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Mieszkańcy mają nowy
Gminny Ośrodek Kultury

Gmina z kolejną dotacją

Ruszają kolejne inwestycje

P odpisano umowy na 
termomodernizację 
szkoły podstawowej 

oraz przedszkola.

Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej 
gminy Malczyce: szkoły podsta-
wowej z gimnazjum oraz przed-
szkola wyniesie 2 mln 820 tys. 
zł, z czego pozyskana dotacja 
z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020 
w kwocie 2 mln 351 tys. zł po-
kryje znaczną część kosztów.

G mina 
Malczyce 
otrzymała 

dotację 

w kwocie 50 tys zł 
z Dolnośląskiego 
Funduszu 
Odrzańskiego.

Gmina Großharthau partnerem

Podpisanie umowy 
o współpracy 
nastąpiło 23 

lutego 2018 r. Wójt 
gminy Malczyce 
Piotr Frankowski 
oraz burmistrz 

niemieckiej gminy 
Großharthau Jens 
Krauße w obecności 
zaproszonych gości 
podpisali o� cjalny 
dokument.

Gmina z dotacją na usunięcie
wyrobów azbestowych w 2018 roku
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P rzebudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Malczycach 

rozpoczęła się w ubiegłym 
roku.  

W ramach prac przeprowa-
dzone zostały roboty budowla-

ne sali widowiskowej budynku 
oraz prace remontowe pozosta-
łych pomieszczeń. Obiekt został 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dzięki za-
stosowaniu rozwiązań ener-
gooszczędnych zmniejszą się 
koszty użytkowania i eksplo-

atacji budynku. Gminny Ośro-
dek Kultury został doposażony 
w niezbędnych sprzęt nagłaśnia-
jący oraz multimedialny umożli-
wiający funkcjonowanie jednostki 
i dostęp do oferty kulturalnej.

W tym numerze także:
Młode talenty z Malczyc - Ania i Krzysztof Łuccy

Pyłomierz w Malczycach znamy wyniki

Odra Malczyce  wybrała nowy zarząd

Nowe tablice informacyjne w sołectwach gminy

Bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów z naszej gminy 65+

Jarmark Wielkanocny w Malczycach

Wójt Gminy Malczyce zaprasza do udziału w Programie

„Kreatywni w Gminie Malczyce”
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W śród mieszkańców 
naszej  gminy 
nie maleje 

zainteresowanie 
usuwaniem  azbestu 
i  wyrobów zawierających 
azbest .  W ubiegłym 
roku udało nam się 
zutyl izować ponad 28 ton 
azbestu. 
Otrzymane 
dofinansowanie w kwocie 
34 583,74 zł pozwol i  na 
usunięcie ponad 62 ton 

wyrobów azbestowych 
z terenu naszej  gminy.
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20 marca w Urzędzie Gminy 
Malczyce została podpisana 
umowa z f i rmą PHU Maxkol 

z Legnicy – wykonawcą inwestycj i .

- Prace obejmą docieplenie stropodachu oraz ścian 
zewnętrznych, również w małej sali gimnastycz-
nej. Wymienione zostaną drzwi wejściowe i okna. 
Dodatkowo zmodernizowany zostanie system grzewczy, 
kotłownia węglowa zostanie zamieniona na biomasę. 
Już we wrześniu uczniowie powró-
cą do zmodernizowanej placówki. 
Jest to inwestycja z myślą o naszej najmłodszej części spo-
łeczeństwa. Po wybudowaniu żłobka, również w tym 
roku i termomodernizacji przedszkola i szkoły będziemy 
mogli zaoferować naszym mieszkańcom kompleksowy 
system oświatowy, który oprócz wysokiej wartości dydak-
tycznej będzie charakteryzował się wysokiej jakości infra-
strukturą – podsumował wójt gminy Piotr Frankowski.

Prace związane z termomodernizacją budynków 
użyteczności publicznej gminy Malczyce: szkoły 
podstawowej z gimnazjum oraz przedszkola wyniesą 
2 mln 820 tys. zł, z czego pozyskana dotacja z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 mln 
351 tys. zł pokryje znaczną część kosztów.

Przedszkole również doczeka się 
termomodernizacji. Podpisano 

umowę z firmą C-Vercial z Wrocławia

Gmina Malczyce podpisała umowę na wykonanie 
termomodernizacji szkoły podstawowej, w kolejnym 
etapie wyłoniono wykonawcę robót budowlanych 
malczyckiego przedszkola. Inwestycję zrealizuje fir-
ma C-Vercial Sp. z o.o. z Wrocławia. 

Termomodernizacja przedszkola zakłada wy-
mianę okien, docieplenie stropodachu wełną gra-
nulowaną, docieplenie ścian zewnętrznych, wy-
mianę drzwi oraz poprawę wizerunku i estetyki  
otoczenia.

Koszt zadania dofinansowanego ze środków RPO 
WD na lata 2014-2020 to kwota prawie 450 tys zł. 
Inwestycja zostanie oddana do użytku jeszcze w tym 
roku, pod koniec sierpnia. 

- Termomodernizacja przedszkola jest kolejnym za-
daniem uatrakcyjniającym ofertę oświatową gminy 
Malczyce i pokazuje jak dużą rolę przywiązujemy do 
opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy – 
podsumował wójt gminy Piotr Frankowski.

W Malczycach ruszają kolejne inwestycje. 
Podpisano umowę na termomodernizację szkoły podstawowej i przedszkola

Podpisanie umowy z firmą PHU Maxkol z Legnicy

Podpisanie umowy z firmą C-Vercial z Wrocławia

Wśród mieszkańców naszej gminy nie maleje zainteresowanie usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest. W ubiegłym roku udało się zutylizo-
wać ponad 28 ton azbestu.

Oficjalny odbiór drogi i oddanie do użytku miało miejsce 13 kwietnia br. Koszt inwe-
stycji to 1 mln 254 tys. zł. z czego dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 63,63%.

Gmina Malczyce otrzymała dofinansowanie 
na usuwanie w 2018 r.  wyrobów azbestowych

odebrano drogę Szymanów - zawadka 

w 2017 roku 27 
właścicieli 
nieruchomości 

zadeklarowało chęć 
uczestnictwa w zadaniu 
związanym z Usuwaniem 
wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy 
Malczyce w 2018 r.

Dzięki staraniom gminy, 
udało się pozyskać z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu środ-
ki na realizację zadania, dzięki 
czemu mieszkańcy nie ponio-
są żadnych kosztów związa-
nych z tym przedsięwzięciem. 
Otrzymane dofinansowanie 
w kwocie 34 583,74 zł po-
zwoli na usunięcie na terenie 
gminy Malczyce ponad 62 
ton wyrobów azbestowych.

Więcej informacji i druk 
deklaracji zgłoszeniowej 
na lata następne można 
uzyskać w Urzędzie Gmi-

ny Malczyce, pok. nr 14, 
tel. 71/317 92 23 wew. 213.

P ozostała kwota 
na pokrycie 
części  zadania 

462 tys.  zł pochodzi 
po połowie z budżetu 
gminy Malczyce 
i  powiatu średzkiego. 
wkładem gminy 
Malczyce była 
również opracowana 
dokumentacja 
techniczna.

Wykonawcą inwestycji 
była wrocławska firma Ber-
ger Bau. 

Prace remontowe ob-
jęły przebudowę 2,6 km 
nawierzchni drogi, roboty 
odwadniające, wykończe-
niowe, fundamentowanie 
oraz oznakowanie poziome 

i pionowe. 
- Gmina Malczy-

ce wspólnie z  Powiatem 
wnioskowała o  dofinanso-
wanie zadania, przekazując 
wcześniej przygotowany 
projekt na przebudowę 

drogi. Cieszymy się, że tak 
długo wyczekiwana inwe-
stycja, szczególnie przez 
mieszkańców, została już 
zrealizowana - komentuje 
wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.



P rzebudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Malczycach 

rozpoczęła s ię w ubiegłym 
roku. W ramach prac 
przeprowadzone zostały 
roboty budowlane sal i 
widowiskowej budynku 
oraz prace remontowe 
pozostałych pomieszczeń.

Obiekt został przystosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Dzięki zastosowaniu rozwią-
zań energooszczędnych zmniejszą 
się koszty użytkowania i eksplo-
atacji budynku. Gminny Ośro-
dek Kultury został doposażony 
w niezbędnych sprzęt nagłaśnia-
jący oraz multimedialny umożli-
wiający funkcjonowanie jednostki  
i dostęp do oferty kulturalnej.

Nowa sala kinowa została 
w pełni wyposażona, zamon-
towano 177 komfortowych fo-
teli, projektor i elektrycznie 
rozwijany ekran, zamontowa-
ne zostało również profesjo-
nalne nagłośnienie. Remont 
przeprowadzono nie tylko  
w sali widowiskowo, nowy wy-
gląd zyskały też inne pomiesz-
czenia gminnego ośrodka oraz 
infrastruktura sanitarna. Już przy 
wejściu widać efekty prac, duże 
wrażenie robi hol, który jest teraz 
jasny i przestronny. 

Wartość przeprowadzonej in-
westycji to koszt ponad 2 mln zł. 
z czego gmina pozyskała dotację  
w wysokości ponad 1.5 mln zł 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020.

23 marca odbyło się uroczyste 
przecięcie wstęgi oraz oddanie 
obiektu do użytku. Uczestniczyli 
w nim dr Tadeusz Samborski - 
członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, a także przed-
stawiciele lokalnego samorządu, 
wójtowie gmin sąsiednich, staro-
sta średzki oraz przedstawiciele 

instytucji lokalnych, domów kul-
tury, bibliotek.

Podczas oficjalnego otwarcia 
dyrektor GOK Magdalena Ko-
żuszko oraz wójt gminy Mal-
czyce Piotr Frankowski wrę-
czyli podziękowania osobom 
i jednostkom zaangażowanym 
w działalność Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Specjalne podzięko-
wanie dla Zarządu Wojewódz-

twa Dolnośląskiego za udzielenie 
wsparcia finansowego odebrał 
Członek Zarządu dr Tadeusz 
Samborski. Kwiaty oraz słowa 
podziękowania od wójta gmi-
ny otrzymała również dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Oprócz części oficjalnej za-
proszeni goście mogli oglądać 
występy przedszkolaków oraz 
młodych malczyckich artystów - 

Anny i Krzysztofa Łuckich, któ-
rzy zagrali na gitarze i oboju. 

Dzień później, 24 marca, 
w godzinach wieczornych, dla 
wszystkich mieszkańców gminy 
odbył się koncert zespołu String 
Quartet Diverso, który występuje 
również na scenach Narodowego 
Forum Muzyki we Wrocławiu. 
Wstęp na koncert był bezpłatny, 
mieszkańcy tego dnia mogli zo-
baczyć budynek po remoncie.

