewentualnych sank-
cji ze strony Unii Europejskiej. 
To miejsce będące od wielu lat 
swoistą bombą ekologiczną, po-
mijaną przez lata przez poprzed-
nie władze, przywrócimy naturze 
i mieszkańcom poprzez stwo-
rzenie terenów rekreacyjnych 
z pięknym zbiornikiem wodnym.

Miliony dla gminy 
Ilość pozyskanych dla gminy 

Malczyce środków z funduszy 

zewnętrznych może być powo-
dem do dumy. W ciągu dwóch 
ostatnich lat, biorąc pod uwagę 
dofinansowanie do rekultywacji 
wysypiska, udało się pozyskać 
prawie 13 mln dofinansowania, 
co łącznie z 2 mln zwrotem po-
datku VAT od inwestycji prze-
budowy oczyszczalni ścieków 
daje wartość 15 mln środków 
na pokrycie gminnych zadań. Ta 
imponująca wartość jest rekordo-
wa w historii gminy, pozwalająca 
przyrównywać się do gmin Mię-
kinia czy Środa Śląska, choć bu-
dżetów tych trzech gmin nie da 
się do siebie porównać.

Oprócz inwestycji drogowych, 
pozyskane środki zewnętrz-
ne przeznaczone zostały m.in. 
na utworzenie nowoczesne-
go, ogrodzonego placu zabaw 
w Malczycach, przebudowę 
i wyposażenie w profesjonalne 
stanowiska targowiska gmin-
nego, funkcjonowanie klubu 
dziecięcego w Malczycach czy 
termomodernizację budynków 
szkoły podstawowej i przed-
szkola. Dofinansowanie otrzy-
mał również, po niespełna roku 
oczekiwania na decyzję, projekt 
jaki składaliśmy wraz z gmina-
mi Prusice i Oborniki Śląskie 
na wsparcie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych. Dofinanso-
wanie, które udało się pozyskać 
wynosi na te trzy gminy prawie 
6 mln zł. Dzięki realizacji projek-
tu mieszkańcy gminy Malczyce 
będą mogli skorzystać z dotacji 
w wysokości 85% na zamonto-
wanie mikroinstalacji fotowol-
taicznej.

Tak duże wsparcie zewnętrz-
ne na różnego rodzaju projekty 
daje możliwość zrealizowania 
większej ilości zadań i inwesty-
cji. Między innymi dzięki temu 
od kliku lat sukcesywnie wzra-
sta budżet gminy, a plan na 2018 
rok wyznaczony został zarówno 
w zakresie dochodów jak i wy-
datków na rekordowym w histo-
rii gminy poziomie. 

Inwestycje drogowe
W 2017 roku przebudowa-

ne zostały dwie drogi gmin-
ne o łącznej długości ponad 
1,5 km, w Chomiąży i Mazu-
rowicach. Obydwie inwestycje 
otrzymały unijne dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 
w wysokości 700 tys zł. Zmo-
dernizowano także wynoszący 
kilkaset metrów dojazd z kostki 
brukowej do świetlicy wiejskiej 
w Dębicach. Po chwilowej prze-
rwie budowlanej, w tym roku 
zakończy się również rozpoczęta 
w 2017 roku wspólna inwestycja 
z Powiatem - przebudowa drogi 
Szymanów – Zawadka.  

Ochrona środowiska
W 2017 roku na terenie gminy 

pierwszy raz przeprowadzono ak-
cję usuwania z pokryć dachowych 
nieruchomości, wyrobów zawie-
rających azbest. Stało się to moż-
liwe dzięki przyjętemu w 2016 
roku programowi usuwania wy-
robów zawierających azbest wraz 
z inwentaryzacją, na który gmina 
Malczyce w 2016 roku pozyskała 
dotację z Ministerstwa Rozwo-
ju. W ubiegłym roku usunięto 
28 510 Mg wyrobów zawierają-
cych azbest, kolejna tura planowa-
na jest na lata kolejne. 

Inicjatywy społeczne 
W 2017 roku w gminie Mal-

czyce zainicjowanych zostało 
szereg inicjatyw, dzięki którym 
wyróżniamy się na tle innych 
gmin. Po raz pierwszy i jako je-
dyni w powiecie średzkim przy-
jęliśmy do realizacji zadania 
publiczne w ramach inicjatywy 
lokalnej, która została przyjęta 
uchwałą Rady Gminy Malczyce 
w 2016 roku. Dzięki  inicjaty-
wie  mieszkańców,  przy zaan-
gażowaniu niewielkich środków 
z budżetu gminy na zakup ma-
teriałów powstają ciekawe ini-

Rok 2017 w Gminie Malczyce

Nowo powołana Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce
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Gmina Malczyce z dotacją
na instalacje fotowoltaiczne

dla mieszkańców

J est nam niezwykle miło 
poinformować o otrzymanej 
dotacj i  z  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, w ramach działania 3.1 .C,  na 
wsparcie w zakresie budowy instalacj i 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energi i  dla budynków 
jednorodzinnych. 

Gmina Malczyce jest jedną ze stron partner-
skiego projektu pn. Projekt grantowy – wspar-
cie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie 
Oborniki Śląskie.

 Wnioskowana kwota do� nansowania projek-
tu przez partnerów wynosi 5 mln 971 tys. zł.

Jest to dobra wiadomość dla wszystkich 
mieszkańców gminy Malczyce, którzy zadekla-
rowali chęć przystąpienia do projektu, wypełnia-
jąc ankietę.

Do� nansowanie przedsięwzięć obejmuje za-
kup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii do produkcji ener-
gii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzin-
nych, w tym dla wymiany istniejących instalacji 
na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Bene� cjentami programu mogą być osoby 
� zyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz jednostki samorządu teryto-
rialnego.

Najważniejsze korzyści dla Mieszkańców 
gminy to:

• maksymalnie do 85% kosztów mikroinsta-
lacji � nansowanych przez UE, gdzie szaco-
wany okres zwrotu z inwestycji to 4 lata

• przeszło 20-letni okres darmowej elek-
tryczności z mikroinstalacji

• sprzęt z 25-letnią gwarancją na uzysk mocy
• bezpośredni wkład w ochronę lokalnego 

środowiska naturalnego
Szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się 

mieszkańców gminy Malczyce o do� nansowanie 
na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, 
będą umieszczone na stronie internetowej gmi-
ny, w lokalnych mediach, a także poprzez plakaty 
informacyjne, po podpisaniu umowy o do� nan-
sowanie.

O rozpoczęciu realizacji projektu będziemy 
Państwa informować na bieżąco.
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cjatywy obywatelskie. W 2017 
roku przyznano wsparcie m.in. na 
budowę placu zabaw w Malczy-
cach, budowę progów zwalniają-
cych w Malczycach, rekultywację 
akwenu w Chomiąży czy wyda-
nie publikacji historycznej.  

Również w 2017 roku jako je-
dyna gmina na terenie powiatu 
średzkiego powołaliśmy do ży-
cia Młodzieżową Radę Gminy.
15-stu chętnych do działania 
młodych radnych uczestniczy 
w różnych projektach, pozysku-
ją środki na swoją działalność. 
W ubiegłym roku, dzięki współ-
pracy gminy z Fundacją „Szansa 
na Przyszłość” z Malczyc, wzięli 
udział m.in. w spotkaniu z parla-
mentarzystami RP w Warszawie, 
zwiedzając przy okazji polski par-
lament. Gmina Malczyce podpi-
sała także porozumienie z funda-
cją SEMPER–AVANTI, dzięki 
czemu, już od 16 stycznia kilku 
członków Młodzieżowej Rady 
Gminy Malczyce będzie uczest-
niczyło w wyjeździe studyjnym 
do Hiszpanii. 

Poszukując wciąż nowych roz-
wiązań w każdym obszarze życia 
publicznego, które mają służyć 
mieszkańcom podpisane zosta-
ło przez wójta gminy Malczy-
ce porozumienie ze Szpitalem 
Specjalistycznym im. Antonie-
go Falkiewicza we Wrocławiu, 
w związku ze złożonym projek-
tem w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020 
na stworzenie platformy e-opie-
ki. Z efektów programu skorzy-
stają głównie seniorzy, bowiem 
uruchomiona zostanie aplikacja 
telemedycyny, oparta o urządze-
nia bezprzewodowych kanałów 
łączności diagnozujące podstawo-
we parametry życiowe.

Turystyka i kultura
W 2017 roku nastąpiło też 

swoiste otwarcie gminy Mal-
czyce na świat. Został nawiąza-
ny kontakt z niemiecką gminą 
Großharthau, którego efektem 
było podpisanie listów intencyj-
nych insygnowanych przez dwie 
strony podpisami włodarzy gmin 
oraz stosownymi uchwałami po-
szczególnych rad gmin. Efektem 
tego jest, potwierdzone i zaplano-
wane na luty 2018 podpisanie po-
rozumień o współpracy pomiędzy 
gminą Malczyce a Großharthau. 

W ubiegłym roku współpraco-

waliśmy przy tworzeniu aplikacji 
Footsteps, z której mogą skorzy-
stać mieszkańcy gminy Malczy-
ce, a także turyści odwiedzający 
gminę oraz Aglomerację Wro-
cławską. Aplikacja pozwala na jak 
najlepsze poznanie walorów tury-
stycznych oraz środowiskowych 
odwiedzających miejsc, a także 
stanowi informator turystyczny.

Użytkownik po uruchomieniu 
aplikacji może wybrać swoje za-
interesowania, spośród dziecięciu 
oferowanych (m.in. turysta, sma-
kosz, hipster, historyk, głowa ro-
dziny czy miłośnik sztuki).

Rozwój 
przedsiębiorczości 
Ubiegły rok był również wy-

jątkowy pod względem aktywno-
ści gospodarczej. Dokonaliśmy 
transakcji sprzedaży portu za 
kwotę  ok. 3,2 mln, która spo-
wodowała, że od lat degradowa-
ny teren ma szansę już niedługo 
tętnić życiem gospodarczym, 
stając się wizytówką Malczyc. 
Inwestorem jest polski armator 
posiadający � otę kilkudziesięciu 
jednostek pływających po wodach 
całej Europy. W ramach wsparcia 
lokalnej przedsiębiorczości wójt 
gminy Piotr Frankowski złożył 
o� cjalny wniosek do Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, 
aby port wraz z bocznicą kolejo-
wą oraz stocznia zostały wpisane 
w dokument strategiczny woje-
wództwa, a mianowicie Strategię 
Rozwoju Województwa Dolno-
śląskiego.

