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Inwestycyjny rok 2018
w gminie Malczyce

Gmina Malczyce ma nową 
oczyszczalnię ścieków

Termomodernizacja placówek 
oświatowych zakończona

Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Mal-
czycach oraz modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Malczy-
cach, Dębicach, Mazurowicach 
i Wilczków to jedne z prioryte-
towych i proekologicznych inwe-
stycji na terenie gminy Malczyce.

W związku z planowanym 
rozwojem sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy Malczyce, władze 
samorządowe już w 2014 roku 

podjęły pierwsze prace związane 
z przyjęciem koncepcji związanej 
w rozbudową istniejącej oczysz-
czalni ścieków.

Rok szkolny 2018/2019 
uczniowie i przedszkolaki rozpo-
częli w odnowionych placówkach. 
Trwające ponad 4 miesiące prace 
termomodernizacyjne zakończyły 
się z początkiem września.

Budynek przedszkola zo-
stał ocieplony, wymieniono okna 
i drzwi, docieplono stropodach 
i ściany zewnętrzne, pokryto dach 

papą, na schodach wykonana zo-
stała okładzina z płyt granitowych.

Z inicjatywy 
wójta gminy 
Malczyce, 

od 1 s ierpnia 
2018 r.  na terenie 
naszej  gminy 

w wybranych 
punktach można 
korzystać 
z „Malczyckiej 
Karty Dużej 
Rodziny”.

W czwartek 4 
października 
w szkole 

podstawowej 
w Malczycach 

odbyły s ię 
uroczystości 
nadania imienia 
Skarbów Dolnego 
Śląska

Szkole podstawowej nadano imię Ruszył program Malczyckiej Karty Dużej Rodziny
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D użym krokiem zbl iża 
s ię koniec kolejnej 
kadencj i  samorządu 

2014-2018, w której 
miałem przyjemność 
piastować urząd wójta 
gminy Malczyce. 

To dobry czas na podsumo-
wanie bieżącego roku mojego 
urzędowania, przeprowadze-
nie bilansu dokonań i osią-
gnięć.

Podsumowując rok 2018 
w kilku słowach można okre-
ślić go jako rok inwestycyj-

ny, rok dużych, zarówno pod 
względem technicznym jak 
i finansowym inwestycji. Rok 
inwestycji o dużym znacze-
niu dla mieszkańców gminy 
Malczyce w rozumieniu glo-
balnym, ale również indywi-
dualnie.

W tym numerze także:
Odebrano wyremontowaną drogę gminną w miejscowości Rusko

Plac zabaw powstał z inicjatywy mieszkańców

Jednostki OSP obchodziły swoje 70-lecie

Więcej środków dla Kreatywnych w Gminie Malczyce

Mateusz Olkowski nowym kierownikiem SPZOZ

Mieszkańcy zadecydowali o podziale funduszu sołeckiego

Gala 70-lecia klubu LKS Odra Malczyce.

Święto Plonów gminy Malczyce w Chomiąży 
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D użym krokiem zbl iża 
s ię koniec kolejnej 
kadencj i  samorządu 

2014-2018, w której 
miałem przyjemność 
piastować urząd wójta 
gminy Malczyce.  To dobry 
czas na podsumowanie 
bieżącego roku 
mojego urzędowania, 
przeprowadzenie bi lansu 
dokonań i  osiągnięć.

Podsumowując rok 2018 
w kilku słowach można okre-
ślić go jako rok inwestycyjny, rok 
dużych, zarówno pod wzglę-
dem technicznym jak i finanso-
wym inwestycji. Rok inwestycji  
o dużym znaczeniu dla mieszkań-
ców gminy Malczyce w rozumieniu 
globalnym, ale również indywidu-
alnie.

Rekordowa inwestycja - gmina 
z nową oczyszczalnią ścieków 

Tak można określić najwięk-
szą w historii gminy Malczyce 
inwestycję, do której przygoto-
wywaliśmy się od 2016, kiedy to 
została opracowana dokumenta-
cja techniczna. Tą inwestycją jest 
przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków wraz z remontem 
czterech stacji uzdatniania wody 
w Malczycach, Mazurowicach, 
Wilczkowie i Dębicach. 

Same roboty budowlane trwa-
ły około rok, zakończyły się wraz 
z końcem sierpnia 2018 r. Ta in-
westycja w gospodarkę wodno-
ściekową warta ponad 11 mln 
zł polegała na budowie nowych 
reaktorów, remoncie istniejących 
pomieszczeń, rozbudowie sieci 
kanalizacji deszczowej, wodocią-

gowej i sanitarnej, budowie nowej 
stacji transformatorowej, wybu-
dowany został również nowy 
zbiornik zlewni ścieków. W ra-
mach tego samego zadania wyre-
montowane zostały cztery stacje 
uzdatniania wody, dzięki czemu 
woda trafiająca do mieszkańców 
osiąga najwyższe parametry. 