- Ja, pracownicy 
GOK'u oraz mieszkańcy, jesteśmy 
bardzo wdzięczni, że obecne władze 
gminy postanowiły zainwestować 
w malczycką kulturę. To była bar-
dzo dobra inwestycja, która zwróci 
się z nawiązką - dziękowała dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Magdalena Kożuszko.

- Malczyce to historia wspa-
niałych ludzi, artystów, których 
działalność rozsławia i dalej roz-
sławiać będzie dobre imię Malczyc, 
za co dziękuję. Dzisiaj obchodzimy 
święto kultury. Oddajemy w ręce 
mieszkańców miejsce, które było 
i mam nadzieję, będzie dalej koleb-
ką kultury i sztuki w naszej gmi-
nie - mówił na uroczystości wójt 
gminy Piotr Frankowski.

Mieszkańcy gminy Malczyce mają nowy Gminny Ośrodek Kultury. 
Odbyło się oficjalne otwarcie budynku po remoncie
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Oficjalne otwarcie wyremontowanego Gminnego Ośrodka Kultury
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W ubiegłym roku, pomiędzy 
Dolnośląskim Projektem Rekulty-
wacji Sp. z o. o., a   Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, została podpisana umowa na 
dofinansowanie kosztów rekulty-
wacji 16 wysypisk śmieci na terenie 
gmin województwa dolnośląskie-
go, w tym również składowiska od-
padów w Rusku. Gmina Malczyce 
jest jednym z udziałowców Dolno-
śląskiego Projektu Rekultywacji. 
Dzięki otrzymanemu dofinanso-
waniu pokrytych zostanie 50% 
kosztów kwalifikowanych zadania.

13 marca 2018 r. wójt gminy 
Malczyce uczestniczył w przeka-

zaniu placu budowy firmie Recult 
Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wro-
cławiu, na wykonanie zadania:” 
Zamknięcie i rekultywacja składo-
wiska odpadów innych niż niebez-
pieczne i obojętne w miejscowości 
Rusko (gm. Malczyce)”.

Przedsięwzięcie jakim jest re-
kultywacja będzie polegała na 
przetwarzaniu odpadów (odzysk) 
w ramach rekultywacji zamknięte-
go już składowiska odpadów. Od-
zysk odpadów będzie obywał się 
z zachowaniem wszystkich wymo-
gów określonych w rozporządzeniu 
w sprawie składowisk odpadów.  
Odpady przetwarzane będą poza 
instalacjami i urządzeniami w na-

stępujących procesach od-
zysku: R3, R5, R13. 

Powierzchnia kwate-
ry składowania odpadów 
do rekultywacji wynosi 20 
898 m² Łącznie w proce-
sie rekultywacji planuje się 
wykorzystać w procesie od-
zysku maksymalnie 48.000 
m³ odpadów. 

Rekultywacja składo-

wisk odpadów należy do typowych 
robót ziemnych z wykorzystaniem 
ciężkiego sprzętu takiego jak spy-
charki i koparki do przemieszcza-
nia mas ziemnych. 

Obecnie składowisko jest nie-
czynne - przyjmowania odpadów 
zaprzestano z dniem 31 grudnia 
2009 r. Zakres prac związanych 
z zamknięciem i rekultywacją skła-
dowiska określony został w decy-
zjach administracyjnych: Starosty 
Średzkiego oraz Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Za-
rządzający składowiskiem złożył 
wniosek o zmianę decyzji wyraża-
jącej zgodę na zamknięcie składo-
wiska i w chwili obecnej toczy się 
postępowanie w tej sprawie. Zakres 
wnioskowanych zmian nie zmieni 
zakresu prac a jedynie termin ich 
realizacji. 

Koszt całej inwestycji to ok. 1,6 
mln. Realizacja zadania odbędzie 
się zgodnie z harmonogramem 
przyjętym przez UG Malczyce 
i nastąpi do 30.03.2019 roku.

- Większość prac firma wykona-
na w tym roku, natomiast termin 
w jakim ma zostać zrealizowana 
cała inwestycja zakłada przyszły 
rok. W ramach rekultywacji, na mój 
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„Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” to konkurs, który ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Do 16 lutego br. można było 
składać wnioski na przyznanie dotacji na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub 
pośrednio z rzeką Odrą i innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi.

Gmina Malczyce otrzymała dotację w kwocie 50 tys zł 
z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 

Na jakim etapie realizowane są inwestycje w gminie malczyce

Do Urzędu Marszałkowskiego 
wpłynęło łącznie 69 wniosków. Ko-
misja konkursowa wyłoniła 22, które 
otrzymały dofinansowanie. Wśród 
nich Malczyce zostały wysoko oce-
nione – Gmina Malczyce  znalazła 
się na 2 miejscu listy rankingowej 
i otrzymała maksymalną kwotę do-
tacji – 50 tys zł.

10 kwietnia br. wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski ode-
brał w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego we 
Wrocławiu od marszałka Cezarego 
Przybylskiego i wicemarszałek Iwo-
ny promesę potwierdzającą otrzy-
manie dotacji.

Co zyskamy?
W ramach przedmiotowego pro-

jektu zaplanowano zagospodarowa-
nie terenu zlokalizowanego w bez-
pośrednim sąsiedztwie rzeki Odry, 

przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Malczycach, z przeznaczeniem na 
miejsce przygotowywania do pływa-
nia oraz wyciągania kajaków. 

Planowany do realizacji pro-
jekt będzie polegał w pierwszej 
kolejności na uporządkowaniu  
i zagospodarowaniu terenu w bez-
pośrednim sąsiedztwie rzeki Odry. 
Teren przy hangarze zostanie wy-
równany wraz z wykonaniem nowej 
nawierzchni. Na obszarze działki 
dobudowany zostanie obiekt pełnią-
cy funkcje sanitarne (m.in. prysznic, 
toalety). Przygotowane zostanie spe-
cjalne miejsce do mycia, czyszczenia 
kajaków oraz stojaki do zawieszenia 
sprzętu. Na przygotowanym terenie 
zamontowane zostaną obiekty małej 
architektury: ławki, kosze na śmie-
ci, wykonane zostanie palenisko na 
ognisko. W ramach zadania teren 

zostanie oświetlony. Wprost z przy-
gotowanego placu wykonane zosta-
nie łagodne zejście do rzeki umożli-
wiające przeciągnięcie kajaków. 

Zrealizowany projekt skierowany 
będzie do szerokiej grupy odbiorów, 
zarówno mieszkańców gminy Mal-
czyce, jak i mieszkańców regionu. 
Aktywne formy spędzania czasu 
wolnego cieszą się coraz większą 
popularnością. Realizowany projekt 
będzie miał również ogromne zna-
czenie dla sportowych organizacji 
pozarządowych, takich jak klub ka-
jakowy.

Termin zakończenia prac plano-
wany jest na sierpień 2018 r. Całość 
inwestycji wyniesie 100 tys. zł. z cze-
go 50 tys. zł to koszt otrzymanej 
dotacji, reszta zostanie pokryta z bu-
dżetu gminy. Wójt gminy Malczyce odebrał promesę w kwocie 50 tys. zł.

Rekultywacja składowiska odpadów w Rusku

Targowisko przy ul. 1- Maja

Widać postępy prac przy mo-
dernizacji targowiska w Malczycach. 
Zrealizowanie tej inwestycji to efekt 
możliwych do pozyskania środ-
ków z PROW na lata.2014-2020  
w kwocie ponad 355 tys. zł. Moder-
nizacja placu targowego przy ul. 1 
Maja, gdzie rozprzestrzenia się wi-
dok na Odrę nie tylko poprawi atrak-
cyjność tego miejsca, przyczyni się 
w dużej mierze do rozwoju lokalnego. 

Na jakim eta-
pie jest postęp prac? 
Obecnie zostały zamonto-
wane 3 lampy solarne oraz 
separator, widać już główne 
konstrukcje wiat, trwają rów-
nież prace związane z od-
wodnieniem całego placu. 

Przebudowa tego pla-
cu zakłada: ogrodzenie 
i oznakowanie terenu oraz 

wyłożenie kostką, zamontowane 
zostaną lampy solarne. Dodatko-
wo, aby zwiększyć estetykę zo-
stanie nasadzona zieleń oraz za-
montowana mała architektura tj. 
ławki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery. Dla handlujących powsta-
nie 21 stanowisk, w tym 13 będzie 
zadaszonych. To miejsce ma duży 
potencjał, zanikający handel może 
wkrótce powrócić do Malczyc. 

wniosek zostanie również oczysz-
czone oczko wodne, które mam 
nadzieję w przyszłości posłuży 
mieszkańcom gminy jako teren re-
kreacyjny. Całe zadanie ma na celu 
poprawę stanu środowiska i komfor-

tu życia mieszkańców Gminy Mal-
czyce i jest również obligatoryjnym 
elementem planu rekultywacji nie-
czynnych śmietnisk z terenu naszego 
województwa –   komentuje wójt 
Piotr Frankowski.

Fo
t.

 A
n

g
e

li
k

A 
H

A
r

o
m

Fo
t. A

n
g

e
lik

A H
A

r
o

m



/ 5WIĘCEJ NA: WWW.MALCZYCE.WROC.PL
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
sekretariat@malczyce.wroc.pl           tel. 71 317-90-66

(roczniki 2002 - 2009)

(roczniki 2010 - 2017)

INFORMACJE DODATKOWE:
- za pomiar czasu odpowiada firma Feniks-Timing
- uczestnicy biegu otrzymaj¹ jednorazowy chip wraz z numerem startowym,
- punkt regeneracyjny bêdzie znajdowa³ siê na linii startu i mety, „Gaiku”, przy ul.Portowej  
- udzia³ w biegu jest bezp³atny - limit 300 osób

Znamy wyniki badań pyłomierza 
zamontowanego w Malczycach

O d 28 marca 
do 4 kwietnia 
w Malczycach na 

budynku Urzędu Gminy 
zamontowany został 
pyłomierz.  Znamy już 
wyniki .

O montażu urządzenia w Mal-
czycach informowaliśmy pod ko-
niec marca. - Jakość powietrza jest 
bardzo ważnym elementem nasze-
go życia i warto przyczyniać się do 
poprawy jego stanu, tak abyśmy 
mieli pewność, że powietrze, któ-
rym oddychamy, nie szkodzi nam 
oraz naszym bliskim. Tym pomia-
rem wstępnie chcemy poznać stan 
naszego powietrza w Malczycach, 
aby w przyszłości podejmować 
decyzje wspierające ochronę śro-
dowiska i jego czystość – mówił 
wówczas wójt Piotr Frankowski.