„Rok 2017 był rokiem udanym 
gospodarczo i inwestycyjnie, ob� to-
wał w wydarzenia kulturalne i in-
tegracyjne pokazujące, że najważ-
niejszą wartością naszej gminy są 
sami mieszkańcy i ich zaangażowa-
nie. Za to wsparcie w działaniach 
urzędu, którym kieruję od 3 lat 
jestem wdzięczny i  bardzo gorąco 
dziękuję. Zadowolony jestem, że 
sytuacja � nansowa gminy pozwa-
la nam realizować plany, które są 
dość ambitne. Mam nadzieję, że rok 
2018 przyniesie kolejne nowe osią-
gnięcia. Jestem przekonany, że kie-
runek rozwoju naszej gminy obrany 
przed trzema laty jest prawidłowy
i  konsekwencją we wspólnym dzia-
łaniu jesteśmy w stanie przezwycię-
żyć wszelkie trudności, aby gmina 
mogła rozwijać się w sposób harmo-
nijny na wszystkich płaszczyznach 
życia.”.

dokończenie ze strony 2

FOT. AEEC.VN
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Port w Malczycach 
ma nowego gospodarza

17 listopada 
w Urzędzie Gminy 
Malczyce po 

otrzymanym upoważnieniu 
Rady Gminy, odbył s ię 
przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej przy ul icy 
Portowej .

W tym dniu do przetargu 
przystąpiła firma: Eco Polcon 
Sp. z o.o., która była czasowym 
dzierżawcą tego terenu i to ona 
będzie nowym właścicielem 
portu. Nabywca za nierucho-
mość zapłacił kwotę 3 161,300 
złotych. Podpisanie aktu nota-
rialnego nastąpiło z początkiem 
grudnia.

Firmę Eco-Polcon Sp. z o.o. 
reprezentuje Prezes Bartosz Fa-
biańczyk. Sama firma specjalizu-
je się w przewozach masowych 
i drobnicowych, w tym materia-
łów budowlanych, złomu, wę-
gla itp. Firma obsługuje budowy 
hydrotechniczne, przeholunki 
kadłubów oraz przewozy ponad-
gabarytowe. Dotychczas w Mal-
czycach wytwarzała betonowe 
części do budowy stopnia rzecz-
nego w Rzeczycy.

Nowy właściciel już wcześniej 
podkreślał, iż doskonale zna hi-
storię Malczyc, która  od zawsze 
wpisana jest w pejzaż rzeki Odry, 
która odgrywa w Malczycach 
znaczącą rolę. Niejednokrotnie na 
spotkaniach w Urzędzie Gminy, 
zapewnił, że firma chce działać 

dla wspólnego dobra, a ich głów-
nym założeniem jest przywróce-
nie świetności portu, co stanowi 
duże wyzwanie, którego firma 
Eco Polcon chce się podjąć. Wła-
ściciele mają ogromne doświad-
czenie, świadczy o tym ich pręż-
nie działająca firma w Szczecinie 
i Niemczech. Właściciele oświad-
czyli, że nie tylko chcą przyczy-
nić się polepszenia atrakcyjności 
portu, lecz również do poprawy 
warunków życia mieszkańców, 
a za tym również idą nowe miej-
sca pracy.

Ze sprzedażą portu Gmina 
wiąże duże nadzieje. Nowy wła-
ściciel portu, działający w branży 

żeglugi śródlądowej jest poważ-
nym inwestorem z kapitałem 
polskim, armatorem działają-
cym w kraju i zagranicą. Ma on 
ambitne plany na rozwój tego 
terenu. Przy równolegle realizo-
wanych rządowych programach 
przywrócenia żeglowności rze-
ce Odrze, dokończeniu budowy 
stopnia wodnego w leżącej wyżej 
Rzeczycy oraz budowie kolej-
nych stopni wodnych, port mal-
czycki powinien, już w niedale-
kiej przyszłości, odgrywać rolę 
ważnego węzła transportowego 
i przeładunkowego. Jest to duża 
szansa na rozwój całej gminy, aby 
tej szansy nie zmarnować, już 

dziś należy dokonywać zdecydo-
wanych, przemyślanych działań 
inwestycyjnych. Port może stać 
się wizytówką i dumą Malczyc, 
został  przekazany w ręce osób, 
które z całą pewnością wyko-
rzystają jego potencjał. Nowi 
właściciele portu, już w trakcie 
wcześniejszej umowy dzierżawy 
terenu udowodnili, że są przy-
gotowani, mają szczere zamiary, 
doświadczenie, wiedzę i środki 
na urealnienie wizji przywró-
cenia świetności malczyckiemu 
portowi. Gmina w urzeczywist-
nianiu tego celu zamierza brać 
aktywny udział, współdziałać, 
lobbować i pomagać inwestoro-

wi. Przy wspólnym zaangażo-
waniu, pracy i kapitale przed-
siębiorcy plany odbudowy portu 
i przywrócenia jego funkcji stają 
się jak najbardziej osiągalne.

- Pan Bartosz Fabiańczyk repre-
zentuje grupę FABICO – najwięk-
szego armatora polskiego, którego 
barki pływają po wodach rzek całej 
Europy. Jestem bardzo zadowolo-
ny z tego, że zgodnie z toczonymi 
rozmowami mamy podobne zdanie 
na temat malczyckiego portu i na-
brzeży, którym należy przywrócić 
pierwotny charakter ściśle zwią-
zany z Odrą. Oczywiście rozwój 
tych inwestycji uzależniony jest od 
programu rządowego Minister-
stwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej zakładającego budo-
wę lub modernizację "Odrzańskiej 
Drogi Wodnej do parametrów Va 
klasy żeglowności na lata 2014-
2020.” W mojej ocenie port w Mal-
czycach po ponad 70 letniej historii 
powojennej po raz pierwszy będzie 
miał prawdziwego gospodarza. Nie 
chodziło nam o to, aby przeprowa-
dzić transakcję sprzedaży portu, ale 
o to, aby znaleźć dla niego właści-
ciela – inwestora, który da gwaran-
cję rozwoju przemysłu portowego, 
a przez to przyczyni się do rozwoju 
Malczyc. Takich firm jak Eco Polcon 
na polskim rynku jest może dwie, 
więc mamy szczęście, że jesteśmy 
w kręgu zainteresowania polskiego 
armatora dzięki któremu, port oraz 
gmina będą rozkwitać jak przed 
laty –  komentuje wójt Gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Wizualizacja portu w Malczycach

Poświęcenie portu i  przekazanie nowemu właścicielowi Wizyta w Malczycach Marszałka Województwa Dolnośląskiego
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Najwyższy budżet 
w historii gminy

D ochody mają wynieść 
prawie 32 mln zł 
a wydatki 38 mln zł. 

Deficyt ma być pokryty 
ze środków własnych 
będących na rachunku 
gminy, które na koniec roku 
wyniosły ponad 8 mln zł.  

Rok 2017 był dla gminy star-
tem w rozpoczęcie kluczowych 
dla jej rozwoju inwestycji. 

Ruszyły prace przy rozbudo-
wie oczyszczalni ścieków (war-
tość inwestycji to ponad 11 mln 
zł), przebudowie Gminnego 
Ośrodka Kultury (na ponad 2 
mln zł), przebudowie targowi-
ska, rozpoczęto procedurę prze-
targową w zakresie rekultywa-
cji wysypiska śmieci w Rusku. 
Kumulacja i zakończenie prac 
związanych z tymi inwestycjami 
nastąpi w roku bieżącym. 

Dodatkowo z większych za-
dań planowane jest wykonanie 
termomodernizacji budynku 
szkoły podstawowej i przedszko-
la, w planach jest budowa świe-
tlic wiejskich min. w Rusku, 
rozbudowa oświetlenia na tere-
nie gminy oraz szereg innych, 
mniejszych lokalnych inwesty-

cji. Na większość z tych zadań 
gmina pozyskała już dofinanso-
wanie, w przypadku innych pla-
nowanych tj. świetlice wiejskie 
gmina czeka na nabory wnio-
sków, które ruszą w tym roku. 

Warto dodać, że tak duże za-
angażowanie w inwestycje nie 
byłoby możliwe, gdyby gmina 
nie posiadała odpowiedniego 
zapasu finansowego. Dzięki do-
brej realizacji dochodów i nad-
wyżce budżetowej za rok ubiegły 
w kwocie około 4 mln zł oraz 
wsparciu środkami zewnętrzny-
mi realizacja celu inwestycyjne-
go jest możliwa, bez dodatkowe-
go zadłużania gminy. 

Niebagatelne znaczenie dla 
gminy, miał też fakt sprzedaży 
terenu portu rzecznego. 

W grudniu gmina sprzedała 
port inwestorowi z polskim kapi-
tałem, działającemu w branży że-
glugi śródlądowej. Jest to istotne 
nie tylko ze względu na potężny 
zastrzyk finansowy jaki wpłynął 
na konto gminy 3,16 mln zł.

Co nasz czeka 
 w 2018 roku?

Gmina Malczyce jeszcze in-
tensywniej wspierać będzie od-

dolną aktywność mieszkańców. 
Oprócz funduszu sołeckiego, 
który w tym roku w budżecie 
gminny opiewa na kwotę ponad 
160 tys. zł, wygospodarowano 
kwotę 20 tys. zł, która w ramach 
programu Kreatywni w Gmi-
nie Malczyce wspiera oddol-
ne inicjatywy. Podobne środki 
dostępne będą także w ramach 
programu wspierającego inicja-
tywy lokalne. Dzięki tym środ-
kom w minionym roku wsparto 
na przykład takie przedsięwzię-
cia jak budowa placu zabaw 
w Malczycach, wydanie książki 
jubileuszowej podsumowującej 
działalność Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Malczycach, budowa 
progów zwalniających w Mal-
czycach czy rekultywacja akwe-
nu w Chomiąży.

Nowością w roku 2018 będą 
dodatkowe środki na inicjatywy 
mieszkańców w zakresie mo-
dernizacji obiektów sportowych. 
Powyższe środki będzie można 
uzyskać składając odpowiedni 
wniosek do Urzędu Gminy – 
o naborze informować będziemy 
na stronie internetowej gminy.
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Wykres przedstawiający dochody i wydatki Gminy Malczyce w latach 2014-2018

Wydanie książki podsumowującej działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach

Rekultywacja akwenu w Chomiąży

Gmina malczyce 
wspiera inicjatywy lokalne

fot. ExprEss-miEjski.pl

malczyce na trzecim miejscu w powiecie. 
Ranking dochodów gmin z podatków od 

osób fizycznych
Serwis samorządowy 

PAP przygotował ranking 
dochodów własnych gmin. 
Sprawdź, jak wypadły gmi-
ny z terenu powiatu średz-
kiego.

Dane pochodzą z Głów-
nego Urzędu Statystycznego. 
Uwzględniają one dochody 
własne gmin, ale i dotacje oraz 
subwencję ogólną, a także środ-
ki na dofinansowanie zadań.