Efekt końcowy jest imponują-
cy. Imponująca jest również war-
tość dofinansowania, jakie zostało 
na ten cel pozyskane z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. Pierwotnie 
wyniosło ono 8 mln 600 tys. Jed-
nak kiedy pojawiła się możliwość 
odzyskania podatku VAT od całej 
inwestycji, wprawdzie samo do-
finansowanie uległo zmniejsze-
niu do 7 mln 650 tys zł, jednak 
doliczając odzyskany VAT kwota 
środków, które wrócą do budżetu 
gminy Malczyce wyniesie pra-
wie 10 mln zł. Oficjalne otwarcie 
oczyszczalni zaplanowano na 15 
października. 

Rekordowa ilość pozyskanych 
środków z funduszy 

zewnętrznych
Obecny okres programowania 

unijnego był szczególnie sprzyja-
jący gminie Malczyce. Z  samego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020 na cztery 
inwestycje: przebudowę i rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków wraz  
z remontem stacji uzdatniania 
wody, termomodernizację szkoły 
podstawowej i przedszkola, prze-
budowę Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Malczycach oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznych w go-

spodarstwach domowych gmina 
pozyskała rekordową kwotę rzędu 
13  mln zł. Dodatkowo wsparcie 
z Programu Regionalnego otrzy-
mały dwa projektu oświatowe na 
kwotę prawie 1 mln zł, co łącznie 
daje sumę pozyskanych środków 
w ramach jednego tylko programu 
– RPO WD 2014-2020 - 14 mln 
zł. Gmina Malczyce korzystała 
z każdej pojawiającej się możliwo-
ści wsparcia realizowanych zadań. 
Mimo dużego zaangażowania, 
działania te nie zawsze przynosi-
ły oczekiwane efekty. Jednak nie 
ustajemy w staraniach o  środki, 
tam gdzie nie udało się ich po-
zyskać lub pozyskana ilość była 
niewystarczająca, aby efektywnie 
zakończyć działanie, poszukuje-
my wciąż nowych, alternatywnych 
rozwiązań. Tak było miedzy in-
nymi w przypadku planów budo-
wy żłobka w Malczycach. Mimo 
sukcesu i  pozyskania przez gmi-
nę Malczyce dotacji na budowę 

modułowego, dwuoddziałowego 
żłobka, niesprzyjająca inwestorom 
koniunktura na rynku inwestycyj-
nym spowodowała wywindowa-
nie cen w górę, tak że z 800 tys zł 
wartości kosztorysowej najniższy 
koszt proponowany przez wyko-
nawców, w dwukrotnie ogłasza-
nym przetargu, opiewał na kwotę 
trzy razy wyższą od zaplanowanej 
w budżecie. Nie ustajemy jednak 
w staraniach. W międzyczasie po-
zyskaliśmy dotację w wysokości 
ponad 556 tys. zł na doposażenie 
i funkcjonowanie przez pierwsze 
dwa lata żłobka, a w 2019 roku 
znów złożymy wniosek do rzą-
dowego programu MALUCH+ 
o przyznanie dotacji na budowę tej 
placówki w Malczycach. Zgodnie 
z zapowiedziami obecnego rzą-
du kwota dotacji na 1 utworzone 
miejsce  w żłobku ma wzrosnąć 
w stosunku do obecnej o kilka 
tysięcy złotych. Liczymy więc, że 
pozyskana dotacja będzie większa 
niż w 2018 roku.

Budżet w górę
Z punktu widzenia finansów 

gminy rok 2018 jest rokiem nie-
zwykle ważnym. W tym roku 
kumuluje się bowiem realizacja 
kluczowych inwestycji (rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków wraz 
z modernizacją stacji uzdatnia-
nia wody, rekultywacja wysypiska 
śmieci w Rusku, termomoderni-
zacja szkoły i przedszkola, remont 
Gminnego Ośrodka Kultury). 
Wszystkie inwestycje pochłoną 
rekordową w historii gminy kwo-
tę 18 mln zł. Jest to olbrzymie 
wyzwanie dla budżetu, zwłaszcza 
jeśli weźmie się pod uwagę to, 
że dotychczas największe roczne 
nakłady inwestycyjne nie prze-

kroczyły nawet 6 mln zł. W tym 
roku wydamy więc na inwestycje 
trzy razy tyle co w najlepszym pod 
tym względem 2012 roku. Źró-
dłem finansowania inwestycji będą 
przede wszystkim fundusze unijne 
(prawie 9 mln zł) oraz środki wła-
sne gminy, które gromadzone są 
już od ubiegłego roku. 