Montaż urządzenia był możli-
wy dzięki współpracy gminy z In-
stytutem Rozwoju Terytorialnego 
– jednostki pomocniczej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego i włączeniu się do 
akcji organizowanej przez Dol-
nośląskiego Alarmu Smogowego 
i Radio Wrocław. Pomiary wyko-
nywane były w zakresie stężenia 
pyłu zawieszonego PM10, przy po-
mocy profesjonalnego pyłomierza.
Wyniki badań - 6 dni z przekro-
czeniem norm

Najwyższe stężenie PM10 
(362mg/m3) miało miejsce 1 
kwietnia o godz. 4.26. Średnia stę-
żenia PM10 z całego pomiaru to 
175 mg/m3. Wzrosty zanieczysz-
czenia powietrza w Malczycach 
notowane są głównie po południu/
wieczorami oraz o poranku, czyli 
w czasie, gdy rozpalane są piece na 
paliwa stałe.

Najbliższa stacja Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska, do której można porównać 
wyniki naszego badania, znajduje 
się we Wrocławiu na ul. Korze-
niowskiego. Stężenia średnio-
dobowe pyłu PM10 w porównaniu 
do tej stacji i z tego okresu wyglą-
dają następująco (norma dobowa 
dla PM10 to 50 µg/m3– zazna-
czona linią poziomą):

- W ciągu 6 pełnych dni pomia-
rów zanotowaliśmy 6 dni z przekro-
czeniami normy PM10, sięgającymi 
ponad 300 proc. normy - informuje 
Radosław Lesisz z Instytutu Roz-
woju Terytorialnego i Dolnoślą-
skiego Alarmu Smogowego, który 
opracował wyniki pomiarów.

Należy jednocześnie pamiętać, 
że wyniki z pomiarów:

• są wielce uzależnione od panu-
jącej wówczas pogody (np. wiatr, 
deszcz, śnieg oczyszczają powie-
trze z pyłów) oraz od lokalizacji 
urządzenia;

• są próbką tylko dla tego przedzia-
łu czasowego (6 z 365 dni) i tylko 
dla tego miejsca, gdzie stał py-
łomierz. W kotlinach i dolinach 
górskich jakość powietrza może 
różnić się diametralnie już na nie-
wielkich odległościach;

• nie zastępują o� cjalnych badań 
i nie stanowią, podstaw do okre-
ślenia stanu powierza przez cały 
rok. W tym celu najlepiej zain-
stalować profesjonalny sprzęt na 
stałe;

• nie sprawią, że poprawi się jakość 
powietrza. Zazwyczaj jest wręcz 
odwrotnie – modelowania czę-
sto okazują się niedoszacowane, 
pomiary zaś wskazują faktyczny, 
gorszy stan jakości powietrza.

Uchwała antysmogowa dla Dol-
nego Śląska

- Dolny Śląsk to jeden z 3 naj-
bardziej zanieczyszczonych wo-
jewództw w Polsce. Jak pokazują 
coroczne raporty Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska, praktycznie wszystkie gminy 
w regionie mają problem z zanie-
czyszczeniami powietrza. Każdy 
sezon grzewczy to czas morowy dla 
Dolnoślązaków. Ostrożne szacunki 
wskazują, że rocznie z powodu za-
nieczyszczonego powietrza umiera 
ok. 3000 mieszkańców i mieszkanek 
Dolnego Śląska - wyjaśnia Lesisz.

Zgodnie z przyjętą jednogłośnie 
30.11.2017 roku uchwałą antysmo-
gową dla Dolnego Śląska, w Mal-
czycach od 1 lipca 2018 roku nie 
będzie można spalać mułów i � otów 
węglowych, węgla sypkiego o uziar-
nieniu poniżej 3mm, węgla brunat-
nego oraz mokrego drewna. - Dalej 
będzie można używać węgla i drew-
na, ale tylko wysokiej jakości. Od 1 
lipca nie będzie można też monto-
wać nowych „kopciuchów”, tylko 
piece i kotły spełniające wymogi 
emisji pyłu określone dla Ekopro-
jektu. Do roku 2024 roku mają znik-
nąć obecnie używane „kopciuchy”, 
zaś kotły klasy 3 lub 4 będą mogły 
pracować jeszcze do 2028 roku. Do-
celowo mają pozostać w użyciu tyl-
ko urządzenia grzewcze na paliwa 
stałe spełniające wymogi Ekopro-
jektu. W celu obniżenia emisyjności 
obecnie używanych „kopciuchów” 
uchwała antysmogowa zezwala na 
stosowanie elektro� ltrów - podsu-
mowuje Radosław Lesisz.

opracowanie Express-Miejski.pl
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Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowie 
wykonała nasadzenia przy remizie

Strażacy uporządkowują teren i poprawiają jego es-
tetykę tym samym powoli szykują się do obchodów 
70-lecia swojej jednostki.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Malczyce zaprasza 

do udziału w Programie 

„Kreatywni w Gminie Malczyce”

W ramach programu 
wspierane będą projekty, 
które angażują miesz-
kańców na rzecz dobra 
wspólnego. Program 
jest prowadzony z myślą 
o organizacjach poza-
rządowych oraz grupach 
nieformalnych, które po-
dejmują wspólny wysiłek, 

aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program 
polega na wsparciu finansowym przez gminę oddol-
nych inicjatyw społecznych mających na celu uzyska-
nie trwałych efektów poprawiających standardy życia, 
wizerunek miejscowości czy funkcjonalność istnieją-
cej infrastruktury. Założeniem programu jest także 
aktywizacja mieszkańców, którzy poprzez wspólną 
pracę i realizację zadań, uzyskują wymierne efekty 
i podnoszą poziom życia społecznego.

Wsparcie rzeczowe polega na zakupie, a następnie 
przekazaniu realizatorowi projektu, środków rzeczo-
wych niezbędnych do jego realizacji, w postaci ma-
teriałów, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych 
oraz usług. Od wnioskodawców wymagany jest wkład 
własny finansowy lub w postaci pracy własnej.

Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 
5.000 zł.

Regulamin programu i dokumentacja niezbęd-
na do przygotowania i złożenia wniosku o dofinan-
sowanie znajduje się na stronie internetowej gminy 
www.malczyce.wroc.pl.

Wnioski projektowe można składać w terminie 
od dnia 11.04.2018 r. do dnia 2.05.2018 r. Wnioski 
można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem 
poczty do Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 
55-320 Malczyce.
Dodatkowych informacji o programie grantowym 
udziela:
•	 Marcin Popiuk – Skarbnik Gminy Malczyce, tel. 

71/317 92 23 wew. 203, 
e-mail: skarbnik@malczyce.wroc.pl

•	 Anna Śwercz – Sekretarz Gminy Malczyce tel. 
71/317 92 23 wew. 208, 
e-mail: sekretarz@malczyce.wroc.pl.

więcej na: WWW.Malczyce.WrOc.Pl

To oni niosą pomoc mieszkańcom naszej gminy. 

Prezentujemy członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilczkowa i Ruska. 

W kolejnym wydaniu OSP Chomiąża i Malczyce

OSP RuskoOSP Wilczków

Nazwisko i Imię Funkcja w OSP Funkcja 
w JOT 

aleksandrowicz anna członek -

Bal Zbigniew Kronikarz -

Burdzy Maciej członek Ratownik

Duda Krzysztof członek -

Duda Sławomir członek -

Dudzińska alicja członek Ratownik

Dudzińska Monika Sekretarz -

Dudziński Robert Zastępca naczelnika Ratownik 

Dudziński Stanisław Prezes -

Dudziński Zbigniew naczelnik Dowódca

Kielesiński Marek członek -

Kielesiński Mariusz Komisja rewizyjna Ratownik

Kufera adam członek Ratownik

Kufera czesław wiceprezes Ratownik

Kufera Krzysztof Gospodarz Ratownik

Kufera Paweł członek Ratownik

Kufera Piotr członek -

Oleśków adam członek -

Oleśków Dawid członek -

Pleśnierowicz Gabriel członek -

Plewiński Sebastian członek -

Podgórski Karol członek Ratownik

Rydzanicz adrian członek -

Rydzanicz Dawid członek -

Rydzanicz Dariusz członek -

Rydzanicz jan członek -

Smoliński Dariusz Komisja rewizyjna Ratownik

Smoliński Marcel członek -

Tokarek Robert członek -

walkiewicz adam członek -

Ziemiński Dawid członek Ratownik

Zięcina Mariusz Skarbnik Ratownik 

Nazwisko i Imię Funkcja w OSP Funkcja 
w JOT 

Bator Tadeusz członek honorowy -

Biernat Ryszard członek honorowy -

Brożyna artur Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej -

Dolak jakub Prezes Zarządu Ratownik

Dolak Krystian członek czynny -

Drobinoga Robert członek czynny -

jagielski józef członek honorowy -

Kaproń Krystian Skarbnik Ratownik

Kowalczyk Krzysztof członek czynny Ratownik

Krause andrzej wice-Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Ratownik

Krause Mieszko członek czynny Ratownik

Krause jan członek czynny Ratownik

Kuźma Marcin Zastępca naczelnika Dowódca

Masternak Paweł członek czynny -

Maślanka elżbieta członek honorowy -

Pec Paweł członek czynny Ratownik

Pietrzak Damian członek czynny Ratownik

Poręba Marek członek czynny Dowódca

Poręba czesław naczelnik Dowódca

Rudzki wojciech Sekretarz Dowódca

Topolski Przemysław członek czynny Ratownik

wawrzyniak Piotr członek Komisji 
Rewizyjnej Ratownik

Zapaśnik Łukasz członek czynny -

Zieliński Łukasz członek czynny Ratownik

W skład OSP Rusko wchodzą:W skład OSP Wilczków wchodzą:

OSP Rusko dysponuje sprzętem:

OSP Wilczków dysponuje sprzętem:

GBA 1,6/16 – MERCEDES-BENZ 1019 AF 
GCBA - Jelcz 

GLBA - Mercedes Sprinter oraz 
GBAM - Magirus Deutz

fot. ExprEss-MiEjski.pl
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13 kwietnia w sali sportowej w szkole w Malczycach oficjalnie została odebrana inwe-
stycja, której inicjatorem było stowarzyszenie wędkarskie.

Podpisanie umowy o współpracy nastąpiło 23 lutego 2018 r. Wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski oraz burmistrz niemieckiej gminy Großharthau Jens Krauße w obec-
ności przedstawicieli poszczególnych Rad Gminy z Polski i Niemiec oraz zaproszonych 
gości podpisali oficjalny dokument.