Miejsce w ogólno-
polskim rankingu Miejscowość Kwota

319 Środa Śląska 17 907 275 zł
351 Miękinia 16 729 576 zł
1104 Malczyce 4 799 884 zł
1209 Kostomłoty 4 292 798 zł
1714 Udanin 2 626 219 zł

Opracowanie na podstawie artykułu w Express-Miejski.pl
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Druga sesja Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce

wieści z referatu Spraw obywatelskich
w 2017 r. w Gminie malczyce zostało zawartych 29 ślubów, 

w tym 1 poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Liczba urodzeń to 53, w tym 23 dziewczynki i 30 chłopców. 
Najczęściej nadawane imiona dla dziewczynek to lena i zuzanna, 

a wśród chłopców Szymon, marcel i michał.

liczba zgonów w 2017 r. wyniosła 64.

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce powołana została uchwałą Rady 
Gminy 25 kwietnia 2017 r. W maju tego samego roku na I uroczystej 
sesji, 15 jej członków zostało oficjalnie zaprzysiężonych.

10 listopada w naszej gminie odbyły się uroczyste obchody Dnia Nie-
podległości, które rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w ko-
ściele pw. NPNMP pod przewodnictwem ks. Bogusława Kapicy. 

Obchody Dnia Niepodległości w gminie Malczyce wiążą się z kolejną 
edycją Biegu Niepodległości pod patronatem wójta gminy Malczyce. 

młodzi radni 
obradowali po raz drugi

Obchody Dnia Niepodległości

Bieg Niepodległości 
ulicami Malczyc

M łodzi radni 
obradowal i  po 
raz pierwszy 

pod koniec czerwca 
tego roku, k iedy to 
wybral i  spośród s iebie 
prezydium rady.

Przewodniczącą została 
Klaudia Panek, pierwszym wi-
ceprzewodniczącym – Jakub 
Smoliński, Hanna Wzorek 
– drugim wiceprzewodniczą-
cym, a Sebastian Gombrych 
– sekretarzem rady.

11 grudnia 2017 r. od-
była się II sesja „młodzie-
żówki”. Podczas ponie-
działkowego posiedzenia 

radni podjęli dwie uchwa-
ły: w sprawie wyboru opie-
kuna MRG, którym został 
Sławomir Samiec-Talar 
oraz w sprawie ogłoszenia 
logo Młodzieżowej Rady 
Gminy Malczyce. Młodzi 
radni przedstawili rów-
nież sprawozdanie z po-
dejmowanych w 2017 roku 
działań, m.in. z wyjazdu 
do Warszawy, uczestnic-
twa w Dolnośląskim Tur-
niej Siatkówki Dziewcząt, 
akcji częstowania ciastem 
podczas listopadowej sesji 
rady gminy czy konferencji 
otwierającej projekt „Dia-
log krok po kroku”.  Radni 

zaplanowali również dzia-
łania na 2018 rok.

W sesji udział wzięli za-
proszeni goście: wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski, 
przewodniczący rady gminy 
Marcin Głowacki, dwóch 
w i c e p r z e w o d n i c z ą c yc h 
Stefan Grycz i Stanisław 
Waszkowicz, przewodni-
czący komisji oświaty, kul-
tury i sportu Józef Szremski, 
a także nowo wybrany opie-
kun MRG Sławomir Sa-
miec – Talar. Goście w prze-
znaczonym do tego punkcie 
posiedzenia zabrali głos, 
życząc młodym radnym ak-
tywności.

U czniowie szkoły 
podstawowej 
pod koniec mszy 

św. przygotowal i 
występ wokalno-
artystyczny, 
zaprezentowal i 
wiersze oraz pieśni 
patr iotyczne.

Następnie delegacje 
wieńcowe samorządu gmi-
ny Malczyce, jednostek or-
ganizacyjnych, placówek 
oświatowych, stowarzyszeń, 
lokalnych przedsiębiorstw, 
przeszli pod obelisk, tam 

złożyli wiązanki, następie 
delegacja samorządu gmi-
ny udała się do Kwietna, by 

oddać hołd przy pomniku 
Szlaku II Armii Wojska 
Polskiego.

w biegu udział 
wzięło ok.200 
uczniów, 

nauczyciele, 
mieszkańcy oraz wójt 
gminy Malczyce Piotr 
Frankowski . 

Wszyscy aktywnie chcieli 
uczcić 99 rocznicę odzyska-
nia przez Polską niepodle-
głości.

Bieg rozpoczął się o godz. 
11:11, linia startu i mety 
znajdowała się na boisku 
wielofunkcyjnym przy szko-
le, trasa przebiegała ulicami 
Malczyc: Szkolną, Górną, 
Mazurowicką, 1-go Maja.

Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwali stra-
żacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Malczycach 
i Wilczkowa oraz Komenda 
Powiatowa Policji w Środzie 
Śląskiej.

Bieg Niepodległości co 
roku ma charakter symbo-
liczny, chociaż byli ucznio-
wie, którzy chcieli rywalizo-
wać i to dla nich wójt gminy 
i dyrektor szkoły ufundowali 
medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe.

Wyniki końcoWe:

Dziewczęta S.P. kl. i – iii
1. Julia Kosmal
2. Emilia Bednarz
3. Angelika Zamołojko
chłopcy S.P. kl. i – iii
1. Borys Hucaluk
2. Jakub Tyszkowski
3. Paweł Gregorczyk
Dziewczęta S.P.  kl. iV –Vi
1.Amelia Oleksyk
2. Emilia Król
3. Julia Kusto

chłopcy S.P. kl. iV – Vi
1. Aleks Kantek
2. Kamil Tatarczuch
3. Mateusz Jagielski
Dziewczęta oddziały 
gimnazjalne
1. Dominika Bednarz
2. Magdalena Prószkowska
3. Oliwia Kwiatkowska
chłopcy oddziały 
gimnazjalne
1. Mateusz Szumiłowski
2. Michał Rodziewicz
3. Brajan Sokal



Nieodpłatna pomoc prawna
Informujemy, że w 2018 r. w Gminie Malczyce z nieodpłatnej pomocy 

prawnej będzie można skorzystać w każdy wtorek w godz. od 11:00 do 
15:30 i czwartek w godz. od 11:00 do 15:00, radca prawny oraz adwokat 

będą przyjmować w pokoju nr 20, przy sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 

jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa  w pkt. 

1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-
administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna NIE obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 

do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wymienionym niżej osobom fizycznym 
(osobom uprawnionym):
1. osobie fizycznej, której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 
- osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyzna-
niu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,

2. osobie posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny  
- osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny,

3. kombatantom,
4. weteranom - osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć ważną legitymację wete-

rana albo legitymację weterana poszkodowanego,
5. młodzieży do 26 roku życia, - osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć dokument 

stwierdzający tożsamość,
6. seniorom po ukończeniu 65 lat - osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć doku-

ment stwierdzający tożsamość,
7. zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 

techniczną, - osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć oświadczenia, że zachodzi 
co najmniej jedna z wymienionych okoliczności,

8. kobietom w ciąży - osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć dokument potwier-
dzający ciążę.

W ramach 
porozumienia 
wybudowano 

fragment chodnika 
przy ul .  S ienkiewicza, 
obniżono również 
krawężniki 
w istniejącym już 
chodniku,  aby możl iwe 
było usytuowanie 
w tym miejscu 
przejścia dla pieszych.

 Podczas trwających prac 
zamontowano oznakowanie 
pionowe oraz namalowano 
,,pasy’’ w miejscu powstałe-
go przejścia.

Dodatkowo dobudowano 
również fragment chodnika 
od strony skweru, gdzie znaj-
duje się tablica upamiętniająca 
powódź. Zakres prac polegał 
też na oczyszczeniu pobocza 
biegnącego między budynka-
mi przy ul Sienkiewicza przy 

wyżej wspomnianym skwerze.
Zadanie to jest wyni-

kiem rozmów toczonych od 
dawna ze Starostą Średzkim 
dotyczących poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy w otoczeniu 
infrastruktury powiatowej 
oraz dzięki głosom miesz-
kańców, którzy wskazali to 
miejsce za niebezpieczne. 
Wybudowany fragment 
chodnika poprawi bezpie-
czeństwo mieszkańców, ale 

również dzieci i młodzież 
zmierzających do Domu 
Kultury. Zadanie to jest fi-
nansowane w połowie przez 
Gminę Malczyce oraz Po-
wiat. - Kolejnym naszym 
wspólnym przedsięwzięciem 
będzie przebudowa chodni-
ka przy ul. Mazurowickiej. 
Mam nadzieję, że takich za-
dań wspólnie z panem Sta-
rostą wykonamy jeszcze wiele 
– podsumował wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.
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Fragment chodnika przy ul. Sienkiewicza

W ramach współpracy oraz porozumienia zawartego pomiędzy 
Gminą Malczyce oraz Powiatem Średzkim trwają obecnie wspól-
ne prace przy przebudowie i budowie fragmentów chodnika przy 
ul. Sienkiewicza w Malczycach.

wspólne działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców

W ramach inicjatywy lo-
kalnej mieszkańców ul. Ogro-
dowej, na ulicy powstały dwa 
progi zwalniające. Zgłoszony 
wniosek przez mieszkańców 
został zaopiniowany pozy-
tywnie. Roboty zostały zre-
alizowane przy współpracy 
z lokalnym przedsiębiorcą.

Mieszkańcy zadbali o bez-
pieczeństwo. Dzięki nowym 
progom prędkość pojazdów 
znacznie się zmniejszyła. Na ulicy Ogrodowej powstały dwa progi zwalniające

Bezpieczniej na ulicy Ogrodowej w Malczycach

Tak prezentuje się jedna z nowych lamp przy ul. Łąkowej

Zamontowano nowe energooszczędne 
oświetlenie

Informacja malczyckiego Stowarzyszenia cyprinus
28 stycznia 2018 r. ( niedziela) o godzinie 9:00 odbędzie się 
zebranie sprawozdawcze malczyckiego Stowarzyszenia 

cyprinus. Obecność dla członków stowarzyszenia 
obowiązkowa. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Gminy malczyce.

W ramach zaplanowa-
nych środków w budżecie 
związanych z moderniza-
cją oświetlenia w gminie, 
pod koniec 2017 roku, 
wymieniono lampy przy 
ul. Klonowej oraz ul. Łą-
kowej.

Nowe lampy typu 
LED mają zastosowanie 
energooszczędne, niższą 
moc, a jednocześnie dają 
o wiele lepsze oświetle-
nie. W budowie dobrej 
jakości oświetlenia LED 
stosuje się wysokiej ja-
kości tworzywa sztuczne 
oraz elementy aluminiowe, 
co powoduje,  że LEDy 
są bardziej wytrzymalsze 
i odporniejsze na niskie 
temperatury i wibracje.
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Bal Jesiennych Straszydeł  
w Publicznym Przedszkolu w Malczycach

"w oczekiwaniu na zimę" 
występ artystyczny grupy pszczółek

wyniki konkursu plastycznego 
"Najładniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa"

Konkurs piosenki "Gwiazdy to my"

Pod koniec listopada 
w Publicznym 
Przedszkolu 

w Malczycach, kolejny 
raz dzieci wraz 
z nauczycielami bawiły 
się na Balu jesiennych 
Straszydeł.