Przy tak wymagającym bu-
dżecie inwestycyjnym niezwy-
kle istotnym jest utrzymywanie 
właściwej struktury i dynamiki 
dochodów i wydatków bieżą-
cych.  Bez odpowiednio wyso-
kich dochodów nie ma bowiem 
co marzyć o wysokich wydatkach. 
Na szczęście dochody wpływa-
ją zgodnie z planem, a realizacja 
wpływów z podatku od nierucho-
mości i udziałów gminy w PIT
-cie jest nawet lepsza od zakłada-
nej. Na półrocze gmina osiągnęła 
bardzo satysfakcjonujący wynik 
operacyjny budżetu tj. różnicę 
pomiędzy dochodami bieżącymi 
a wydatkami, która wyniosła 1,5 
mln zł. Oznacza to, że gmina nie 
‘przejada’ dochodów i na bieżąco 
wypracowuje nadwyżki, z których 
może finansować inwestycje.

Ten trudny budżet powinien 
więc zostać zrealizowany. Z opty-
mizmem i solidnymi podstawami 
finansowymi będzie też można 
przystąpić do planowania zadań 
na lata następne.

Kulturalnie i do przodu - 
zjawiskowa sala w malczyckim 

GOKu
Od 2018 roku Malczyce mogą 

poszczycić się odnowioną salą 
widowiskową oraz zmodernizo-
wanymi pomieszczeniami insty-
tucji Gminnego Ośrodka Kultury 
w Malczycach. Sala główna zy-

Inwestycyjny rok 2018 w gminie Malczyce 

Po ukończeniu rekultywacji, teren w okolicy Ruska może stać się doskonałym miejscem do zagospodarowania

Nowa oczyszczalnia ścieków to największa inwestycja w historii gminy Malczyce
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Na terenie nowego malczyckiego targowiska znajduje się 21 stanowisk handlowych, z czego 13 jest zadaszonych

dokończenie ze strony 2

skała nową podłogę z zamonto-
wanymi na stałe tapicerowanymi 
fotelami na 177 miejsc siedzących, 
pomieszczenie zostało doświetlone 
oknami z elektrycznymi roleta-
mi zaciemniającymi do projekcji 
multimedialnych, a w suficie za-
montowano elektrycznie rozwijany 
ekran. Sala wyposażona jest rów-
nież w profesjonalne nagłośnienie. 
Boczne wejście do budynku zosta-
ło przebudowane, hol przed salą 
główną oraz sanitariaty odnowio-
ne. Ogrzewanie wspomagane jest 
przez układ solarny zasilany ko-
lektorem słonecznym. Dziś dzięki 
przeprowadzonej inwestycji odby-
wają się tam uroczystości patrio-
tyczne i kulturalne, koncerty oraz 
spotkania z mieszkańcami.

Na remoncie samego obiektu 
jednak się nie zakończyło. Do-
datkowo wykonana została nowa 
nawierzchnia z kostki brukowej 
zejścia w stronę Odry oraz przygo-
towano teren za obiektem GOKu 
jako przystań kajakową. Jedno 
z pomieszczeń zajmowanych obec-
nie przez STER Malczyce zostało 
przybudowane na pomieszczenie 
szatniowo-sanitarne. Teren został 
wyrównany, przygotowany i oświe-
tlony. Na to drugie zostanie gmina 
Malczyce pozyskała dotację w wy-
sokości 50 tys zł. z Dolnośląskiego 
Funduszu Odrzańskiego 2018. 

Przysłowiową „kropką na i” bę-
dzie uroczystość nadania placówce 
imienia Władysława Reymonta, 
którą zaplanowano na 12 paździer-
nika.  

Była sterta śmieci, jest teren 
rekreacyjny

Jeśli ktoś pamięta stertę śmieci 
zlokalizowaną w Rusku, na za-
mkniętym już co prawda od 2009 
roku, lecz wciąż nieuporządkowa-
nym składowisku odpadów śmieci 
w  Rusku, to zaskoczony będzie 
nowym wizerunkiem tego terenu, 
który nabiera coraz lepszego wyglą-
du. Na terenie całej nieruchomości 
o powierzchni ponad 6 ha obec-
nie wykonywana jest ostatnia już 
okrywa rekultywacyjna (biologicz-
na) z wykorzystaniem materiałów 
niebędących odpadami oraz odpa-
dami dopuszczonymi przepisami 
prawa. Od początku 2018 roku  
w pierwszym etapie ukształto-
wana została skarpa, a następnie 
wykonano warstwę wyrównująca 
i uszczelniającą. Zgodnie z harmo-
nogramem prace mają zakończyć 
się w 2019 roku. Nikogo zapewne 
nie trzeba przekonywać o pozy-

tywnych aspektach wizerunko-
wych, jak i też w kwestii ochrony 
środowiska. Po zakończonej rekul-
tywacji teren ten może okazać się 
doskonałym miejscem do zagospo-
darowania. Koszt samej inwestycji 
wyniesie około 1 mln 440 tys. zł, 
z czego dotacja pokryje 60% kosz-
tów tj. około 864 000 zł.