Stowarzyszenie wędkarskie cyprinus 
fundatorem drzwi w szkole w Malczycach

zamontowano nowe tablice 
informacyjne w Gminie Malczyce

Gmina Großharthau oficjalnym partnerem 
Gminy malczyce - podpisano umowę o współpracy

w spotkaniu 
uczestniczył 
prezes 

stowarzyszenia 
Krzysztof czarnecki , 
członkowie oraz 
dyrektor szkoły 
Marzena Łaziuk i  wójt 
Piotr Frankowski .

Na nowej sali sporto-
wej wędkarze zamontowali 
nowe drzwi. Dzięki temu 
w obiekcie powstało nowe 
pomieszczenie. - Zakupili-
śmy drzwi, materiały i sami 
je tu zamontowaliśmy. Te-
raz można powiedzieć, że 
szkoła zyskała nowe po-
mieszczenie. W tym miej-
scu można zrobić salę kon-
ferencyjną, czy izbę pamięci 
- mówi prezes stowarzy-
szenia. - Kiedyś przyjecha-
liśmy tutaj i zobaczyliśmy, 
że jest takie niezamknięte 
pomieszczenie. Pomyśla-
łem, że mogłoby mieć faj-
ne przeznaczenie np. na 
wspomnianą wcześniej salę 
konferencyjną. Stąd cały 
pomysł - dodaje.

Stowarzyszenie zrzesza 
w swoich szeregach oko-
ło 70 członków, którzy są 
pasjonatami wędkarstwa. 
Montaż drzwi w szkole 
to niecodzienne przed-
sięwzięcie jak na taką or-
ganizację. - Działamy na 
rzecz lokalnej społeczności. 
W nazwie mamy 'wędkar-
skie', ale nie ograniczamy 
się do jednej dziedziny. 
Obecnie mamy dużo prac 
na własnych akwenach. 
W ubiegłym roku przeję-
liśmy po Polskim Związ-
ku Wędkarskim akwen 
w Chomiąży, którym teraz 

my się opiekujemy. Jest 
zniszczony i zaniedbany 
więc mamy co robić - wyja-
śnia prezes i zapowiada, że 
stowarzyszenie ma w pla-
nach nowe inicjatywy.

Z przedsięwzięcia cieszy 
się również dyrekcja szkoły. 
- Jesteśmy wdzięczni za tę 
pomoc okazaną od stowarzy-
szenia. Mamy plany jak za-
gospodarować nowo powsta-
łą salę - mówiła na spotkaniu 
dyrektor Marzena Łaziuk.

Express-Miejski.pl

U roczystość 
odbyła s ię w sal i 
konferencynej 

Urzędu Gminy 
Malczyce.

Na początku 2017 r. 
Gmina Malczyce wysła-
ła list intencyjny do kilku 
gmin z zapytaniem o chęć 
nawiązania partnerstwa 
pomiędzy gminami. Przy 
wyborze zwrócono uwa-
gę m.in. na podobną po-
wierzchnie gminy, liczbę 
ludności, działające w niej 
organizacje, stowarzy-
szenia kluby, znajdujące 
się placówki oświatowej, 
jednostki OSP. Ważnym 
czynnikiem przy wyborze 
było połączenie komuni-
kacyjne, z gminą Großhar-
thau mamy bardzo dobre 
połączenie kolejowe, dzię-
ki przebiegającej przez 
Malczyce trasie Wrocław
-Drezno.

W 2017 r. odbyły się 
pierwsze spotkania przed-
stawicieli i ich delegacji. 
W lutym 2017 r. delegacja 
gminy Malczyce odpowie-

działa na zaproszenie gmi-
ny Großharthau, spotkanie 
odbyło się tam 3 lutego. 
Polska delegacja zobaczy-
ła najważniejsze instytu-
cje, placówki oraz miejsca 
w całej niemieckiej gminie. 
Pierwsze spotkanie zakoń-
czyło się wspólną kolacją 
z przedstawicielami po-
szczególnych partii rzą-
dzących w Großharthau.

Kolejną okazją do spo-
tkania był udział wójta 
gminy Malczyce Piotra 
Frankowskiego i burmi-
strza Großharthau Jensa 
Krauße we wspólnej kon-
ferencji w Bautzen, na te-
mat odnawialnych źródeł 
energii.

Rewizyta delegacji nie-
mieckiej odbyła się 28 
lipca 2017 r. Niemiecka 
delegacja spędziła cały 
dzień w naszej gminie. 
Sąsiedzi zza Odry zostali 
oprowadzeni po Malczy-
cach i sołectwach gmi-
ny. Odwiedzili tego dnia 
m.in. Stocznię „Malbo”, 
Izbę Muzealną, cerkiew, 
szkołę podstawową i halę 

sportowo-widowiskową, 
zapoznali się też z funk-
cjonowaniem jednostek 
organizacyjnych gminy 
Malczyce. Zobaczyli re-
mizę strażacką OSP Mal-
czyce i nowy wóz bojowy, 
wyrażając tym samym 
ogromną chęć współpra-
cy na linii Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Co możemy powie-
dzieć o naszej gmi-

nie partnerskiej?
Gmina Großharthau 

leży ok. 80 km od pol-
sko-niemieckiej granicy 
w Zgorzelcu. To niewiel-
ka, bardzo urokliwa gmi-
na. Zamieszkują ją ponad 
3 tys. mieszkańców. Gę-
stością zaludnienia i po-
wierzchnią jest porówny-
walna do gminy Malczyce.

Burmistrz Großharthau 
i wójt gminy Malczyce 
podczas wcześniejszych 
rozmów zwrócili uwagę, że 
w przyszłości współpraca 
między samorządami jest 
możliwa m.in. na takich 
płaszczyznach jak placów-
ki oświatowe, jednostki 
OSP, czy przy wspólnej 
realizacji partnerskich pro-
jektów.

Podpisanie umowy 
o wspólnym partnerstwie 
to dopiero początek, wiele 
pracy i wspólnych projek-
tów jest przed nami – pod-
sumował wójt gminy Mal-
czyce Piotr Frankowski.

Fot. ExprEss-miEjski.pl

Fot. ExprEss-miEjski.pl

Fot. ExprEss-miEjski.pl

W kwietniu na terenie sołectw gminy Malczyce zamontowanych zostało 
dziesięć sztuk nowych tablic informacyjnych. 

c zęść nowych tabl ic zostało 
zamontowanych w miejsce 
starych,  a w niektórych 

miejscowościach pojawiły s ię one 
w innych nowych miejscach.

Wymienione tablice mają  służyć 
mieszkańcom i pomagać w dostępie do 
informacji. Mamy nadzieję, że również 
przyczyniły sie do poprawy estetyki so-
łectw.

Zachęcamy państwa do spogląda-
nia w stronę tych tablic i odczytywania 
ogłoszeń informacyjnych. Tablica ma być 
jednym z tych narzędzi, które pomaga 
dotrzeć i komunikować się z państwem.  
Tablica informacyjna, oprócz strony inter-
netowej oraz portalów społecznościowych 
jest źródłem przekazywanych przez gminę 
informacji mieszkańcom.
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przedszkolaki na wycieczce  
w Jaworzynie Śląskiej

za nami II edycja projektu  
"W Malczycach zdrowo jemy, 

sportowo żyjemy"

D zieci 
z Publ icznego 
Przedszkola 

w Malczycach 
w dniach 15,  20 i  22 
marca uczestniczyły 
w warsztatach 
wielkanocnych 
w jaworzynie Śląskiej .

Bohaterami spotkania 
był wielkanocny zajączek, 
baranek i kurczaczek.  
W czasie trzygodzinnej 
zabawy przedszkolaki de-
korowały mazurki, zdobiły 
pisanki i malowały figurki. 
Wszyscy wykazali się dużą 
kreatywnością i pomy-
słowością. Nie brakowało 
również zabaw ruchowych 
tj. zajączkowi tropicie-
le, poszukiwanie pisanek. 
Podczas zabaw i wspólnej 
pracy, dzieci stawiły czoło 
wyzwaniom mającym na 

celu utrwalenie i podtrzy-
manie tradycji i zwyczajów 
świątecznych. 

W przyjaznej atmos-
ferze czas upłynął bardzo 
szybko i niesamowicie 

twórczo. Wykonane wiel-
kanocne dekoracje dzieci 
zabrały do domu. 

Publiczne Przedszkole 
w Malczycach 

B ardzo dużym 
zainteresowaniem 
wśród dzieci 

i  młodzieży szkolnej 
c ieszyła s ię i i  edycja 
projektu.

”W Malczycach zdro-
wo jemy, sportowo żyjemy” 
został przeprowadzony 
podczas ferii zimowych 
w szkole podstawowej 
w Malczycach. Koordyna-
torami projektu byli na-
uczyciele wychowania 
fizycznego Szkoły Podsta-
wowej w Malczycach.

Celem przeprowadzo-
nych zajęć było uświado-
mienie młodym ludziom 
jak ważne jest pierwsze 
śniadanie oraz regular-
ność spożywania posiłków.  
Uczestnicy mogli również 
nauczyć się, jak należy 
komponować zbilansowa-
ne posiłki, na co zwrócić 
uwagę przy przygotowaniu 
wartościowego pierwszego 
i drugiego śniadania oraz 

jak niezwykle istotną rolę 
w życiu odgrywa ruch, ak-
tywne spędzanie czasu wol-
nego oraz jakie są skutki 
deficytu snu w okresie do-
rastania  – mówi pomysło-
dawca projektu nauczyciel 
w-f Izabela Talar Samiec.

Oprócz zajęć teoretycz-
nych odbywały się również 
zajęcia sportowe, w których 
chętni mogli rywalizować 
w grach zespołowych oraz 
pod okiem nauczycieli ko-
rzystać z sali fitness i siłowni.

Zajęcia cieszyły się du-
żym zainteresowaniem, 
a młodzież chętnie i z dużą 
ciekawością realizowała sta-
wiane przed nimi zadania.

Projekt pt. ”W Malczy-
cach zdrowo jemy, sportowo 
żyjemy” został sfinansowa-
ny ze środków Gminne-
go Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narko-
manii na terenie gminy 
Malczyce w 2018 roku.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się np. jak komponować 
zbilansowane posiłki

wyniki konkursu plastycznego 
"Wielkanocna ozdoba"

Do konkursu w Publicznym Przedszkolu w Malczycach zostały 
zgłoszone 42 prace.