Imprezę przygotowały 
panie Marzena Melska- 
Starczak, Karolina Wit-
kowska i Weronika Amro-
ży. Nauczycielki zadbały 
o tajemniczy klimat nie tyl-

ko w sali, ale i również na 
korytarzach naszego przed-
szkola. Można było spotkać 
piękne lampiony wykonane 
przez dzieci, dynie oraz 
gromady mysz grasujących 
po korytarzach. Każdy 
uczestnik imprezy mu-
siał być przebrany. Dzieci 
prezentowały swoje prze-
piękne i oryginalne stroje. 
Na tej uroczystości przed-
szkolaki wszystkich grup 
bawiły się  i tańcowały przy 
skocznej muzyce. Nie za-

brakło również konkursów 
tj. noszenie oka na łyżce, 
tańca z miotłą, rzucania pa-
jąkiem do paszczy potwora, 
slalom na miotle i rzucanie 
piłki w dynie. Uczestnictwo 
w tych konkursach było dla 
dzieci świetną rozrywką. 
Każdy uczestnik otrzymał 
nagrody i różne gadżety. 

Dziękujemy organizato-
rom za przygotowanie cieka-
wego i pełnego wrażeń balu. 

Publiczne Przedszkole 
w Malczycach 

Dnia 18.12.2018 r. 
w Publicznym 
Przedszkolu 

w Malczycach odbyło się 
przedstawienie zimowe pt. 
"idzie do nas pani zima".

Dzieci z grupy Pszczółki 
po raz pierwszy mogły za-
prezentować swoje talenty 
rodzicom. Maluszki pięknie 
recytowały wiersze, śpiewa-
ły piosenki i prezentowały 
tańce. Podczas tej uroczy-
stości panowała świąteczna 
atmosfera, którą dopełniały 
śliczne stroje dzieci oraz cie-
kawe dekoracje sali. Podczas 
występów goście nie kryli 
wzruszenia. Na koniec uro-
czystości przedszkolaki wrę-
czyły upominki.

 Bardzo dziękuje rodzi-
com za zaangażowanie 

i przygotowanie pociechom 
słodkiego poczęstunku.

mgr Karolina Witkowska

8 listopada, w naszym 
przedszkolu odbył się 
przedszkolny konkurs 

piosenki dziecięcej „GwiaZDY TO 
MY”. Organizatorkami konkursu 
były weronika amroży i Karolina 
witkowska.

Celem konkursu było: wspieranie naj-
zdolniejszych wokalnie przedszkolaków 
i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 
wokalnych, propagowanie kultury muzycz-
nej wśród dzieci, promocja młodych wy-
konawców biorących udział w konkursie, 
popularyzacja piosenek, wyłonienie utalen-
towanych dzieci, rozwijanie talentów estra-
dowych oraz kształtowanie umiejętności 
współzawodnictwa.

Konkurs poświęcony był najpiękniejszej 
porze roku, w której przyroda przygoto-
wuje się do zimowego snu. Dzieci poprzez 
nuty i słowa opowiedziały nam o Jesieni.

W konkursie wzięło udział 14 dzieci. 
Komisja Artystyczna ( Jury) w składzie: 
Przewodnicząca Komisji - Beata Szymczy-

k-Witowska, Członek Komisji - Grażyna 
Jędrzejewska-Choma, Członek Komisji - 
Wiktoria Sudoł-Kaczmarek wyłoniła lau-
reatów konkursu biorąc pod uwagę: umie-
jętności wokalne, wartości wychowawcze 
i wykonanie.
Osoby nagrodzone w konkursie to:
I miejsce : Nikola Milejska
II miejsce : Filip Czupryński
III miejsce: Michalina Wodejko
Wyróżnienie: Aurelia Pańków, Zofia Ada-
miak, Martynka Brzostek, Aleks Dom-
browski

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy 
za udział w konkursie i nagrody rzeczowe, 
a laureaci I, II i III miejsca statuetki ufun-
dowane przez panią dyrektor Grażynę Ję-
drzejewską-Choma. Zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy!

Podziękowania dla pani Marzeny Mel-
skiej-Starczak za pomoc w organizacji kon-
kursu.

Publiczne Przedszkole 
w Malczycach 

Dzieci prezentowały swoje oryginalne stroje

Pszczółki po raz pierwszy zaprezentowały swoje talenty

z przyjemnością informujemy, że 15 grudnia 2017r. został rozstrzygnięty 
konkurs "Najładniejsza ozdoba Bożonarodzeniowa"

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie i spróbowali swoich sił  w kon-
kursie. 
Jury w składzie p. Anna Grudziń-
ska, p. Brygida Rymska, p. Anna Bier-
nat nagrodziło i wyróżniło najciekawsze 
prace. Oto lista osób nagrodzonych 
w konkursie:
I miejsce 
Michał Tabasz
Hanna Betlejewska
Mateusz Majerowski
II miejsce
Mikołaj Zamołojko
Mikołaj Kaczmarczyk
Nikola Bożych
III miejsce
Szymon Korput
Zuzanna Stenner
Amelia Brzozowska

Wyróżnienie:
Amelia Kwiatkowska
Jakub Pałubiak
Lena Badecka
Milena Miśkiewicz
Emilia Miskiewicz
Maksymilian Szumlakowski
Janek Urbański

Wszystkie dzieci biorące udział  w kon-
kursie otrzymały dyplomy i upominki, 
które zostały wręczone przez Wójta Gmi-
ny Malczyce Piotra Frankowskiego.

Dziękujemy sponsorom: Stoczni 
"Malbo" oraz Urzędowi Gminy w Mal-
czycach za ufundowanie nagród.

organizatorzy
Marzena Melska-Starczk

Weronika Amroży
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pomóż szkole wybrać patrona

Dobiega końca projekt mPotęga 
w malczyckiej podstawówce

W związku z rozpo-
częciem procedury nada-
nia Szkole Podstawowej 
w Malczycach imienia, 
społeczność szkolna po-
szukuje autorytetów zna-
nych i nieznanych oraz 
ważnych wydarzeń hi-
storycznych, które miały 
wpływ na rozwój i funkcjo-
nowanie naszej placówki 
na przestrzeni lat.

Wszyscy Państwo,  jako 
mieszkańcy naszej gminy, 
możecie pomóc nam w po-
szukiwaniu patrona.

Zachęcam do składa-
nia propozycji, korzysta-
jąc z poczty elektronicz-
nej sp.malczyce@wp.pl, 
telefonu pod numerem 

(71) 3179174 lub złożyć 
osobiście w sekretariacie 
szkoły.

  Marzena Łaziuk 

Do połowy 
grudnia 2017 
roku realizowano 

projekt mPotęga 
w naszej szkole. w tym 
roku pod tytułem: 
Matematyka w historii, 
jest to już drugi projekt 
fundacji mBanku 
w naszej szkole.

Przedsięwzięcie rozpo-
częło się szkolnym turnie-
jem gier matematyczno - 
historycznych we wrześniu. 
Do tej pory zrealizowano 
szereg zajęć warsztatowych 
matematyczno - historycz-
nych dla każdej klasy naszej 
szkoły. 

Historia szachów, cyfry 
rzymskie, sławni matematy-
cy, oś czasu oraz największe 
budowle starożytne w licz-
bach  to niektóre z tematów, 

jakimi zajmują się dzieci, 
przyswajając wiedzę ma-
tematyczną i historycz-
ną. Uczą się łączyć te dwa 
przedmioty  i wykorzysty-
wać historię do wyjaśnienia 
zagadnień matematycznych. 

Podsumowanie całe-
go projektu odbyło się 
14 grudnia 2017 r.  Pod-
czas finału została przed-
stawiona prezentacja mul-

timedialna ze wszystkich 
naszych przedsięwzięć 
związanych z mPotęgą. 
Na zakończenie ogłoszono 
zwycięzców, wygrana klasa 
pojechała na wycieczkę do 
Sudeckiej Zagrody Edu-
kacyjnej w Świerzawie na 
"śniadanie na wulkanie".

Barbara Pańków 
koordynator projektu

Finaliści Konkursu Matematycznego KOMA
pierwszy etap konkursu matematycznego Koma dla uczniów szkół pod-
stawowych odbył się 20 listopada, natomiast dla uczniów oddziałów 
gimnazjalnych 28 listopada. 

Na rozgrywki Szkoła Podstawowa 
w Malczycach zarosiła uczniów Szkoły 
Podstawowej z Kostomłotów. Spotkanie 
było doskonałą okazją do wspólnej inte-
gracji placówek oświatowych. 

Uczniowie ze szkoły podstawowej już 
po raz czwarty mieli okazję wziąć udział 
w konkursie. Natomiast gimnazjaliści 
uczestniczyli w tym konkursie po raz 
pierwszy. 

Konkurs KOMA organizowany jest 
przez wykładowców Wydziału Matema-
tyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Au-
torką wykładów i zadań eliminacyjnych 
jest Małgorzata Mikołajczyk, a wykła-
dów i zadań finałowych Krzysztof Omil-
janowski.  Konkurs ma niespotykaną dla 
uczniów w tym wieku, formę godzinnego 
wykładu, podczas którego sami muszą za-
decydować, co warto z niego zapisać. 

Po wykładzie, tego samego dnia, 
uczniowie rozwiązują zadania z możli-
wością skorzystania z własnych notatek, 
sporządzonych podczas wykładu.

Na szczeblu szkolnym wykład przy-
gotowany przez Małgorzatę Mikołajczyk 
- wykładowcę Wydziału Matematyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego,  przedsta-
wiła Olimpia Żukowska. Nauczycielka 
matematyki zachęciła uczestników do 
wysłuchania wykładu, po którym wszy-
scy mieli przystąpić do rozwiązywania 
zadań. Uczniowie aktywnie brali udział 
w zorganizowanym konkursie, pomimo, 
że jego treści, w tym wykładu, wykraczały 
poza podstawę programową szkoły pod-
stawowej. 

Z klas szkoły podstawowej w sumie, 
wykład wysłuchało 28 uczniów SP Mal-
czyce oraz 7 uczniów SP Kostomłoty. Na-
tomiast w etapie dla oddziałów gimna-
zjalnych wykład wysłuchało 16 uczniów. 
Tematem tegorocznych potyczek były 
permutacje, różne sposoby ich zapisu, 
mnożenie, potęgowanie, permutacje od-

wrotne, obliczanie rzędu permutacji oraz 
rozkład na transpozycje. Po konkurencji 
wyniki były analizowane już osobno dla 
obydwu szkół.

Do kolejnego etapu zakwalifikował 
się Krzysztof Łucki (III b) oraz dwóch 
uczniów klas IV-VI SP Malczyce – Ra-
dosław Kowalczyk (V b) oraz Bartło-
miej Dolak (VI a).  