Usuwania azbestu ciąg dalszy
Od 2017 roku na terenie gmi-

ny Malczyce sukcesywnie usuwa-
ne są z pokryć dachowych wyro-
by zawierające azbest. Pierwszym 
etapem, bez którego niemożliwe 
byłoby przystąpienie do tych prac 
było opracowanie i przyjęcie pro-
gramu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest wraz z  inwenta-
ryzacją. W ciągu dwóch ostatnich 
lat z pokryć dachowych nierucho-
mości na terenie gminy usuniętych 
zostało prawie 100 Mg  eternitu.  
W 2018 roku kwota prze-
znaczona na usuwanie wy-
robów zawierających azbest  
w porównaniu do roku 2017 wzro-
sła dwukrotnie, a łączny koszt ich 
usunięcia to 45.620 zł. Szkodli-
wość tego materiału na dachach 
została już udowodniona, a dzięki 
środkom przekazywanym z budże-
tu gminy Malczyce oraz pozyski-
wanej dotacji umożliwiają uniesz-
kodliwienie tego materiału.

Była reforma w oświacie, ale 
też modernizacja placówek 

oświatowych 
W 2017 roku rząd wdrożył 

zmiany w oświacie. Włączenie 
gimnazjum do szkoły podstawo-
wej było ogromnym wyzwaniem 
zarówno dla całej kadry jak i sa-
morządowców.  Gmina Malczyce 
poradziła sobie jednak z tym za-
daniem, bez szkody przede wszyst-
kim dla uczniów i ich rodziców, 
jak i nauczycieli. Placówka została 
doskonale przygotowana, a pozy-
skana dotacja w kwocie ponad 2 
mln zł ze środków unijnych po-
zwoliła na przeprowadzenie prac 
termomodernizacyjnych budynku 
szkoły podstawowej z gimnazjum 
oraz budynku przedszkola w Mal-
czycach. W obydwu obiektach 
docieplony został stropodach oraz 
ściany zewnętrzne, wymienione 
zostały drzwi wejściowe i okna. 
Dodatkowo w budynku szkoły 
zmodernizowano system grzewczy, 
kotłownia węglowa została zmie-
niona na biomasę. 

To co widać gołym okiem to 
odnowiona piękna elewacja oby-

dwu budynków, która zwiększyła 
ich atrakcyjność. Cieszy również 
fakt, że nastąpiła znaczna popra-
wa efektywności wykorzystania 
energii. Po wakacjach we wrześniu 
uczniowie i przedszkolaki powró-
cili do odnowionych placówek.

4 października miało miejsce 
uroczyste nadanie szkole pod-
stawowej w Malczycach imienia 
Skarbów Dolnego Śląska. Tą ini-
cjatywę swoim patronatem objął 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego oraz Stowarzyszanie na 
rzecz promocji Dolnego Śląska. 

Malczyckie targowisko dla 
wszystkich

To kolejna inwestycja, któ-
rej realizacja była możliwa dzięki 
otrzymanej dotacji, tym razem 
ze środków unijnych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wcześniej stare targowisko zlo-
kalizowane tuż przy Odrze nie 
zachęcało handlujących oraz ku-
pujących do jego odwiedzenia. Po 
wykonaniu prac polegających na 
wyrównaniu terenu, wyłożeniu 
betonową kostką brukową, ogro-
dzeniu i oświetleniu lampami so-
larnymi jest ono nie do poznania. 
To poprawiło nie tylko wygląd 
i estetykę tego miejsca, ale również 
prowadzi do jego faktycznego wy-

korzystania. Dla wystawców przy-
gotowano 21 stanowisk, z czego 
13 jest zadaszonych. Modernizacja 
placu to koszt 560 tys. zł, z czego 
prawie 356 tys zł. stanowi dofi-
nansowanie. Najważniejsze jest 
jednak to, że zarówno wśród han-
dlujących jak i kupujących można 
zauważyć przyjazną atmosferę oraz 
zadowolenie z odnowionego placu. 
Dniem handlowym w Malczycach 
jest środa, jednak targowisko czyn-
ne jest codziennie, aby zarówno 
handlującym, jak i mieszkańcom 
umożliwić korzystanie z niego 
w inne dni tygodnia.

Inwestycje drogowe, te małe 
i te większe 

Z początkiem roku odebrano 
jedną z ważniejszych inwesty-
cji drogowych dla mieszkańców 
południowej części gminy, drogę 
Szymanów – Zawadka. Koszt in-
westycji wyniósł 1 mln 254 tys. zł, 
a pozyskane dofinansowanie ze 
środków  Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020 stanowi 63,63% wartości za-
dania. Pozostała kwota na pokrycie 
inwestycji tj. 462 tys. zł została 
sfinansowana po połowie z  bu-
dżetu gminy Malczyce i  powiatu 
średzkiego. Wkładem gminy Mal-
czyce była również opracowana 
dokumentacja techniczna. Nowa 

nawierzchnia to odcinek o dłu-
gości 2,6 km. Inwestycja cieszy 
podwójnie, ponieważ była jedną 
z ważniejszych i długo wyczekiwa-
nych przez mieszkańców Zawadki 
i Szymanowa. 