Prace konkursowe oce-
niane były przez komisję 
w składzie: Brygida Rym-
ska i Anna Grudzińska
Laureaci:
I – Michał Tabasz
I – Jan Urbański
II – Mateusz Majerowski
I – Daniel Dudziński
III – Rafał Stankiewicz 
III – Zofia Kosmal
Wyróżnienia otrzymali:
•	 Agata Benedyk
•	 Aleks Dombrowski
•	 Amelia Brzozowska
•	 Amelia Kwiatkowska
•	 Damian Pliszka
•	 Dawid Dukiewicz
•	 Filip Dukiewicz
•	 Franciszek Golemo
•	 Hanna Betlejewska
•	 Iwo Kistela

•	 Kacper Baraniecki
•	 Katarzyna Szponar
•	 Kewin Sokal
•	 Kornelia Kordula
•	 Kubuś Waszkowicz
•	 Maksymilian Szumla-

kowski
•	 Marcel Piecyk
•	 Marcel Zieliński
•	 Mikołaj Zamołojko
•	 Milena Kubik
•	 Milena Sidor
•	 Nadia Wojnas
•	 Nikola Bozych
•	 Nikola Kostyra
•	 Nikola Milejska
•	 Noel Pałubiak
•	 Oliwia Balbier
•	 Oliwia Glista
•	 Patrucja Pałubiak 
•	 Paweł Jakubowski
•	 Piotr Bartosiewicz

•	 Szymon Korput
•	 Wiktoria Kaźmierczak
•	 Zofia Marfewka
•	 Zuzanna Kozłowska
•	 Zuzanna Szlanta

Uczestnikom wręczono 
dyplom i upominki.

Na zakończenie pani 
dyrektor Grażyna Jędrze-
jewska–Choma podzięko-
wała dzieciom za udział 
w konkursie oraz złożyła 
wszystkim świątecznie ży-
czenia.

Dziękujemy sponso-
rom państwu Darii i Ma-
riuszowi Sember.

organizatorzy
Marzena Melska-Starczk

Weronika Amroży

Gimnazjaliści egzaminy mają już za sobą
42 uczniów zmierzyło się z trzydniowymi egzaminami z części hu-
manistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego.

fot. ExprEss-MiEjski.pl



Jarmark Wielkanocny w Malczycach

25 marca, 
w Malczycach 
przy Parafii 

pw. NPNMP odbył się 
Jarmark Wielkanocny.

Jarmark został zorganizo-
wany już po raz trzeci, trady-
cyjnie w niedzielę palmową. 
Przygotowania do wyda-

rzenia, rozpoczęły się kilka 
tygodni wcześniej. Lokalni 
rękodzielnicy przystąpili 
wtedy do przygotowywania 
ozdób wielkanocnych. Jak 
co roku można było nabyć 
ręcznie robione palmy. Tutaj 
dziękujemy za swój wkład 
i zaangażowanie pani Mał-
gorzacie Bernaś.

Kiermasze wystawione 
były od godz. 8:00 do 13:00. 
Po każdej mszy św. miesz-
kańcy mogli kupić m.in.: 
tradycyjne ozdoby, pisanki, 
stroiki na stół świąteczny, 
ręcznie wykonane kartki 
wielkanocne oraz wiele in-
nych rękodzielniczych pro-
duktów. Były swojskie wędli-
ny prosto z wędzarni Piotra 
Sonnenberga z Młynu Za-
wadka oraz domowe ciasta, 
upieczone przez mieszkanki 
gminy. Wszystkich często-
wano gorącym żurkiem.

Ok. godz.10:00 ulicami 
Malczyc przeszła proce-
sja, której przewodzili ks. 
Prałat Bolesław Sylwe-
strzak i ks. Bogusław Ka-
pica. Pod  koniec mszy św. 
swój finał miał konkurs 
na Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną. Zwycięzcom 
nagrody wręczył wójt gmi-
ny Malczyce Piotr Fran-
kowski.

Wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną

PRZEDSZKOLE:
I  – Hania Betlejewska
II – Szymon Korput
III – Maksymilian Szumlakowski
wyróżnienie – Nicola Bożych
wyróżnienie – Ola Łucka
KLASY I – III
I – Jakub Zawadka
II – Angelika Zamołojko
III – Monika Bodnar
wyróżnienie – Martyna Zarzycka
KLASY IV – VI
wyróżnienie – Mikołaj Nowak

ZAPRASZAJ¥ NA 

KONCERT PATRIOTYCZNY 

Zespolu 

Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski
Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu 

oraz 
Cz³onek Zarz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego -

 Tadeusz Samborski
 

, ,

28 kwietnia 2018 
godz. 18:00 

sala widowiskowa 
Gminnego Osrodka Kultury 

w Malczycach 

,

WSTÊP WOLNY!
ORGANIZATORZY:

Gmina
Malczyce

KRESOWIACY 

fot. AngelikA HArom

Na przybyłych czekał gorący żurek

Tradycyjnie mieszkańcy mogli nabyć produkty rękodzielnicze

fot. AngelikA HArom

Nagrody dla zwycięzców wręczył wójt
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Wójt Gminy Malczyce 
informuje o wykazie lekarzy 
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INTERNISTA
dr n.med. Ma³gorzata Manelska
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PEDIATRA
lek.med. Aneta Szymczak      

CZWARTEK

PI¥TEK

W SPZOZ w Malczycach przyjmują następujący specjaliści:

Poradnictwo Psychologiczne w SPZOZ

Terapeuta ds. uzależnień

Endokrynolog
Andrzej Badura 
planowane terminy przyjęć:
8 i 15 maja w godz. 15:00 - 18:00 
koszt wizyty 100 zł USG - 50zł

Neurolog
Piotr Szada - Borzyszkowski
przyjmuje w każdy czwartek
w godz. 14:30 - 15:30
koszt wizyty 50 zł 

Diabetolog
Angiolog Joanna Kluz
przyjmuje raz w miesiącu, najbliższy termin 
9 maja
w godz. 16:00 - 20:00 
koszt wizyty 120 - 140 zł

Ginekolog
Tomasz Żołnierczyk 
przyjmuje raz w miesiącu (w maju termin 
i godziny do ustalenia w SP ZOZ)
wizyty nieodpłatne

Ginekolog
Taiwo Bernice 
przyjmuje w poniedziałki i środy
w godz. 15:00 - 18:00 
wizyty prywatne
tel. 660 918 091

Dentysta
Jakub Rahimi 
przyjmuje codziennie od pon-pt.
wizyty nieodpłatne i prywatne
wizyty umawiane są tel.71 795 11 93 

Dotacja dla Gminy Malczyce z Funduszu Sprawiedliwości

19 kwietnia w Komendzie 
Wojewódzkiej 
Państwowej Straży 

Pożarnej  we Wrocławiu Wójt 
Malczyc Piotr Frankowski 
oraz Skarbnik gminy Marcin 
Popiuk podpisal i  umowę na 
dotację którą otrzymała Gmina 
Malczyce w ramach konkursu  
Funduszu Sprawiedl iwości  na 
sfinansowanie wyposażenia 
oraz urządzenia ratownictwa  
Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Umowę z ramienia Ministerstwa 
Sprawiedliwości  podpisał Pan Dyrek-
tor Departamentu Spraw Nieletnich 
i Rodzinnych Mikołaj Pawlak.

- To jest bardzo dobra wiadomość dla 
nas i naszych OSP. Otrzymaliśmy z bu-
dżetu Ministerstwa Sprawiedliwości  87 
tyś na wsparcie wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu naszej gminy. Dzięki temu wspar-
ciu � nansowemu  zakupimy dla naszych 
strażaków między innymi : de� brylator, 
torbę ratowniczą, wspornik progowy, 
system oświetleniowy, zestaw narzędzi 
hydraulicznych Lukas.  Jest to bardzo 
duże wsparcie dla budżetu OSP  które 
na pewno poprawi komfort i skuteczność 
pracy naszych ochotników, którzy bezin-
teresownie każdego dnia narażają wła-
sne życie i zdrowie niosąc pomoc potrze-
bującym – Wójt Piotr Frankowski 

SPZOZ w Malczycach z myślą o mieszkańcach

Psycholog - Marta Świątek Prycik 
przyjmuje w środy od godz. 14:30 do 18:00 

Wizyty nieodpłatne

Krystyna Klimkiewicz 
przyjmuje w piątki od godz. 8:00 do 11:00 

Urząd Gminy. pokój nr 20 przy Sali Konferencyjnej
Wizyty nieodpłatne

Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego działającego
 przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach

Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego działającego
 przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach
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D zięki otrzymanej 
dotacj i   w ramach 
tegorocznej  edycj i 

rządowego programu 
„Maluch+” w kwocie 637.200 
zł ,  w Malczycach powstanie 
żłobek,  dof inansowanie 
obejmie także wsparcie 
dla funkcjonowania k lubu 
dziecięcego.  

Jeszcze w tym roku, do użytku zo-
stanie oddany dwuoddziałowy żłobek. 
Utworzenie placówki w tak krótkim 
okresie będzie możliwe dzięki zapla-
nowanej technologii modułowej, która 
znacznie skróci czas rzeczowej realiza-
cji inwestycji, nawet do 2-3 miesięcy. 
Zaplanowano, że placówka zacznie 
funkcjonować już od 1 września 2018 r.

Żłobek powstanie na terenie działki, 

przy publicznym przedszkolu, w któ-
rym mieści się również klub dziecięcy. 
Projekt żłobka, zakłada wykonanie ta-
kich pomieszczeń jak: sala zabaw dla 
dzieci, sypialnia, szatnia, łazienka dla 
dzieci, łazienka dla personelu, pokój 
socjalny, szatnia dla personelu, gabinet 
personelu, kuchnia, zmywalnia. Plano-
wane jest również kompletne doposa-
żenie wszystkich pomieszczeń, a także 
utworzenie placu zabaw. Dodatkowo 
na zapewnienie funkcjonowania pla-

cówki w okresie od września do grud-
nia 2018 r. przyznane zostały gminie 
Malczyce środki w wysokości 12.000 
zł. W kolejnych latach samorząd rów-
nież będzie wnioskował o dotację na 
zapewnienie funkcjonowania żłobka.

Obecnie w Malczycach funkcjonu-
je jedna placówka zapewniająca opie-
kę dzieciom w wieku do lat 3, jest to 
klub dziecięcy „Szczęśliwe Misie”. Na 
zapewnienie funkcjonowania klubiku 
gmina Malczyce również otrzyma-
ła dotację w wysokości 25.200 zł. Ze 
względu na duże zainteresowanie ro-
dziców możliwością zapewnienia opie-
ki najmłodszym pociechom, poczy-
niliśmy starania o zwiększenie liczby 
miejsc dla maluchów, które zakończyły 
się sukcesem.