Finał Konkursu KOMA dla uczniów 
szkół podstawowych odbył się 2 grudnia. 
Natomiast dla oddziałów gimnazjalnych 
9 grudnia. "Trzynastka" bo to już XIII 
edycja konkursu KOMA, okazała się być 
szczęśliwa dla Bartłomieja Dolaka, który 
stanął na podium, zajmując ex aequo IV 
miejsce. Uczeń szkoły podstawowej uzy-
skał 42 pkt na 49 pkt możliwych do zdo-
bycia. Natomiast Krzysztof Łucki w uzy-
skał wynik 36 pkt, dzięki czemu znalazł 
się w gronie 60 najlepszych osób, jednak 
próg do otrzymania tytułu laureata wy-
niósł 45 pkt. Przy tak trudnych zadaniach 
do rozwiązania, wynik ucznia zasługuje 
na uznanie. 

 Jesteśmy bardzo dumni z Bartłomieja 
i Krzysztofa. Życzymy im jeszcze więcej 
sukcesów matematycznych!

Projekt mPotęga w malczyckiej szkole

Krzysztof Łucki

akcje charytatywne caritas – 2017
Szkolne Koło caritas w ramach akcji caritas archidiecezji wrocławskiej 
„rozpal ciepło Bożego Narodzenia” zorganizowało kwestę. 

Pod koniec listopada, wolontariusze prze-
prowadzili w naszej szkole zbiórkę środków 
pieniężnych na zakup opału dla najbardziej 
poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach 
w Diecezji Pelplińskiej. W czasie akcji zebrano 
255 zł. Pieniądze zostały przekazane na zakup 
węgla dla rodzin najbardziej potrzebujących. 

Nasza Szkoła nie pozostała również obo-
jętna na potrzeby innych ludzi i pozytywnie 
odpowiedziała na drugą akcję Caritas Archi-
diecezji Wrocławskiej – „Plecak to mój dom”.

Nasi uczniowie przy wsparciu nauczycieli 

i kapłanów zbierali plecaki, odzież oraz środki 
higieniczne dla bezdomnych z diecezji Wro-
cławskiej. Łącznie zebrano 15 plecaków, 2 kar-
tony odzieży i 1 karton środków czystości, my-
dło, proszek, szampony itp. Doceniamy fakt, 
że nasi uczniowie są bardzo wrażliwi i potrafią 
z radością dzielić się z innymi tym, co mają. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do tej 
charytatywnej akcji mówimy - DZIĘKU-
JEMY! Szczególnie „Bóg zapłać” kierujemy 
w stronę ks. Janusza Głąba.

Małgorzata Żołnierczyk

fot. Paweł Harom
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SPZOZ w Malczycach z myślą o mieszkańcach
Wójt Gminy Malczyce oraz Kierownik SPZOZ 
w Malczycach informuj¹ o wykazie lekarzy 
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Aldona Bia³ynicka - Birula
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 dr n.med. Ma³gorzata Manelska

lek. med. Natalia B¹k  

Dzięki dotacji zakupiono nowy sprzęt
do szkolnego gabinetu lekarskiego

Podsumowanie zadania z zakresu 
� zykoterapii i kinezyterapii 2017

W ramach dotacj i 
do szkolnego 
gabinetu 

w Malczycach zostały 
zakupione nowe 
sprzęty.

Są to m.in. kozetka, waga 
ze wzrostomierzem, aparat 
do pomiaru ciśnienia tętni-
czego, stetoskop, tablice do 
badania wzroku oraz siatki 
centylowe wzrostu i masy 

ciała, środki do pro� laktyki 
próchnicy zębów, apteczka 
pierwszej pomocy, a także 
meble do przechowywania 
dokumentów oraz leków. 
W związku ze złożonym 
wnioskiem przez gminę 
Malczyce, na do� nansowa-
nie szkolnych gabinetów, 
otrzymaliśmy środki � nan-
sowe w wysokości 6 280 
złotych na wyposażenie ga-
binetu pro� laktyki zdrowot-

nej w szkole podstawowej 
w Malczycach. Przyznana 
dotacja pokrywa sto pro-
cent kosztów poniesionych 
na wyposażenie szkolnego 
gabinetu. Środki pocho-
dzą z rządowego programu 
w związku z przyjęciem 
ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach zapewniających 
poprawę jakości i dostęp-
ności do świadczeń opieki 
zdrowotnej.

Wójt Piotr Frankowski i skarbnik Marcin Popiuk pod koniec grudnia 
podpisali w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim umowę o do� -
nansowanie.

W ramach umowy 
pomiędzy 
SPZOZ 

Malczyce 
a Gminą Malczyce 
w 2017 roku wsparte 
zostały zadania 
z zakresu f izykoterapi i 
i  k inezyterapi i , 
a także w całości 
sf inansowane 
z dotacj i  szczepienia 
prof i laktyczne dla 
seniorów przeciwko 
grypie.

W ramach działań zreali-
zowano ok. 16 tys zabiegów 
� zykoterapeutycznych dla 
835 pacjentów,  2,5 tys za-
biegów dla ok. 250 pacjen-
tów w ramach kinezyterapii, 
1650 masaży oraz 400 zabie-

gów usprawniających dzieci. 
W ramach zadania polega-
jącego na pro� laktycznym 
bezpłatnym szczepieniu se-
niorów dokonano ponad 100 
zabiegów w stu procentach 
zrefundowanych przez gminę  
Malczyce.

Generalnie w 2017 roku 
wzrosła ilość obsługiwanych 
pacjentów oraz liczba świad-
czonych zabiegów. Było to 
możliwe dzięki zatrudnieniu 
dodatkowej osoby na sta-
nowisko drugiego rehabili-
tanta, jak i również doposa-
żeniu gabinetu � zjoterapii 
w m.in: aparat do laserotera-
pii ASTAR Polairis 2, aparat 
do elektroterapii ASTAR 
Aries, huśtawkę terapeutycz-
ną, tunel sensoryczny, podest 
równoważny, 

Od sierpnia w ramach 
kontraktu z NFZ realizo-
wane są również zabiegi na 
rehabilitację ambulatoryjną 
oraz rehabilitację domową. 

„Mam nadzieję, że jakość 
oraz różnorodność świadczeń 
w malczyckim SPZOZ będzie 
stale rosła i utrzymywała się 
na najwyższym z możliwych 
poziomie, za co dziękuję całe-
mu personelowi. To dzięki ich 
pracy i poświęceniu możemy 
rozwijać się i odnosić sukcesy, 
natomiast gmina Malczyce za-
wsze będzie wspierać i poma-
gać w sposób � nansowy i nie-
� nansowy w realizacji tych, 
jakże trudnych, ale i bardzo 
ważnych zadań  publicznych.”

Wójt Gminy Malczyce
Piotr Frankowski 

Informujemy Państwa o możliwości korzystania z prywatnych 
usług specjalistów:

DIABETOLOG
dr.n.med. Joanna Kluz w zakresie medycyny chorób wewnętrznych, 
diabetologii oraz angiologii , przyjmuje raz w miesiącu od godziny
16:00-20:00

Cały czas dostępni są również:
NEUROLOG

lek. med. Piotr Szada-Borzyszkowski, przyjmuje w każdy wtorek od 
godziny 14:00-16:00

ENDOKRYNOLOG

lek. med. Andrzej Badura, przyjmuje w każdy wtorek od godziny
15:00-18:00

ORTOPEDA
lek. med. Tomasz Jarowicz przyjmuje w każdy czwartek od godziny 
14:00-18:00

Rejestracja pacjentów telefoniczna i osobista od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-18:00 pod nr. tel.: 71/ 31-79-118.

SP ZOZ informuje o możliwości 
skorzystania z usług specjalistów
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radca prawny odpowiada na pytania mieszkańców
Na państwa pytania odpowie radca prawny marcin arciszewski z Kancelarii radcy 

prawnego w Środzie Śląskiej

zapraszamy do przesyłania pytań na adres mailowy sekretariat@malczyce.wroc.pl
radca prawny marcin arciszewski odpowie na państwa problemy w najbliższym 

wydaniu Gazety malczyckiej

Na przedstawiony przez Panią pro-
blem składają się dwa zagadnienia 
prawne. Pierwsze: Czy Komornik Sądo-
wy w toku postępowania egzekucyjne-
go może dokonać skutecznego zajęcia 
wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku 
dochodowego jeszcze przed jej powsta-
niem? Drugie: Czy nadpłata z tytułu ulgi 
prorodzinnej podlega zajęciu w toku po-
stępowania egzekucyjnego? 

Odpowiadając na pierwsze z zagad-
nień, wierzytelność z tytułu nadpłaty po-
datku dochodowego powstaje z chwilą 
złożenia deklaracji podatkowej PIT-37 we 
właściwym Urzędzie Skarbowym. Komor-
nik Sądowy dokonał zajęcia wierzytelności 
jeszcze przed złożeniem przez Czytelnicz-
kę deklaracji podatkowej a zatem przed 

powstaniem wierzytelności z tytułu nad-
płaty podatku dochodowego. Co do zasa-
dy, by skutecznie dokonać zajęcia wierzy-
telności musi ona istnieć w chwili zajęcia, 
jednakże od tej zasady istnieją wyjątki. 
W przypadku wierzytelności powstałych 
z tytułu nadpłaty czy zwrotu podatku sku-
teczne będzie zajęcie dokonane jeszcze 
przed ich powstaniem. Powyższe rozwią-
zanie przewiduje wprost art. 9022 § 1 Ko-
deksu Postępowania Cywilnego. Zajęcie 
z tytułu nadpłaty podatku dochodowego 
dokonane przez Komornika Sądowego 
w Urzędzie Skarbowym rozciąga się także 
na wierzytelności, które dopiero powstaną 
w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Odpowiadając na drugie z zagadnień, 
ulga prorodzinna potocznie nazywana 

ulgą na dzieci w niektórych sytuacjach 
wygeneruje nadpłatę, o której zwrot 
można wystąpić do Urzędu Skarbowego. 
Jednocześnie z perspektywy postępowa-
nia egzekucyjnego nie ma znaczenia, z ja-
kiego tytułu powstała nadpłata w podatku 
dochodowym. Komornik może zatem do-
konać zajęcia wierzytelności z tytułu ulgi 
prorodzinnej w pełnej wysokości.

Podsumowując w Pani przypadku 
zajęcie dokonane przez Komornika Sądo-
wego będzie skutecznie pomimo, iż nie 
złożyła Pani jeszcze deklaracji podatkowej 
PIT-37. Zajęcie wierzytelności będzie sku-
teczne także co do kwoty, jaką miałaby 
Pani otrzymać w związku z niewykorzy-
staną ulgą na dziecko.  