Obecnie prowadzone są rów-
nież rozmowy z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu odnośnie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 345 w Chełmie. 
W połowie roku wójt gminy pod-
pisał porozumienie z dyrekcją DS-
DiK na opracowanie dokumentacji 
technicznej, której koszt wyniósł 
96.900 zł i został w 51% sfinanso-
wany z budżetu gminy Malczyce. 
Wykonawca projektu przedsta-
wił dwa warianty przebiegu trasy: 
przebudowę i rozbudowę istnieją-
cej drogi oraz wariant alternatywny 
- wybudowanie nowej drogi, prze-
biegającej obok miejscowości tzw. 
obwodnicę. Bardziej prawdopo-
dobne jest rozwiązanie uwzględ-
niające budowę obwodnicy, które 
popiera zarówno DSDiK jak i wójt 
gminy Malczyce. To, kiedy ta in-
westycja ruszy, zależeć będzie od 
głównego wykonawcy i inwestora 
czyli DSDiK we Wrocławiu. 

Jeśli wspominamy o drodze 
wojewódzkiej nr 345 to warto 
wymienić inwestycję przebudowy 
przez inwestora DSDiK 790 m 
nawierzchni drogi w Wilczkowie, 

W 2018 roku udało się zrealizować jedną z ważniejszych inwestycji drogowych w południowej części gminy drogę 
Szymanów- Zawadka



4 / więcej na: www.malczyce.wroc.pl
Gmina malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
sekretariat@malczyce.wroc.pl           tel. 71 317-90-66

Prace remontowe rozpoczęto 17 lipca br. Oficjalny odbiór drogi 
i oddanie do użytku miało miejsce 3 września br.

24 lipca wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski uczestniczył w odbiorze prac związanych z budową 
chodnika przy ul. Mazurowickiej.

Odebrano wyremontowaną drogę 
gminną w miejscowości Rusko

Odebrano nowy chodnik 
przy ulicy Mazurowickiej w Malczycach

w ykonawcą 
inwestycj i 
była Firma 

wielobranżowa anna 
Foremna z Malczyc.

Prace remontowe objęły roz-
biórkę istniejącej nawierzchni 
gruntowej, korytowanie pod 
jezdnię, zjazdy i skrzyżowa-

nia, wykonanie obramowania 
jezdni z krawężników betono-
wych, wykonanie podbudowy 
pod jezdnią oraz wykonanie 
nawierzchni jezdni i zjazdów 
z kostki betonowej. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 258 
tys. zł.

24 lipca wójt  gminy Malczyce 
Piotr Frankowski  uczestniczył 
w odbiorze prac związanych 

z budową chodnika przy ul .Mazurowickiej .

Odbiór prac został dokonany w obecności wicestaro-
sty Grzegorza Pierzchalskiego, pracowników Starostwa 
Powiatowego, kierownika budowy oraz wykonawcy.

Powstało 739 m2 nowej nawierzchni chodnika, 
który poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza 

dzieci i osób starszych poruszających się do szkoły, 
kościoła, czy centrum miejscowości.

Koszt budowy chodnika to 196 tys. zł. Został sfi-
nansowany po połowie przez gminę Malczyce oraz 
powiat średzki.

Natomiast w całości ze środków budżetu gminy 
Malczyce został sfinansowany  odcinek chodnika łą-
czący ul. Mazurowicką od skrzyżowania z ul. Górną.

Wykonawcą całej inwestycji była Firma Wielobran-
żowa Anna Foremna.

prowadzącej w kierunku autostra-
dy A4. Codziennie przejeżdżają 
nią setki samochodów. Przebudowa 
odcinka była niezwykle ważna, gdyż 
znacząco poprawiła się infrastruktu-
ra w miejscowości, a także bezpie-
czeństwo podróżujących i mieszkań-
ców też m.in. przez powstały w ciągu 
drogi we wcześniejszych latach 
chodnik. DSDiK we Wrocławiu 
zobowiązała się również przyjrzeć 
sytuacji, bowiem na tym odcinku 
często dochodzi do przekroczenia 
prędkości przez kierujących.

W samych Malczycach przy ul. 
Mazurowickiej zakończono budowę 
nowego chodnika. Koszt budowy 
wyniósł 196 tys. zł i został sfinanso-
wany w połowie przez gminę Mal-
czyce oraz powiat średzki. W sumie 
powstało 739 m² nawierzchni z kost-
ki brukowej. Chodnik poprawił bez-
pieczeństwo pieszych, zwłaszcza 
dzieci i osób starszych poruszających 
się do szkoły, kościoła czy centrum 
miejscowości. Dodatkowo przy ul. 
Mazurowickiej gmina z własnych 
środków dobudowała odcinek chod-
nika od skrzyżowania z ul. Górną do 
ul. Mazurowickej, zapewniając dzie-
ciom bezpieczną drogę do szkoły. 