- To bardzo dobra wiadomość dla 
rodziców planujących powrót do pracy – 
podsumowuje wójt gminy Malczyce, 
Piotr Frankowski. Wielu z nich podej-
muje zatrudnienie w miejscowościach 
oddalonych nawet o kilkadziesiąt ki-
lometrów od miejsca zamieszkania. 
W związku z tym naszym priorytetem 
jest zapewnienie ich pociechom dodat-
kowych miejsc opieki. Cieszę się, że 
realizując inwestycje budowy nowego 
żłobka możemy przyczynić się do po-
mocy rodzicom w ich ciężkiej pracy, 
jaką jest wychowywanie dzieci. Jestem 
pewien, że w nowych, komfortowych 
warunkach każde dziecko będzie czuło 
się dobrze, to będzie wpływało na ich 
rozwój, a rodzicom pozwoli na realizo-
wanie własnych planów zawodowych.

O d 5 marca 2018 r. 
wydłużono godziny 
funkcjonowania k lubu 

dziecięcego „Szczęśl iwe 
Misie”,  dzięki  czemu dzieci 
mają zapewnioną dłużej 
opiekę.  Placówka będzie 
otwarta 8 godzin dziennie.

Do tej pory, zgodnie z obowiązują-
cym przepisami, dzieci mogły przeby-
wać w ciągu dnia w klubie dziecięcym 
do 5 godzin. Niejednokrotnie stano-
wiło to problem dla rodziców, którzy 
zmuszeni byli zapewnić swoim pocie-
chom dodatkową opiekę. Wychodząc 

jednak naprzeciw potrzebom rodzi-
ców, w związku ze zmianą przepisów, 
które umożliwiły takie rozwiązanie, 
placówka będzie teraz otwarta od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 16.00.

Dodatkowo, w celu zaspokojenia 
zapotrzebowania na miejsca opieki 
dla najmłodszych dzieci, tych w wie-
ku do lat 3, od 1 września 2018 roku 
otwarty zostanie nowo wybudowany, 
w technologii modułowej, dwuod-
działowy żłobek. Żłobek powstanie 
na terenie działki, przy publicznym 
przedszkolu, w którym mieści się 
również klub dziecięcy „Szczęśliwe 

Misie”.
Zarówno utworzenie jak i funk-

cjonowanie obydwu placówek, klubu 
dziecięcego oraz żłobka,  współ� nan-
sowanej jest ze środków rządowego 
programu MALUCH+.

Dwie dotacje z programu MALUCH dla gminy Malczyce 
– na budowę żłobka i funkcjonowanie klubu dziecięcego

Udogodnienia dla rodziców maluchów z gminy Malczyce

Dzień Kobiet, czyli 
Babiniec 2018

Tegoroczny Babiniec z okazji Dnia Kobiet uświetnił wy-
stęp grupy THE KOŁCZERS z Warszawy, którym przy-
świeca myśl "śmiecho-rozwój osobisty". Przybyli goście 
mogli zapoznać się z niecodziennymi sposobami samodosko-
nalenia oraz radzenia sobie z problemami i stresem "TSP".
Każda z pań dostała też słodki upominek od wójta Piotra Fran-
kowskiego.

Organizatorem Dnia Kobiet był Gminny Ośrodek Kultury 
w Malczycach. Mamy nadzieję, że panie bawiły się doskonale!

FOT. EXPRESS-MIEJSKI.PL

Wójt Gminy Piotr Frankowski odebrał promesę z programu Maluch +

REDAKCJA
WYDAWCA:  GOK w Malczycach 
RED. NACZELNY:  Kaja Rejek 
KONTAKT:  71 3179 223 
DRUK:   Polskapresse  Sosnowiec
SKŁAD:   Paweł Harom

Gazeta 
Malczycka
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MAJ CZERWIEC

Pozostałe odpady 
komunalne / 

niesegregowane odpady 
komunalne

7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

papier worki 25 22
szkło worki 11 8

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA MALCZYCE

Malczyce : 1 Maja, Poprzeczna, Sadowa, 
Południowa, Spokojna, Działkowa, Polna, Strażacka, 
Mickiewicza, Sportowa, Błotna, Słoneczna, Krótka, 

Stocznia, Jana, Żeglarska                     

P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o.                 

o/Nysa Morcinka 66e, 48-303 Nysa  77 433 72 40 
ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, 77 433 06 82     

szkło worki 11 8
Metale i tworzywa 

sztuczne 14, 28 11, 25
Odpady  bio 4, 17 1, 14, 28

Pozostałe odpady 
komunalne / 

niesegregowane odpady 
komunalne

8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

papier worki 25 22
szkło worki 11 8

Metale i tworzywa 15, 29 12, 26
Odpady  bio 4, 17 1, 14, 28

Malczyce : Różana, Dworcowa, Kolejowa, Traugutta, 
Pocztowa, Mylna, Wąska, Klonowa, Łąkowa, 

Mazurowicka, Wesoła, Gajowa, Górna, Środkowa, 
Kolonia Cukrowni, Kolonia Papierni, Topolowa, 

Szkolna, Sienkiewicza, Ogrodowa, Zielona

MAJ CZERWIEC

Pozostałe odpady 
komunalne / 

niesegregowane odpady 
komunalne

2, 9, 16, 23, 
30

6, 13, 20, 27

papier worki 25 22
szkło worki 11 8

Metale i tworzywa 
sztuczne 2, 16, 30 13, 27

Odpady  bio 4, 17 1, 14, 28
Pozostałe odpady 

komunalne / 
niesegregowane odpady 4, 11, 18, 25 2, 8, 15, 22, 29

Rusko, Rachów, Wilczków, Chomiąża

niesegregowane odpady 
komunalne

papier worki 25 22
szkło worki 11 8

Metale i tworzywa 
sztuczne 5, 18 2, 15, 29

Odpady  bio 4, 17 1, 14, 28
Prosimy o wystawienie pojemników oraz worków przed posesję w dniu wywozu do godziny 6:00 

Zawadka, Szymanów, Chełm, Kwietno, Dębice, 
Mazurowice

BEZP£ATNA 
STERYLIZACJA 

UWAGA! 
Us³uga jest bezp³atna w ramach wyodrêbnionego zadania z funduszu so³eckiego wsi Malczyce 

i dotyczy tylko zwierz¹t mieszkañców so³ectwa Malczyce 

Gmina
MalczyceNA ZABIEGI STERYLIZACJI ZAPRASZAMY DO:

Mal-Vet Aleksandra Mi³kowska 
ul.  1 Maja 44

55-320 Malczyce  

ILOŒÆ MIEJSC 
- decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ 

OGRANICZONA 

Wiêcej informacji w:
Urzêdzie Gminy Malczyce 
tel. 71 317 92 23 
lub w Przychodni Weterynaryjnej Mal-Vet 

ZWIERZ¥T MIESZKAÑCÓW SO£ECTWA MALCZYCE

UWAGA!
Tymczasowa zmiana

miejsca PSZOK
Informujemy, że od kwietnia punkt 
selektywnej zbiórki odpadów prze-
niesiony został na teren przy siedzibie 
Malczyckich Usług Komunalnych przy 
ulicy 1-go Maja 5c oraz przy ulicy Sien-
kiewicza 7.
Zmiana miejsca spowodowana jest trwają-
cymi pracami budowlanymi na oczyszczalni 
ścieków. Z uwagi na okresowe utrudnienia   
związane z ograniczonym miejscem ma-
gazynowania odpadów prosimy również 
o wcześniejsze   zgłaszanie telefoniczne 
chęci wywozu posegregowanych odpadów  

pod numerem telefonu 71 317 90 61. 
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Informacja dla seniorów z gminy Malczyce! Ks. biskup Edward Janiak 
udzielił młodzieży 
sakramentu bierzmowania  

G mina Malczyce 
przystąpi ła do 
projektu e-SeniOR – 

projekt sk ierowany jest  dla 
osób w wieku 65+.

Do 15 kwietnia trwały zapisy na 
listy deklarujące swój udział w pro-
jekcie.

Mamy dobra wiadomość dla 
tych seniorów, którzy jeszcze nie 
zadeklarowali swojego udziału. 
Informujemy, że można jeszcze 
zapisać się na listę deklarującą 
swój udział w projekcie ( listy będą 
otwarte dla chętnych nawet pod-
czas jego trwania).

Zapisów można dokonać 
w Urzędzie Gminy Malczy-
ce tel. 71 3187 92 23 wew. 211 
Do zapisów będzie wymagane 
dane: imię i nazwisko, wiek i nr te-
lefonu.

Co zawiera projekt?
•	 bezpłatne kursy kompute-

rowe dla seniorów (podsta-

wowy lub zaawansowany –  
w zależności od posiada-
nych już umiejętności) 
– szkolenia będą odbywać się 
w grupach min. 8 osób (1 gru-
pa musi liczyć min. 8 osób, 
grup może zawiązać się kilka, 
w zależności od ilości chętnych) 
– firma szkoląca zapewnia swój 
sprzęt (laptopy, komputer, table-
ty) na których uczestnicy projek-
tu będą mogli pracować,

•	 bezpłatne kursy to cykl ok. 15 
zajęć na których będą mogli pań-
stwo poznać obsługę komputera, 
podstawowych programów, ko-
rzystania z internetu, nauki wy-
szukiwania informacji, szkolenia 
z bezpieczeństwa w sieci,

•	 kurs będzie odbywał się w miłej 
atmosferze z przerwami w trak-
cie zajęć, bez stresu, bez żadnych 
egzaminów – liczy się to, aby pań-
stwo czuli się komfortowo i mogli 
nauczyć się obsługi komputera,

•	 Uwaga! warto, bo każdy 
uczestnik kursu po odby-

tym szkoleniu otrzymu-
je na własność TABLET! 
Bez żadnych ukrytych 
kosztów. Tablet przekazy-
wany jest nieodpłatnie – 
razem z certyfikatem potwier-
dzającym udział w szkoleniu  
(tutaj: wymagana jest obec-
ność na min. 60% zajęć) 
– zajęcia będą odbywać się praw-
dopodobnie 1x w tygodniu – go-
dziny i termin do ustalenia indy-
widualnie z każdą grupą

Uwaga!  
Mamy informację od organizatora, 
że kurs prawdopodobnie rozpocz-

nie się już w czerwcu , w maju 
będziemy informować o pierwszym 

spotkaniu  i podziale na grupy 
szkoleniowe.  

Z terenu gminy Malczyce zapisa-
ło się 80 osób. Cieszy nas, że nasi 

seniorzy są cały czas aktywni.
Więcej informacji można uzy-

skać w Urzędzie Gminy Malczyce,  
tel. 71 317 92 23 wew. 211 
lub bezpośrednio u organizatora.