Opisana przez Panią sytuacja jest nie-
typowa. Zasadą jest, że umowa o pracę 
zawarta na czas określony ulega przedłu-
żeniu do dnia porodu pod warunkiem, 
że w dniu w którym umowa miała ulec 
rozwiązaniu upłynął trzeci miesiąc ciąży. 
Rozwiązanie to przewiduje wprost art. 177 
§ 3 Kodeksu Pracy i nie dotyczy umów za-
wartych na okres próby poniżej jednego 
miesiąca ani umów zawartych na czas 
zastępstwa innego pracownika w cza-
sie jego nieobecności. W Pani sytuacji 
by skorzystać z tego rozwiązania w dniu 
31 grudnia 2017 r. powinien upłynąć 12 
tydzień ciąży. W takim wypadku umowa 
uległaby rozwiązaniu dopiero w dniu po-
rodu i uzyskałaby Pani prawo do zasiłku 

macierzyńskiego. Tak się jednak nie sta-
ło. Jednocześnie Pani sytuacja jest o tyle 
nietypowa, że nadal świadczy Pani pracę, 
pomimo upływu terminu na jaki zawarta 
została umowa. To pozwala przyjąć, iż 
pracodawca poprzez dopuszczenie Pani 
do pracy i przyjmowanie tej pracy zawarł 
z Panią nową umowę o pracę w sposób 
dorozumiany. Pozostaje pytanie, czy pra-
codawca związał się z Panią nową umo-
wą na czas określony czy też nieokreślony. 
W najgorszym razie jeśli w Pani sytuacji 
dopuszczalne było zawarcie kolejnej umo-
wy na czas określony to można przyjąć, że 
zawarto kolejną umowę na czas określony 
na dotychczasowych warunkach. Jednak 
wedle mojej opinii w Pani sytuacji doszło 

do zawarcia nowej umowy na czas nie-
określony a stanowisko to znajduje opar-
cie w orzecznictwie np. w nadal aktual-
nym Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 
maja 1976 r. I PR 79/76. Wobec faktu, że 
jest Pani w ciąży korzysta Pani z ochrony 
zatrudnienia a pracodawca nie może Pani 
skutecznie wypowiedzieć ani rozwiązać 
umowy o pracę. Przysługuje Pani urlop 
macierzyński i rodzicielski. W Pani sytu-
acji Pracodawca powinien potwierdzić 
zawarcie umowy na czas nieokreślony na 
dotychczasowych warunkach na piśmie. 
W tym celu należy zwrócić się do praco-
dawcy z pisemnym wnioskiem.

Możliwość przywrócenia władzy rodzi-
cielskiej przewiduje art. 111 § 2  Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego. W celu przy-
wrócenia władzy rodzicielskiej należy zło-
żyć wniosek do Sądu Opiekuńczego, czyli 
Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich ustalonego wedle właściwości 
miejsca zamieszkania dzieci. Wniosek pod-
legać będzie opłacie skarbowej w wysoko-
ści 40 zł. Opłatę skarbową można wnieść 
na rachunek bankowy Sądu albo uiścić ją 
w znakach, które można nabyć w kasie 
Sądu. By wniosek o przywrócenie władzy 
rodzicielskiej okazał się skuteczny należy 

dokładnie przeanalizować orzeczenie, 
którym została Pani tej władzy przez Sąd 
pozbawiona. Sąd czy to w postanowieniu, 
czy też w wyroku rozwodowym każdora-
zowo wskazuje na przesłanki, jakimi kiero-
wał się orzekając o pozbawieniu władzy 
rodzicielskiej. We wniosku o przywrócenie 
władzy rodzicielskiej należy wykazać, że 
przyczyny, dla których została Pani po-
zbawiona władzy rodzicielskiej przestały 
istnieć. Przy czym niewystarczające bę-
dzie jedynie samo powoływanie się na 
fakt, że powody, dla których została Pani 
pozbawiona władzy rodzicielskiej usta-

ły. Ważne by okoliczności te udowodnić. 
Dowód w postępowaniu cywilnym mogą 
stanowić wszelkiego rodzaju dokumenty, 
zarówno prywatne jak i urzędowe, w tym 
dokumenty zgromadzone w aktach in-
nych postępowań, zeznania świadków czy 
przesłuchanie wnioskodawcy. Natomiast 
kwestia zmiany miejsca pobytu dziecka 
poprzez jego ustalenie w Pani miejscu 
zamieszkania wchodzi w grę dopiero po 
uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia 
w sprawie przywrócenia władzy rodziciel-
skiej i będzie wymagała złożenia odrębne-
go wniosku.  

otrzymałam pismo od komornika o zajęcie nadpłaty podatku dochodowego, a jeszcze nie złożyłam pIT-37. czy komor-
nik może zabrać nadpłatę oraz przysługującą mi ulgę na dziecko?

Umowa z pracodawcą skończyła mi się 31 grudnia 2017 r., ale nadal pracuję. okazało się, że jestem w 7 tygodniu ciąży. 
co zrobić w takiej sytuacji? Jakie przysługują mi prawa?

zostałam pozbawiona praw rodzicielskich w 2016 roku. Teraz ułożyłam sobie życie, mam mieszkanie i nowego męża. Jak 
wygląda złożenie wniosku do sądu o ponowne przyznanie mi praw rodzicielskich, żeby dzieci mogły zamieszkać ze mną?

mikołajki w GoK...

... i w Urzędzie Gminy

Zabawa mikołajkowa zorganizowana prze GOK odbyła się 
8 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mal-
czycach. Dla milusińskich wystąpił Teatr Igraszka z Wałbrzy-
cha z przedstawieniem pt."Tygrys Pietrek". Po spektaklu każde 
dziecko otrzymało słodki poczęstunek.

Wcześniej wójt gminy Piotr Frankowski zachęcił wszystkie 
dzieci do wzięcia udziału w Konkursie na najpiękniejszy list do 
Św. Mikołaja. Do Urzędu Gminy wpłynęło ponad 140 listów. 
Dzieci przynosiły je osobiście lub za pośrednictwem swoich 
rodziców. Otrzymaliśmy też listy od dzieci z klas Szkoły Pod-
stawowej. Listy trafiły do Św. Mikołaja, który nagrodził dzieci 
wręczając paczki wypełnione słodkościami.

Spotkanie ze Św. Mikołajem było możliwe dzięki wsparciu 
pomocników – sponsorów, dziękujemy pani Karolinie Kubicy 
Dąbrowskiej – prezes P.H.U. Komunalnik, Firmie Wielobran-
żowej Anna Foremna z Malczyc, Gospodarstwo Rolne To-
masz Foremny oraz wójtowi gminy  Piotrowi Frankowskiemu 
i skarbnikowi Marcinowi Popiukowi.
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Gminna Komisja rozwiązywania problemów 
alkoholowych w Gminie malczyce 

informuje o bezpłatnym, otwartym punkcie 
konsultacyjnym dla mieszkańców.

zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych 
lub współuzależnionych od alkoholu

Krystyna Klimkiewicz 
terapeuta ds. uzależnień 

przyjmuje w każdy piątek przy GOPS 
w Malczycach w Urzędzie Gminy pokój nr 20 
w godz. 8 :00 do 11:00 oraz raz w miesiącu 

W Wilczkowie - do ustalenia

poradnictwo psychologiczne 
trwa wyłonienie wykonawcy.

Od lutego zapraszamy na zajęcia 
taneczne w hali sportowo-widowiskowej 

w Malczycach.
Zajęcia będą odbywać się dwa razy 
w tygodniu w poniedziałki i środy 

od godz. 16:00 do 20:00 wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do 

kontaktu z Kingą Stępień 

tel. 691 909 902
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po raz czwarty w malczycach zorganizowano Orszak III Króli

odebraliśmy certyfikaty Szkoły wspierającej Uzdolnienia 
dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola

M ieszkańcy 
przeszl i  ul icami 
Mickiewicza,1 

Maja i  Pocztową, 
na zakończenie 
wszyscy zatrzymal i 
s ię na parkingu 
przy ul .  Traugutta. 
Gdzie Trzej  królowie 
złożyl i  pokłony i  dary 
nowonarodzonemu 
jezusowi oraz Maryi 
i  józefowi.

Podczas Orszaku rozstrzy-
gnięto konkursy. Wyłoniono 
zwycięzców na najładniejsze 
przebranie orszakowe za Króla 
i Aniołka oraz najpiękniejsza 
kolędę lub pastorałkę. Wy-
konawcy swoimi występami 

uświetnili całe wydarzenie. 
Tutaj należą się brawa dla 
dzieci z Przedszkola i Szko-
ły Podstawowej, które zawsze 
aktywnie włączają się w kon-
kursy i przygotowują występy. 
Dla najmłodszych atrakcją były 

zwierzęta, w tym osiołek, kozy 
i baran, które cieszyły się naj-
większym zainteresowaniem 
najmłodszych.

Wszystkich uczestników 
Orszaku częstowano gorącą 
herbatą i grzanym winem. 

Dzieci mogły upiec też 
kiełbaski na ognisku przygoto-
wanym przez OSP Malczyce. 
Można było też kupić ciasta, 
ciasteczka i babeczki, upieczo-
ne między innymi przez miesz-
kanki gminy oraz Stowarzysze-
nie OSTOJA. Organizatorzy 
bardzo dziękują za zaangażo-
wanie i ilość przyniesionych 
słodkości. 

Nad bezpieczeństwem orsza-
ku czuwali strażacy z OSP gmi-
ny Malczyce.

Wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski oraz proboszcz 
parafii ks. prałat Bolesław Syl-
westrzak dziękują wszystkim, 
którzy zaangażowali się i współ-
tworzyli już kolejny raz Orszak 
III Króli w Malczycach. 

j uż we wrześniu 
informowal iśmy 
o prest iżowym 

wyróżnieniu jakie 
otrzymały Szkoła 
Podstawowa 
i  Publ iczne Przedszkole 
w Malczycach, które 
zostały włączone do 
Dolnośląskiej  S ieci 
Szkół wspierających 
Uzdolnienia.

W połowie listopada, wójt 
gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski wraz z Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Marzeną Łaziuk, 
Dyrektor Publicznego Przed-
szkola Grażyną Jędrzejewską
-Chomą oraz nauczycielami 
placówek zostali zaproszeni do 
Dolnośląskiego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli we 
Wrocławiu, aby odebrać, nada-

ne przez Kapitułę Dolnośląskiej 
Rady Wspierania Uzdolnień 
– Certyfikaty zaświadczające 
i potwierdzające przynależność 
do „Dolnośląskiej Sieci Szkół 
Wspierających Uzdolnienia”.

Przeprowadzony we wrze-
śniu audyt w placówkach miał 

na celu sprawdzić warunki pra-
cy szkół, proces nauczania, pa-
nujący w niej klimat oraz kom-
petencje i rozwój nauczycieli. 
Podczas przeprowadzonego 
audytu placówki uzyskały bar-
dzo wysoką ocenę, na 100 moż-
liwych punktów do uzyskania, 

otrzymały aż 97, świadczy to 
o ich skutecznym działaniu 
w obszarze rozwijania zainte-
resowań i wspierania uzdolnień  
uczniów.