Porozumienia pomiędzy gminą 
Malczyce a powiatem średzkim są 

korzystne dla obydwu samorządów, 
bowiem najwięcej korzyści przyno-
szą samym mieszkańcom. Dzięki 
takiej współpracy wspólnie dobu-
dowano fragment chodnika m.in. 
przy ul. Sienkiewicza i ul. Ogro-
dowej w Malczycach. Dzięki temu 
możliwe było usytuowanie w tym 
miejscu przejścia dla pieszych.

Wójt gminy Malczyce jest 
otwarty na tego typu inwestycje, 
które ze środków pochodzących 
z budżetu obydwu samorządów 
mogą przyczynić się do popra-
wy warunków życia mieszkańców 
gminy Malczyce. I tak podjęto 
działania zmierzające do przebu-
dowy nawierzchni drogi powiato-
wej na odcinku od granicy z gminą 
Środa Śląska za miejscowością Ja-
strzębce do Chomiąży, powstania 
ścieżki rowerowej z Chomiąży do 
Malczyc oraz budowy chodnika 
w Chomiąży. W ostatnim czasie 
podpisane zostało porozumienie 
z powiatem średzkim dotyczące 
współfinansowania dokumentacji 
technicznej tej inwestycji. Powiat 
średzki pokryje 50% kosztów za-
dania, pozostała część zostanie 
proporcjonalnie do metrażu wyko-
nanych prac rozdzielona pomiędzy 
gminy Malczyce i Środa Śląska.

Ostatnią drogową inwestycją 
zrealizowaną w tym roku jest prze-
budowana z nawierzchni  szutrowej 
na kostkę brukową droga w Ru-
sku, prowadząca do remizy OSP 
i kościoła. Prace remontowe objęły 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni 
gruntowej, korytowanie pod jezd-
nię, zjazdy i skrzyżowania, wyko-
nanie obramowania jezdni z kra-
wężników betonowych, podbudowy 
pod jezdnią oraz nawierzchni jezd-
ni i zjazdów z kostki betonowej. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
258 tys. zł. i został poryty ze środ-
ków gminy Malczyce.

Instalacje fotowoltaiczne dla 
mieszkańców gminy 

Po niespełna roku oczekiwa-
nia na decyzję w sprawie wspól-

nego projektu wraz z Prusicami 
i Obornikami Śląskimi, gmina 
Malczyce otrzymała dofinan-
sowanie na wsparcie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych 
w tych trzech gminach, prawie 
6 mln zł, Realizacja projektu już 
ruszyła, obecnie trwa ocena for-
malna wniosków złożonych przez 
mieszkańców. Z zadowoleniem 
patrzymy jak dużym zaintere-
sowaniem cieszy się ten projekt 
wśród mieszkańców, którzy dzię-
ki niemu będą mogli skorzystać 
z dotacji w wysokości 85% na 
zamontowanie mikroinstalacji fo-
towoltaicznej w swoim gospodar-
stwie domowym.

– Jestem przekonany, że miesz-
kańcy gminy Malczyce odczuwają 

zmiany i zauważyli jak bardzo 
w ciągu ostatnich czterech lat roz-
winęła się nasza gmina. Z gminy 
zaściankowej, która zawsze była 
trochę z tyłu za innymi gminami 
naszego powiatu, Malczyce stały się 
gminą, która nadrobiła dystans do 
innych, a wiele inicjatyw, działań, 
inwestycji nas wyróżnia i jest god-
nych naśladowania. Podstawą tego 
sukcesu jest współpraca i zgrany 
zespół pracowników Urzędu Gmi-
ny Malczyce. To dzięki ich zaanga-
żowaniu, kreatywności  i codzien-
nej pracy jestem dziś dumny z tego 
jak wygląda nasza mała Ojczyzna 
Malczyce – Piotr Frankowski, wójt 
gminy Malczyce.

W tym roku cztery sołectwa z terenu gminy zostały doposażone 
w nowe urządzenia. Zakupiono m.in. huśtawki: bujaną do Kwietna, 
dwie sprężynowe do Ruska, podwójną do Dębic oraz tzw. bocianie 
gniazdo do Wilczkowa. Zakup doposażenia wyniósł 12 tys. zł, ze 
środków Gminnego Programu Profilaktyki, część sołectw przezna-
czyło też na ten cel dodatkowe środki z funduszu sołeckiego.

Nowe urządzenia na placach zabaw 

dokończenie ze strony 3
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P rzebudowa 
i  rozbudowa 
oczyszczalni 

śc ieków w Malczycach 
oraz modernizacja 
stacj i  uzdatniania wody 
w Malczycach, Dębicach, 
Mazurowicach i  wi lczków 
to jedne z pr iorytetowych 
i  proekologicznych 
inwestycj i  na terenie gminy 
Malczyce.