22 kwietnia, w niedzielę 
w kościele pw. Św. 
józefa Rzemieślnika 

w Rusku, mieszkańcy 
i ks. proboszcz gościli ks. 
biskupa edward janiaka. 
Podczas uroczystej 
eucharystii ks. biskup 
udzielił  młodzieży parafii 
sakramentu bierzmowania.

Obecność ks. bpa Janiaka była 
także okazją do podziękowania 
za jego okazaną pomoc w po-
czątkowej fazie budowy kościoła 
w Rusku, znalazł on projektanta 
i sponsorował projekt. Miesz-
kańcy chcieli, aby ks. bp zoba-
czył  efekt końcowy  trudu, pracy 
oraz ofiar pieniężnych, które co 

miesiąc składane są na kościół. 
Dzięki temu po wielu latach od 
budowy Rusko może pochwalić 
się pięknym i dobrze wyposażo-
nym kościołem. 

Sakrament I Komunii Świętej: 
•	Parafia Wrocisławice - Kościół pw. Św. Wawrzyńca we Wroci-

sławicach - 6 maja - godz. 11:30
•	Parafia Wilczków - Kościół pw. Chrystusa Króla w Kwietnie - 

13 maja godz. godz.12:30
•	Parafia Malczyce - Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Malczycach - 20 maja - godz. 10:00
•	Parafia Chomiąża - Kościół pw. Św. Michała Archanioła 

w Chomiąży - 27 maja - godz. 12:00 

Sakrament I Spowiedzi Świętej:
•	Parafia Prawosławna pw. Zwiastowania Przenajświętszej Boga-

rodzicy w Malczycach - 6 maja - 9:30

progi zwalniające w malczycach, mazurowicach i wilczkowie  

Terminy I Komunii Świętych w gminie malczyce i okolicy

W ramach wydzielonych zadań z funduszu sołeckiego wsi na 2018 rok w trzech 
miejscowościach z  terenu gminy zostaną zamontowane progi zwalniające. 

Mieszkańcy miejscowości Malczyc, Ma-
zurowic i Wilczkowa podczas uchwalania 
wniosku we wrześniu 2017 r.  o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego zdecydo-
wali, że jednym z przedsięwzięć jakie chcą 
zrealizować w 2018 r. jest montaż progów 
zwalniających. 

We wniosku mieszkańcy Malczyc zde-
cydowali o zamontowaniu  dwóch progów 
zwalniających na ul. Szkolnej, Mazuro-
wic - 2 progów na ul. Kolejowej, a Wilcz-
kowa - 1 progu na ul. Długiej (Kolonia).  
Gmina Malczyce ogłosiła zapytanie oferto-
we, w wyniku którego pojawiły się oszczęd-
ności. Dzięki dołożeniu do kosztów mon-
tażu z budżetu gminy Malczyce dodatkowo 

udało się zamówić o jeden próg więcej dla 
każdej z miejscowości. Tym samym na 
wskazanych ulicach w Wilczkowie zostaną 
zamontowane dwa progi, a w Mazurowi-
cach i Malczycach trzy. 

Progi mają służyć poprawie bezpie-
czeństwa mieszkańców oraz  zmniejszyć 
i ograniczyć prędkość pojazdów na tych 
odcinkach. 

Zlecenie wykona firma Moderan 
z Suchego Boru. Progi mają zostać za-
montowane na przełomie kwietnia i maja.  
Całość  zadania wyniesie ponad 18 tys. zł 
z czego 15 tys. zł to wkład z funduszu so-
łeckiego wsi.
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Młode talenty z Malczyc 
ania i Krzysztof Łuccy

Niedziela młodych we Wrocławiu

Pomimo tak 
młodego wieku 
mogą już 

pochwalić się wieloma 
sukcesami, Krzysztof 
rozwija swój talent 
grą na oboju, a ania 
na gitarze. w ostatnim 
czasie obydwoje brali 
udział w prestiżowych 
konkursach.

Krzysztof Łucki uczestni-
czył od 9 do 13 marca w IV 
Świętokrzyskim Festiwalu 
Klas Instrumentów Dę-
tych Szkół Muzycznych 
I i II stopnia w Kielcach. 
W ramach festiwalu od-
był się Ogólnopolski Kon-
kurs Instrumentów Dętych 
Drewnianych, gdzie Krzysz-
tof zajął II miejsce w kate-
gorii uczniów szkół muzycz-
nych II stopnia.

Kolejnym sukcesem był 
udział 17 marca w III Dol-
nośląskich Konfrontacjach 
Obojowo – Fagotowych 
w Legnicy, w ramach któ-
rego Krzysztof został laure-
atem „Złotego Stroika”.

Siostra Krzysztofa – Ania 
została natomiast laureatką 
Ogólnopolskiego Konkursu 
dla Gitarzystów w ramach 
II Festiwalu im.Jadwigi Ka-
liszewskiej w Poznaniu, któ-
ry odbył się w dniach 16–18 
marca.

Przed Anią jeszcze mnó-
stwo konkursów gitarowych 
na szczeblu ogólnopolskim 
w Kłodzku, Chełmie i Wa-

dowicach oraz międzyna-
rodowych jak CITHARA 
IGNEA w Żorach, w Trzę-
saczu oraz w Olsztynie. 
Ania będzie także w naj-
bliższym czasie uczestnicz-
ką warsztatów gitarowych 
w Jarocinie w ramach Aka-
demii Giraty 2018.

Przed Krzysztofem waż-
ny konkurs - XXV Śląski 
Konkurs Instrumentów Dę-
tych, który odbędzie się pod 
koniec kwietnia w Dąbro-
wie Górniczej. Kolejne będą 
warsztaty obojowe w Kudo-
wie oraz Międzynarodowy 
Konkurs Instrumentów Dę-
tych w Jastrzębiu Zdroju.

Przed zdolnym rodzeń-
stwem wiele wyzwań, my 
gratulujemy osiągniętych już 
sukcesów, wiemy że pojawią 
się następne, a w przyszłości 
będziemy mogli zobaczyć 
młodych na największych 
scenach ogólnopolskich czy 
międzynarodowych.

Ostatnio występ Ani 
i Krzysztofa mogliśmy po-
dziwiać podczas otwarcia 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Malczycach.

25 marca 2018 
r. grupa 
młodzieży 

z parafii wilczków 
uczestniczyła 
w Diecezjalnym 
Dniu Młodych we 
wrocławiu.

Na obchody tych dni 
przyjechała młodzież 
z całej Archidiecezji Wro-
cławskiej. Była to Niedzie-
la Palmowa, więc wszyscy 
uczestniczyli najpierw 
w procesji z palmami z ko-

ścioła NMP na Piasku do 
Katedry Wrocławskiej. Po 
drodze uczestnicy mogli 
oglądać inscenizacje wy-
darzeń z Ewangelii.

W Katedrze msza św. 
celebrowana była pod prze-
wodnictwem ks. arcybi-
skupa Józefa Kupnego. Po 
Eucharystii wszyscy zostali 
zaproszeni na posiłek przed 
dom arcybiskupa.

Następnie odbyły się 
warsztaty tematyczne 
Można było uczestni-
czyć w modlitwie przed 

NS, nauczyć się podstaw 
języka migowego, tań-
ca liturgicznego, spotkać 
się i porozmawiać np.  
z ks. biskupem Jackiem 
Kicińskim, czy ze znanym 
raperem ks. Jakubem Bart-
czakiem.

O godz. 18.00 odbyło 
się błogosławieństwo koń-
cowe i powrót do domu. 

Ks. dziekan Jarosław 
Witoszyński dziękuję ro-
dzicom i młodzieży za 
wspólną modlitwę i spo-
tkanie.

fot. ExprEss-miEjski.pl

fot. archiwum prywatnE

fot. ExprEss-miEjski.pl

rEklama

Wielkanoc w parafii pw. NMP w Wilczkowie
Słowa podziękowania dla ministrantek, ministrantów młodzieży oraz dorosłych ze 

wszystkich miejscowości parafii Wilczków.
- Ministrantki, ministranci i dorośli z Wilczkowa przygotowywali liturgię Wigili Paschalnej,  

ministrantki, ministranci i młodzież  z Mazurowic i  Kwietna brali czynny udział w liturgii 
Wielkiego Piątku, dziewczęta, młodzież, ministrantki, ministranci i młodzież z Ruska przygoto-
wali liturgię Wielkiego Czwartku. 

Dziękuję im za wspólną modlitwę, poświęcony czas, wytrwałość i zaangażowanie. 
Słowa podziękowania należą się również strażakom i strażaczkom za ich służbę 

przy Grobie Pańskim i przy procesji rezurekcyjnej. 

ks. dziekan Jarosław Witoszyński 



8 kwietnia LKS Odra 
Malczyce wybrała nowy 
zarząd. Zdecydowano, 

że funkcję prezesa pełnił 
będzie Bartłomiej Białowąs.

Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Ludowego 
Klubu Sportowego Odra Mal-
czyce odbyło się w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy. Podczas 
zebrania przyjęto sprawozdanie 
działalności klubu za rok 2017 
rok, które przedstawił obecny 
jeszcze prezes Marek Bodnar. 
W dalszej części poprzedni za-
rząd (poza członkiem Mariu-
szem Nowakiem) podał się do 
dymisji. Najważniejszym punk-
tem obrad był zatem wybór no-
wego zarządu, w skład którego 
wybrano jednogłośnie:

Prezes - Bartłomiej Białowąs
Wiceprezes - Jarosław Arciszewski
Sekretarz - Paweł Harom
Członek zarządu - Marek Bodnar
Członek zarządu - Mariusz Nowak

W krótkiej rozmowie nowy prezes 
przybliża jakie plany na nadchodzą-
ce lata ma Odra Malczyce.

Co sprawiło, że postanowiłeś 
wziąć stery klubu w swoje 

ręce?
Bartosz Białowąs: Patrząc 

przez lata na klub z boku zauwa-
żyłem, że od kilku lat nic się nie 
dzieje. Z roku na rok sytuacja oraz 
wizerunek klubu pogarszały się. 
Jako, że sam byłem zawodnikiem 
tego klubu, a Odrę mam w sercu 
postanowiłem pomóc. Wraz z no-
wym zarządem i trenerami mamy 
nadzieję na odbudowę wizerunku 
klubu. Uważam, że pierwsze efek-
ty są już pomału widoczne. Do-
brze rozumiemy się ze sztabem 
trenerskim i mamy podobną wizję 
budowy i funkcjonowania klubu.