Przynależność do Dolno-
śląskiej Sieci Szkół Wspierają-
cych Uzdolnienia i zasilenie jej 
szeregów jest dla nas olbrzy-
mim sukcesem. Teraz placówki 
otrzymały dodatkową motywa-
cję do dalszych działań, dalej 
będą rozwijane zainteresowania 
i wspierane uzdolnienia na-
szych uczniów.

Otrzymany certyfikat jest 
ogromnym wyróżnieniem, war-
to dodać, że takim certyfikatem 
i dobrymi praktykami w zakre-
sie rozwijania zainteresowań 
i uzdolnień uczniów może po-
szczycić się obecnie 58 szkół 
z województwa dolnośląskiego.

fot. express-miejski.pl

piłkarska jesień 
w liczbach

W listopadzie swoje zmagania na piłkar-
skich boiskach zakończyły zespoły z gminy 
Malczyce. Tak prezentują się wyniki.

L.p. Drużyna M. Pkt.

1.  Parasol Wrocław 13 31

2.  LZS Osiek 13 25

3.  Ambrozja Bogdaszowice 13 25

4.  Zjednoczeni Szczepanów 13 24

5.  Czarni Białków 13 20

6.  Sokół Smolec 13 19

7.  Polonia Bielany Wrocławskie 13 18

8.  Odra Malczyce 13 16

9.  Błękitni Gniechowice 13 16

10.  Zjednoczeni Łowęcice 13 16

11.  Pogoń Miękinia 13 15

12.  Odra Lubiąż 13 14

13.  Bór Oborniki Śląskie 13 13

14.  MKS Kostomłoty 13 10

TABELA KLASY A gr. Wrocław I

L.p. Drużyna M. Pkt.

1. Orzeł Bukówek 13 34

2. Błękitni Chwalimierz 13 31

3. Zryw Chełm 13 31

4. Polonia II Środa Śląska 13 28

5. Piast Lutynia 13 25

6. Odra Słup 13 22

7. Błyskawica Lenartowice 13 21

8. LKS Ciechów 13 19

9. Pagel Komorniki 13 17

10. Pogoń Jastrzębce 13 15

11. Odra Rzeczyca 13 14

12. KS Rusko 13 3

13. Wulkan Ogrodnica 13 3

14. Piast Przedmoście 13 3

TABELA KLASY B gr. Wrocław IX

L.p. Drużyna M. Pkt.

1. Tęcza Kwietno 12 31

2. Ikar Miłogostowice 12 30

3. Cicha Woda Tyniec Legnicki 12 30

4. Unia Rosochata 12 27

5. Polder-a Damianowo 12 23

6. Orzeł Pichorowice 12 18

7. LZS Budziszów Wielki 12 15

8. Korona Kawice 12 13

9. Orzeł Konary 12 13

10. Zjednoczeni Gościsław 12 12

11. Kam-Pos Lusina 12 10

12. Gama Ujazd Górny 12 4

13. Czarni Golanka Dolna 12 1

TABELA KLASY B gr. Legnica IV

L.p. Drużyna M. Pkt.

1. FC Budziszów 5 13

2. OSP Krzydlina Mała 5 10

3. Błyskawica II Lenartowice 4 6

4. Czarni Kulin 5 6

5. Iskra Proszków 4 6

6. Pogoń Dębice 5 0

TABELA KLASY C gr. Środa Śląska

L.p. Drużyna M. Pkt.

1. Odra Malczyce 8 19

2. Zorza Pęgów 8 15

3. Zieloni Rakoszyce 8 13

4. GLKS Mietków 8 12

5. KP Brzeg Dolny 8 0

TABELA Terenowej Ligi Trampkarzy Gr. IV

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Malczycach
W tym roku padł kolejny rekord. Sztab WOŚP Hufiec ZHP Środa Śląska zebrał kwotę 22 594, 08 zł!! 

Gratulacje dla wolontariuszy i darczyńców!
fot. express-miejski.pl fot. express-miejski.pl

Wójt oraz przedstawiciele malczyckich placówek odebrali certyfikaty
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Dolnośląski Turniej Siatkówki Dziewcząt 
odbył się w malczycach

Cieszymy się z sukcesu 
zawodników Karate z malczyc!

w malczycach na sportowo

Do Malczyc 
przyjechało 
ponad 185 

zawodniczek z 13 
gmin z terenu Dolnego 
Śląska by zmierzyć 
się w kategorii „2” „3” 
i „4”.

Zawody odbyły się 
w sobotę, 25 listopada 
w hali sportowo-widowisko-
wej w Szkole Podstawowej, 
po raz pierwszy współorga-
nizatorem turnieju była gmi-
na Malczyce.

Był to piąty w sezonie 
2017/2018 Turniej Upo-
wszechniania Piłki Siat-
kowej 2017. Głównym or-
ganizatorem zawodów jest 
Fundacja Kraina Siatkówki 

oraz gminy, które uczestni-
czą w projekcie Upowszech-
nia Piłki Siatkowej na terenie 
woj. dolnośląskiego.

Sobotni turniej współor-
ganizowała gmina Malczyce, 
duży wkład w przygotowa-
nia zawodów miał również 

Szymon Latała, nauczyciel 
wychowania fizycznego oraz 
trener dziewczynek Volley-
mani z sekcji w Malczycach.

Na turnieju obecni byli 
przedstawiciele Fundacji Kra-
ina Siatkówki oraz wójt gmi-
ny Malczyce Piotr Frankow-
ski, którzy po zakończonych 
zmaganiach wręczyli uczest-
niczkom nagrody oraz wy-
różnienia. Dla drużyn  oprócz 
sportowych emocji, tradycyj-
nie została również przygoto-
wana zdrowa przekąska.

Gratulacje dla siatkarek 
z Malczyc, które w kategorii 
trójek zajęły wysokie 7 miejsce.

Kolejny turniej zapla-
nowano na 9 grudnia, tym 
razem współorganizatorem 
będzie gmina Milicz.

10 grudnia we 
wrocławiu 
odbyły 

s ię zawody karate 
”wrocławska 
Międzyszkolna Liga 
Karate”,  w których 
udział wzięło ponad 
300 zawodników.

Swój akcent mieli zawod-
nicy z Malczyc, którzy na co 
dzień trenują w hali sporto-
wo-widowiskowej w Mal-
czycach pod okiem senseia 
Arkadiusza Mańkowskiego. 
Występ był udany i potwier-
dzony trzema zdobytymi 
medalami. Dwa złote medale 
zdobyli Hubert Bulik i Borys 
Białowąs, a brąz wywalczyła 
Amelia Wydra.

Gratulujemy i wierzy-
my, że to nie ostatnie suk-
cesy, tym bardziej,  że był 
to pierwszy, na tak licz-
nych zawodach występ na-
szych zawodników.

Przypominamy, że tre-

ningi Karate odbywają się 
dwa razy w tygodniu w hali 
sportowo-widowiskowej 
w Malczycach, a prowadzi 
je doświadczony w tej dys-
cyplinie Arkadiusz Mań-
kowski.

28 listopada odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce Koszykowej Dziewcząt 
i chłopców organizowane w ramach rozgrywek Igrzysk młodzieży Szkolnej.

14 grudnia w Hali sportowo-widowiskowej w malczycach odbyły się 
mistrzostwa powiatu w Halowej piłce Nożnej Szkół podstawowych. 

Drużyna Koszykarska Chłopców z Malczyc 
rozegrała mecz na wyjeździe

W kategorii chłopców 
bezkonkurencyjni okazali 
się uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Malczycach, 
którzy wygrali ze Szkołą 
Podstawową w Szczepa-
nowie 35:8 oraz z Gimna-
zjum w Ujeździe Górnym 
30:2. Drugie miejsce zajęła 
szkoła z Ujazdu Górnego 
wygrywając ze szkołą ze 
Szczepanowa 17:6. 

W kategorii dziewcząt 
w finale Ujazd Górny okazał 
się lepszy od drużyny z Mal-
czyc wygrywając stosun-
kiem 10:3.

Zwycięzcy turnieju po-
wiatowego będą repre-
zentować nasz powiat 
w zawodach strefy Wrocław 
w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej. 

Wszystkim uczestnikom 
zawodów i ich opiekunom 
nauczyciele wychowania 
fizycznego w Malczycach 
dziękują i życzą dalszych 
sportowych sukcesów.

W turnieju wzięło udział 
osiem zespołów: z Malczyc, 
ze Środy Śląskiej, Udanina, 
Miękini, Rakoszyc, Lutyni, 
Pisarzowic oraz z Ciechowa. 
Drużyny drogą losowania 
zostały rozstawione w dwóch 
grupach, w których rozgry-
wali mecze każdy z każdym. 
Dwa zespoły z każdej grupy, 
które zajęły I i II miejsce roz-
grywały mecze półfinałowe, 
które wyłoniły zespoły grają-
ce w finale. Przegrane zespo-
ły, meczów półfinałowych, 
rywalizowały o III miejsce 
w turnieju. Łącznie rozegrano 
16 meczów po 8 min każdy.

Pieczę nad organizacją 
i przebiegiem turnieju sprawo-
wali nauczyciel wychowania 
fizycznego z Malczyc: Szymon 
Latała, Sławomir Samiec-Talar 
i Izabela Talar-Samiec.

pÓŁFINaŁy
SP Malczyce – SP  Środa Śląska  0:3

SP Ciechów – SP Pisarzowice  1:1  karne 1:2
mecz o III mIeJSce

SP Malczyce - SP Ciechów 0:0   karne 3:2

FINaŁ
SP Środa Śląska - SP Pisarzowice  2:0

zwycIĘzca
SP Środa Śląska

W naszym powiecie 
malczycka drużyna koszy-
karska chłopców, prowa-
dzona przez trenera Piotra 
Zawadzkiego nie ma sobie 
równych.

Chłopcy zaczęli szukać 
wyzwań w większych mia-
stach. W piątek, 15 grud-
nia, drużyna wygrała mecz 
wyjazdowy ze Społecznym 
Gimnazjum Towarzy-

stwa Wiedzy Powszechnej 
w Legnicy, pomimo moc-
no okrojonego składu oraz 
kontuzji jednego z zawod-
ników – Johna, który do-
znał kontuzji już w pierw-
szej kwarcie, co wykluczyło 
go z gry na resztę meczu. 
Na szczęście drużyna ma 
wielkie serca do walki i głód 
sięgania po zwycięstwo, 
dlatego udało się wygrać 

dwu punktową przewagą.
Mecz został rozegrany 

w składzie: Zielony, Łuka-
szo, John, Jędruś- Termi-
nator, Rudy, Baśka i Byku.

Kolejne mecze czekają 
już w styczniu, a w tym re-
wanż na własnym podwór-
ku z Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II z Legnicy.