W związku z planowanym 
rozwojem sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy Malczyce, władze 
samorządowe już w 2014 roku 
podjęły pierwsze prace związane 
z przyjęciem koncepcji związanej 
w rozbudową istniejącej oczysz-
czalni ścieków. Na przełomie roku 
2015 i 2016 wójt gminy Malczy-
ce Piotr Frankowski zainicjował 
rozpoczęcie prac projektowych 
oraz inwentaryzacje obiektów na 
terenie oczyszczalni. To zaowo-
cowało w 2016 roku możliwością 
ubiegania się o dofinansowanie 
inwestycji z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. Gmina Malczyce wraz 
z Malczyckimi Usługami Komu-
nalnymi przystąpiły do złożenia 
wniosków i tym samym pozyska-
ła drugą co do wielkości dotację, 
rekordową z dotychczasowych 
z UE. Dofinansowanie w pier-
wotnej wysokości wyniosło 8 mln 

600 tys. jednak kiedy pojawiła się 
możliwość odzyskania podatku 
VAT od całej inwestycji. Wpraw-
dzie samo dofinansowanie uległo 
zmniejszeniu do 7 mln 650 tys zł, 
jednak doliczając odzyskany VAT 
kwota środków, która wróci do 
budżetu gminy Malczyce wynie-
sie prawie 10 mln zł. Kosztorys 
inwestycyjny opiewał natomiast 
na kwotę ponad 11 mln.

Główną przyczyną podję-
cia decyzji związanej z moder-
nizacją istniejącej oczyszczalni 
były następujące kwestie: brak 
przepustowości, zwiększenie ła-
dunków ścieków na przestrze-
ni ostatnich 10 lat, konieczność 
przygotowania się do włączenia 
następnych miejscowości z aglo-

meracji Malczyce oraz zabezpie-
czenie przepustowości dla no-
wych inwestorów przemysłowych.

Prace postępowały zgod-
nie z harmonogramem. Warto 
podkreślić, że już 22 czerw-
ca uruchomione zostało „serce 
oczyszczalni” – nowy ciąg tech-
nologiczny. Urządzenia działają 
w nowej technologii biologicz-
no-mechanicznej, a skuteczność 
oczyszczania kształtuje się na po-
ziomie ponad 90%. Najważniej-
szym aspektem jest jednak to, że 
od czerwca oczyszczalnia zaczęła 
pracować i przyjmuje 100% ście-
ków dopływających. Zwiększe-
nie przepustowości oczyszczalni 
z aktualnych 2500 RLM do około 
6370 RLM, pozwoli na obsługę 

całej gminy, a co najważniejsze 
stworzy warunki do objęcia sys-
temem kanalizacji sanitarnej całej 
aglomeracji Malczyce.

W zakres wykonanych prac 
wchodził remont i przebudowa 
istniejącego budynku socjalnego, 
stacji dmuchaw oraz budynku 
głównej przepompowni i krat. 
Wybudowano nowy punkt zlew-
czy ścieków dowożonych. Cał-
kowicie przebudowano tranzyt 
ścieków na nowe bioreaktory, 
które zapewniają nam rezerwę na 
ścieki z całej gminy. Powstał rów-
nież nowy budynek technologii, 
w której znajduje się podczysz-
czanie mechaniczne ścieków, 
stacja polimeru i dmuchaw oraz 
prasa śrubowa do nadmiernego 
osadu wraz z higienizacją. Za-
stosowanie takiej innowacyjnej 
technologii związanej z odwod-
nieniem osadów spowoduje ob-
niżenie kosztów jego utylizacji 
i umożliwiło likwidację poletek 
osadowych. Powstałe zadaszenia 
na reaktorach, które są charakte-
rystyczne dla tego typu oczysz-
czalni powoduje wyeliminowanie 
procesów związanych z oddziały-
waniem UV na ścieki.

Dzięki wykonanym pracom 
oczyszczalnia ścieków stała się 
kompaktowa, a wykorzystanie jej 
terenu jest dużo bardziej efek-
tywne. Powstały wiaty na sprzęt, 
jak również odwodniony osad, 

a dotychczasowa stacja dmuchaw 
przeobraziła się w pełnowy-
miarowy garaż ze stanowiskiem 
warsztatowym.

Bardzo istotne z punktu wi-
dzenia nadzoru nad prawidłową 
pracą oczyszczalni i zachodzą-
cymi tam procesami biologiczno
-chemicznych jest w pełni wypo-
sażone laboratorium.

Oprócz przebudowy i rozbu-
dowy oczyszczalni ścieków, zmo-
dernizowane zostały stacje 
uzdatniania wody w Malczycach, 
Dębicach, Mazurowicach i Wilcz-
kowie. Wykonane zostały prace, 
które zakładały modernizację 
technologii uzdatniania wody, 
elektryki, automatyki oraz rege-
nerację studni. Najbardziej istot-
ną z punktu widzenia strategii za-
opatrzenia mieszkańców w wodę 
jest to, że na każdej stacji uzdat-
niania są czynne studnie głębi-
nowe, w Malczycach, Dębicach 
i Wilczkowie – po dwie w każdej 
miejscowości, a w Mazurowicach 
– trzy. Dzięki tym regeneracjom 
studni zaoszczędzona zostanie 
w perspektywie najbliższych 5 lat 
kwota ok. 250 tys. zł  z tytułu bu-
dowy nowych ujęć wody.