Jak wygląda sytuacja ze 
szkoleniem dzieci i młodzieży 

w klubie?
Bartosz Białowąs: Niestety od 

wielu lat nikt nie dbał należycie 

o aspekt szkolenia i prowadzenia 
grup młodzieżowych. Zespół ju-
niorów młodszych kolokwialnie 
mówiąc rozsypał się. Mamy zamiar 
z dbałością pracować z młodzieżą, 
dzięki nowemu sztabowi szkole-
niowemu. W tej chwili posiadamy 
grupę orlików oraz trampkarzy, 
którzy rundę jesienną ligi tere-
nowej zakończyli na pierwszym 
miejscu. Głównymi postaciami 
odpowiedzialnymi za zespoły mło-
dzieżowe są trener Paweł Strożek 
oraz trener pierwszego zespołu 
Sławek Samiec-Talar. Docelowo, 
w naszym planie na najbliższe
3 lata jest funkcjonowanie 3-4 grup 
młodzieżowych: orlik, młodzik, 
trampkarz i junior młodszy.  Chce-
my również, by młodzieżowcy sta-
nowili równie ważne ogniwo klubu 
jak zespół seniorski.

Jakie masz najmilsze wspo-
mnienia związane z Odrą?

Bartosz Białowąs: Odra to klub 
z tradycjami. Ostatni raz w klasie 
okręgowej zagrała w 1998 roku, a ja 
jako 16-latek grałem w pierwszym 
zespole. W tej drużynie grali mię-
dzy innymi Artur Wójcik czy An-
drzej Cybala, którzy zdobyli Puchar 
Polski z Miedzią Legnica w 1992 
roku, wygrywając z Mistrzem Pol-
ski Górnikiem Zabrze. Trenerem 
Odry był wtedy Wiesław Gnie-
wek - bramkarz II-ligowego Polaru 
Wrocław, który wygrał w Pucharze 
Polski z Polonią Warszawa. To był 
na prawdę bardzo ciekawy zespół.

Jaka jest najważniejsza potrze-
ba klubu?

Patrząc na obiekt przy ulicy Po-
lnej jasne jest, że priorytetem jest 
budowa nowej szatni, gdyż obecna 

jest po prostu w rozsypce. Mam 
nadzieję, że najbliższe tygodnie 
przyniosą już pierwsze odpowiedzi 

i w nowym sezonie cieszyć będzie-
my się już dobrego zaplecza.

Paweł Harom
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Odra Malczyce wybrała nowy zarząd.
Bartłomiej Białowąs nowym prezesem

Prezes Bartłomiej Białowąs

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Zespół orlików malczyckiej Odry

FOT. PAWEŁ HAROM

Kluby z gminy Malczyce złożyły wnioski o dotację Odra wzmacnia sztab trenerski
LKS "Odra" Malczyce oraz "Zryw" Chełm złożyli oferty w ramach otwartego konkursu Urzędu 
Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu kultury � zycznej. 

W kwietniu nowym trenerem bramkarzy w LKS Odra 
Malczyce został Tadeusz Latała.

19 lutego Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu kultury � zycznej 
w 2018 roku. Celem konkursu jest wyłonienie 
i do� nansowanie projektów z zakresu kultury 
� zycznej realizowanej na rzecz poprawy warun-
ku sportu na istniejących obiektach sportowych 
użytkowanych przez kluby sportowe na terenie 
Dolnego Śląska.

 "Zryw" Chełm złożył wniosek na zakup piłko 
chwytów oraz ławek dla zawodników, natomiast 
LKS "Odra" Malczyce wnioskowała o 5 nowych 
bramek do piłki nożnej. Sprzęt ma za zadanie po-
prawić infrastrukturę sportową klubów, a w przy-
padku piłko chwytów w Chełmie bezpieczeństwo 
podczas przeprowadzanych rozgrywek. 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na ko-
niec kwietnia. Czekamy z niecierpliwością na wyniki. 

FOT. ODRA MALCZYCE

Cele LKS "Odra" Malczyce
na lata 2018-2020
1. Utworzenie docelowo 3-4 grup młodzieżowych: orlik, mło-

dzik, trampkarz, junior młodszy,

2. Stworzenie możliwie silnej drużyny SENIORÓW opartej 

w minimum 60% na zawodnikach z bliskiego otoczenia,

3. Stworzenie w miarę możliwości najlepszych warunków tre-

ningowych zawodnikom i trenerom,

4. Umożliwienie najzdolniejszym wychowankom dalszego 

rozwoju w klubach grających w wyższych klasach rozgryw-

kowych,

5. Wprowadzanie młodych wychowanków do gry w pierw-

szym zespole,

6. Stworzenie pozytywnego wizerunku klubu w środowisku 

lokalnym i okręgowym ZPN,

7. Współpraca z gazetami oraz mediami społecznościowymi,

8. Wzajemna współpraca trenerów i zarządu,

9. Otworzenie funkcji koordynatora ds. sportu w klubie,

10. Dbałość o obiekty sportowe, sprzęt, kulturę osobistą na bo-

iskach piłkarskich i poza nimi.
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tenisa stołowego i badmintona
11 marca na hali sportowo-widowiskowej w Malczycach odbyła 
się druga edycja turnieju o ,, Złotą Rakietkę ‘’ wójta gminy Mal-
czyce Piotra Frankowskiego.

Coś dla turysty i  nie tylko
Aplikacja Footsteps oraz Mobliny 
przewodnik w gminie Malczyce

A plikacja mobi lna 
Footsteps 
oparta jest 

na 2 f i larach. 
Pierwszym z nich jest 
personal izacja.

Użytkownik po urucho-
mieniu aplikacji wybiera 
swoje zainteresowania po-
przez określenie własnej oso-
bowości, a tych do wyboru 
ma 10 (m.in. turysta, sma-
kosz, hipster, historyk, głowa 
rodziny czy miłośnik sztuki). 
Na podstawie dokonanego 
wyboru otrzymuje on gotową 
trasę zwiedzania dopasowa-
ną do wybranych preferen-
cji. Dzięki temu użytkownik 
nie poświęca wiele czasu na 
przygotowanie się do zwie-
dzania, a jednocześnie dzię-
ki dobraniu odpowiedniej 
ścieżki, czerpie ze spaceru 
więcej przyjemności. Po 
wybraniu trasy pojawia się 
interaktywna mapa miejsco-
wości z punktami zwiedzania 
i znacznikiem lokalizacji. Po 
dojściu do atrakcji otrzymu-
jemy powiadomienie i opis 
miejsca wzbogacony o zdję-
cia, � lmy czy odnośniki do 
stron internetowych atrakcji. 
W każdej chwili możemy też 
przerwać zwiedzanie i zrobić 
sobie przerwę np. na posiłek, 

a aplikacja podpowie nam 
gdzie znajdują się najbliższe 
restauracje.

Wszystkie trasy zostały 
opracowane przez profesjo-
nalny zespół, dzięki czemu 
są one ciekawe, mają wyso-
ką jakość i wartość mery-
toryczną. Przy współpracy 
przedstawicieli Aglomeracji 
Wrocławskiej wraz z � rmą 
Footsteps powstało 40 tras 
dedykowanych poszczegól-
nym Gminom Członkow-
skim oraz 5 ciekawych tras 
zwiedzania całego obszaru 
Aglomeracji Wrocławskiej:
1. Szlak zamków i pałaców,
2. Szlak sakralny,
3. Starorzeczem Odry - trasa 
rowerowa,
4. Przez Wzgórza Trzebnic-
kie na rowerze,
5. Wzdłuż Doliny Bystrzycy 
na rowerze.

Dodatkowo aplikacja 
pozwala na poznanie więk-
szej ilości polskich miast 
(obecnie ponad 15) jak m.in: 
Gdańska, Krakowa, Warsza-
wy, Zielonej Góry, Legnicy, 
Żagania czy Karpacza.

Mobilny 
przewodnik

Służy promocji najcie-
kawszych miejsc na terenie 
powiatu średzkiego. Gmina 
Malczyce przedłużyła na 
kolejna dwa lata współpracę 
z Mobilnym przewodnikiem, 
który umożliwia turyście od-
słuchanie ciekawych historii 
o atrakcjach turystycznych 
regionu. 

W gminie Malczyce 
możemy odsłuchać historii 
o cerkwi pw. Zwiastowania 
Przenajświętszej Bogarodzi-
cy, którą opowiada Tomasz 
Orlicz - znany dziennikarz. 
Przy cerkwi zamontowa-
na jest tablica informująca 
o możliwości skorzystania 
z Mobilnego przewodnika, 
wystarczy zadzwonić pod 
numer  71 715 6666 i wybrać 
kod opowiadania, dla cerkwi 
jest to - 2111. 

Może aplikacja Foot-
steps lub Mobilny Prze-
wodnik uatrakcyjni zbliża-
jący się weekend majowy?

W turnieju udział wzięło ok. 30 uczest-
ników,  w rożnych kategoriach wiekowych.

Rozgrywki odbyły się w dwóch konku-
rencjach – tenisa stołowego oraz badmin-
tona. Zwycięzcom poszczególnych kate-
gorii, narody wręczył wójt gminy.

Organizatorzy składają podziękowania 
dla Roberta Bartosika i Szkoły Podsta-
wowej w Ciechowie za pomoc w przygo-
towaniu turnieju oraz Bartka Białowąsa 
z Mazurowic, dla naszych nauczycieli ze 

Szkoły Podstawowej: Sławka i Izy Sa-
miec – Talar oraz Szymona Latały, którzy 
zawsze oprócz osobistego zaangażowa-
nia w przygotowania turniejów również 
uczestniczą w rywalizacji sportowej i za-
chęcają do tego innych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za świetną zabawę, wspaniałą atmosferę, 
ambitną rywalizację i walkę fair play jaka 
zawsze powinna towarzyszyć przy upra-
wianiu sportu.

Drodzy mieszkańcy gminy Malczyce,

Jest mi niezmiernie miło zaproponować Państwu, nową ciekawą propozycję aplikacji obej-
mującej obszar życia naszej gminy w kontekście inteligentnego pozyskiwania informacji przez 
użytkownika, a także promocję lokalnej oferty turystycznej.

Dla Państwa oraz turystów odwiedzających naszą gminę oraz całą Aglomerację Wrocławską 
oddaliśmy do użytku aplikację Footsteps, która pozwoli na jak najlepsze poznanie własnych atutów 
przyrodniczo krajobrazowych, a także stanowić będzie swoisty informator turystyczny.

Piotr Frankowski
Wójt Gminy Malczyce

WÓJT GMINY MALCZYCE PIOTR FRANKOWSKI 
ZAPRASZA 

na 

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM
Magdalen¹ Szyszko-Baryck¹

16 maja 2018 r. - œroda-

o godz. 14:30 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI 
I M£ODZIE¯ 

na temat 

„Prawid³owego ¿ywienia dzieci i m³odzie¿y”

sala konferencyjna 
Urzêdu Gminy Malczyce 