Zapraszamy wszyst-
kich chętnych na treningi. 
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Sławomir Samiec-Talar 
pełni rolę trenera 
A-klasowej Odry 

Malczyce od 29 sierpnia 2017. 
W rozmowie podsumowuje 
ostatnie miesiące działania 
klubu.

Przejąłeś zespół Odry Malczyce 
po 1. kolejce sezonu i wysokiej 
porażce ze Szczepanowem. At-
mosfera w klubie była bardzo 
napięta. Jak wyglądały Twoje 
pierwsze dni w klubie?

Nie ukrywam, że miałem oba-
wy przed objęciem funkcji trene-
ra w Odrze Malczyce, ponieważ 
sytuacja w klubie rzeczywiście 
daleka była od ideału. Jednak po 
spotkaniu z prezesem, zarządem, 
zawodnikami i wiernymi kibica-
mi wspólnie postanowiliśmy, że 
spróbujemy odbudować mocno 
nadszarpnięty wizerunek klubu. 
Najważniejsze są chęci, a wiem, że 
na tych, którzy zostali w klubie za-
wsze mogę liczyć i to daje mi mo-
tywację do pracy.

Zakończyliście rundę w środku 
tabeli, a byliście klubem, który 
gra w kratkę. Z jednej strony wy-
sokie porażki 2:11 z Białkowem 
czy z 1:10 w Osieku, z drugiej 7 
strzelonych bramek z Obornika-
mi czy remis 3:3 z mocnym lide-
rem z Wrocławia. Skąd wynikają 
takie rozbieżności?

Do samych wyników nie przy-
kładam na razie aż takiego zna-

czenia. Na tą chwilę cieszę się, że 
mamy 16-18 zawodników, którzy 
jak tylko mogą starają się godzić 
pracę czy szkołę z grą w Odrze. 
Praktycznie każdy mecz graliśmy 
w innym składzie, a niestety brak 
kilku zawodników powoduje, że 
stajemy się zupełnie innym ze-
społem. Mamy satysfakcję z tego, 
że mimo olbrzymich trudności 
personalnych tak udanie zakoń-
czyliśmy rundę jesienną, bo mało 
kto przypuszczał, że w tym skła-
dzie personalnym ukończymy ją 
na 8 miejscu.

Kiedy rozpoczynacie przygo-
towanie do piłkarskiej wiosny? 
Czy ustaliliście już, z kim zagra-
cie w meczach sparingowych?

Przygotowania do rundy 
wiosennej rozpoczynamy po 20 
stycznia. Wstępnie mamy umó-

wione już sparingi. Rozpocznie-
my 10 lutego z Tęczą Kwietno. 
Zagramy jeszcze z Chwalimie-
rzem, Bukówkiem i Dolpaszem 
Skokowa.  Jeżeli znajdziemy jesz-
cze jakiegoś sparingpartnera to na 
pewno skorzystamy.

Czy kibice mogą spodziewać się 
nowych twarzy w zespole? Na 
jakich pozycjach najbardziej po-
trzebujecie wzmocnień?

Na tą chwilę za wcześnie mó-
wić, jakie będą zmiany kadrowe. 
Mam nadzieję, że drużyna nie 
zostanie osłabiona i utrzymamy 
skład, który grał na jesień, a każ-
dy zawodnik, który będzie miał 
ochotę zasilić nas kadrowo jest 
mile widziany. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że zdrowa rywali-
zacja sportowa spowoduje wzrost 
jakości całego zespołu.

Czy uważasz, że w realiach 
A-klasowych łączenie funkcji 
trenera i menadżera, który kie-
ruje klubem to dobre rozwiąza-
nie? Jak widziałbyś się w takiej 
roli?

Zdawałem sobie sprawę, że 
godząc się na pracę w Odrze 
Malczyce będę miał więcej zadań 
niż tylko odpowiadanie za druży-
nę seniorów. W klubie jest wie-
le płaszczyzn związanych z jego  
funkcjonowaniem, nad który-
mi musimy się głębiej pochylić 
i możliwie szybko je uporząd-
kować. Wierzę jednak, że przy 
osobach, które wyrażają chęć po-
mocy nasz klub będzie działał tak 
jak wszyscy tego od nas oczekują.

W budżecie na 2018 rok zabez-
pieczono środki na projekt tech-
niczny przebudowy stadionu. 
Czego w tej chwili najbardziej 
brakuje w obiekcie przy ul. Po-
lnej?

Nic tylko cieszyć się, że jest 
szansa na kolejną inwestycję 
sportową, która zwiększy atrak-
cyjność gminy i umożliwi miesz-
kańcom aktywne spędzanie czasu 
w bardzo dobrych i co ważne bez-
piecznych warunkach. W obecnej 
sytuacji największym problemem 
boiska przy ul. Polnej jest brak 
odpowiedniego zaplecza gospo-
darczo-sanitarnego. To, co nazy-

wamy szatniami praktycznie nie 
nadaje się do użytku.

Ostatnio dużo dyskutuje się 
o szkoleniu młodzieży. W Odrze 
na chwilę obecną funkcjonu-
je tylko ekipa trampkarzy. Czy 
uważasz, że przepisy licencyjne 
wymuszające na zespołach od 
A-klasy wzwyż posiadanie dru-
żyn młodzieżowych to dobry 
pomysł?

Uważam, że sama intencja, 
aby w klubach niższych lig pro-
wadzić szkolenie młodzieży jest 
jak najbardziej słuszna, jednak 
do każdego z tych klubów należy 
podejść indywidualnie, ponieważ 
nie w każdej miejscowości istnieje 
szansa na utworzenie takiej grupy. 
Nie można dopuścić do sytuacji, 
w której tworzymy martwe prze-
pisy. W Odrze Malczyce zde-
cydowanie będziemy stawiać na 
odpowiednie szkolenie młodzieży 
i będziemy dążyć, aby tych grup 
powstało więcej.

Gdzie widzisz Odrę Malczyce za 
kilka lat?

Pamiętajmy, że Odra Malczyce 
to klub ze swoją historią i boga-
tą tradycją. Dlatego należy zrobić 
wszystko, aby pisać nową jasną hi-
storię klubu, który swoje początki 
miał w roku 1947.  Uważam, że 
najważniejsze jest stworzenie so-
lidnego zespołu, w którym gra-
ją zawodnicy dla przyjemności, 
dla pasji, dla kibiców... a każdy 
mecz będzie przyjemnym spor-
towym widowiskiem. Pamiętajmy, 
że w zespołach amatorskich sam 
wynik sportowy nie jest sprawą 
najważniejszą. Będziemy jednak 
dążyć do tego, aby każdy zespół 
grający z Odrą Malczyce liczył się 
z nami.

Rozmawiał Paweł Harom
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o odrze malczyce w rozmowie
z trenerem Sławomirem Samcem-Talarem

Trener Samiec-Talar

fot. AngelikA HArom

Trener paweł Strożek dołącza do Odry Malczyce Odra podsumowała rundę
Paweł Strożek, który pełnił funkcję szkoleniowca A-klasowego zespołu z Kostomłot, został 
trenerem grup młodzieżowych w Odrze Malczyce. 

9 grudnia 2017 roku członkowie klubu oraz jego sympatycy 
zakończyli rundę jesienną spotkaniem w średzkiej restauracji 
przy ul. Rakoszyckiej. Impreza nawiązywała do 70-lecia 
klubu Odra Malczyce, które przypadało na rok 2017.Zespół MKS Kostomłoty, który w zeszłym sezonie 

był jednym z objawień rozgrywek w tym roku zawodzi. 
Na półmetku zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z 10 
punktami na koncie. Po rundzie jesiennej drużynę zde-
cydował się opuścić trener Paweł Strożek.

- Nie jestem juz trenerem Kostomłot. Po rundzie zrobili-
śmy spotkanie, bo chciałem żeby zawodnicy zadeklarowali 
się, że będą trenować. W tej rundzie było z tym bardzo 
słabo, co też przekładało się na wyniki. Deklaracji nie było, 
a ja już nie potrafiłem zmotywować ich do przychodzenia 
na treningi, co dla mnie było bardzo ważne. Ciężko mi było 
podjąć taką decyzję, bo zżyłem się z chłopakami i uwa-
żam, że zasługują na miejsce w górnej części tabeli. Chcę 
trochę odpocząć od trenowania seniorów, podjąłem decy-
zję o trenowaniu dzieci. Od tego zaczynałem i to sprawiało 
mi wielką przyjemność – komentuje Strożek.

Wielkim zwolennikiem zatrudnienia Pawła Strożka jako 
trenera grup młodzieżowych jest szkoleniowiec senior-

skiego zespołu Odry Malczyce Sławomir Samiec-Talar, 
który podkreśla, że kształtowanie młodzieży jest funda-
mentem budowania solidnego klubu. - W malczyckiej 
Odrze wszystko idzie ku lepszemu. Stawiamy na profesjo-
nalne szkolenie dzieci i organizujemy nabory do rocznika 
2003/2004 oraz 2006/2007/2008. Wczoraj odbyło się spo-
tkanie sympatyków klubu i wiele osób wyraziło chęć po-
mocy, także wszystko zmierza w dobrym kierunku – mówi 
Samiec-Talar. Warto wspomnieć, że zespół trampkarzy 
malczyckiego klubu wygrał jesienią ligę terenową wygry-
wając 6 z 8 spotkań.

34-letni Paweł Strożek jest wychowankiem Polonii 
Środa Śląska. Był zawodnikiem Miedzi Legnica. Jako tre-
ner prowadził grupę młodzieżową średzkiej Polonii oraz 
seniorskie zespoły Cosmos Juszczyn, Polonię Środa Śląska 
i MKS Kostomłoty.

Paweł Harom
Express-Miejski.pl

fot. ArcHiwum prywAtne
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rok 2017 w obiektywie

9 kwietnia w Malczycach odbył się Jarmark Wielkanocny, na którym zaprezentowano wiele 
ciekawych i kolorowych stoisk.

2 września Ochotnicza Straż Pożarna z Malczyc świętowała 
swoje 70-lecie. Odsłonięto także pamiątkową tablicę przy remizie.

10 czerwca najmłodsi mieszkańcy mogli bawić się bez końca 
podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez 

sołtysów z terenu gminy Malczyce.

3 września w Dębicach odbyły się dożynki gminne.  
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i wielu konkursów.

15 lipca rajdem rowerowym oraz spacerem z kijkami rozpoczęto 
XVI Piknik nad Odrą. Można było również podziwiać plenerowe 

wystawy oraz bawić się w rytmach muzyki.

17 czerwca w gminie świętowano kolejne już Dni Malczyc, które ponownie odbyły się pod 
hasłem "Nadodrzańska Noc Świętojańska". Tegoroczną gwiazdą muzyczną był zespół Video.

10 listopada upamiętniono Święto Niepodległości biegiem 
ulicami Malczyc.

28 maja około 300 uczestników wzięło udział w III edycji 
"Biegaj z nami Malczycami". Na starcie stanęli zawodnicy 

w kilku kategoriach wiekowych.
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