Specyfika i ogrom tych prac 
inwestycyjnych na oczyszczalni 
ścieków, jak również prace zwią-
zane z modernizacją poszcze-
gólnych stacji uzdatniania wody, 
udało się zrealizować zgodnie 
z harmonogramem.

Zastosowane technologie na 
terenie oczyszczalni ścieków po-
zwolą na długotrwałe i bezawa-
ryjne eksploatowanie tej inwesty-
cji co ma ogromne znaczenie jako 
efekt ekologiczny dla sąsiadującej 
z nią rzeki Odry i Obszarem Na-
tury 2000.

Z początkiem września odbył 
się już oficjalny odbiór prac, które 
udało się zrealizować niespełna 
na przestrzeni roku. Teraz Mal-
czyckie Usługi Komunalne przy-
gotowują się do otwarcia zmo-
dernizowanej oczyszczalni, które 
odbędzie się 15 października.

Gmina Malczyce ma nową oczyszczalnię ścieków. 
jest to rekordowa inwestycja warta ponad 11,5 mln złotych

Odbiór inwestycji odbył się z początkiem września, natomiast 15 października odbędzie się oficjalne otwarcie.
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Kierowcy, a przede wszystkim mieszkańcy Wilczkowa mogą cieszyć się z nowej na-
wierzchni drogi, z początkiem lipca zakończyły się prace nad przebudową odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 345 o łącznej długości 790 m.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5996/V/18 przyznając gminie 
Malczyce do� nansowanie w wysokości 402.882 tys zł.

Nowa nawierzchnia drogi nr 345 w Wilczkowie

Ponad 400 tys. zł z RPO WD 2014-2020
dla gminy Malczyce

O� cjalny odbiór odbył się 19 lipca, uczestni-
czyli w nim przedstawiciele DSDiK we Wrocła-
wiu, wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski oraz 
radny miejscowości Wilczków Stefan Grycz.

Wykonawcą inwestycji była Firma Berger Bau 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

R ok szkolny 2018/2019 uczniowie 
i  przedszkolaki  rozpoczęl i 
w odnowionych placówkach. 

Trwające ponad 4 miesiące prace 
termomodernizacyjne zakończyły s ię 
z początkiem września.

Budynek przedszkola został ocieplony, wymie-
niono okna i drzwi, docieplono stropodach i ściany 
zewnętrzne, pokryto dach papą, na schodach wyko-
nana została okładzina z płyt granitowych. Dzięki 
nowej elewacji budynek zyskał również nowy, este-
tyczny wygląd. Prace kosztowały prawie 450 tys zł. 
Wykonawcą robót była firma C-Vercial Sp z o.o. 
z Wrocławia.

Znacznie szerszy zakres robót przewidziany był 
w budynku szkoły podstawowej w Malczycach. 
Tam wymienione zostało 636 m2 stolarki okien-
nej i częściowo drzwiowej, docieplono dach szko-
ły styropapą oraz pokryto papą termozgrzewalną, 

docieplono dach w auli wełną mineralną, dokona-
no docieplenia ścian oraz zmodernizowano system 
grzewczy obiektu. Całkowity koszt robót, które wy-
konała firma PHU Maxkol Zenon Koleśnik z Le-
gnicy opiewa na kwotę prawie 2 mln 226 tys zł.

Termomodernizacja obydwu placówek dofinan-
sowana została ze środków unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowa-
nie w wysokości 2 mln 351 tys zł. pokryło znaczną 
część robót.

Efekty przeprowadzonych prac widoczne są 
już dziś, jednak dopiero w sezonie grzewczym 
będą najbardziej odczuwalne. Termomodernizacja 
znacznie poprawi komfort bezpośrednich użytkow-
ników budynków eliminując znaczne starty ciepła, 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pozytywnie 
wpłynie na jakość powietrza w okolicy.

Termomodernizacja placówek oświatowych zakończona

Projekt pn. „Nauka inwesty-
cją w Twoją przyszłość w Gmi-
nie Malczyce” będzie realizowany 
w ramach działania 10.2  Zapew-
nienie równego dostępu do wyso-
kiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
w szkole podstawowej w Malczy-
cach w roku szkolnym 2018/2019. 
Pozyskane środki przeznaczone 

zostaną m.in. na przeprowadzenie 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
rozwijających kompetencje kluczo-
we uczniów, w tym zajęcia metodą 
eksperymentu, zajęcia TIK, zajęcia 
specjalistyczne, doradztwo eduka-
cyjno-zawodowe, a także szkolenia 
dla nauczycieli. Co również bardzo 
ważne szkoła zostanie wyposażona 
w sprzęt niezbędny do prowadzenia 

nowoczesnych, innowacyjnych za-
jęć,  doposażone zostaną pracownie 
przedmiotowe m.in. w komputery, 
urządzenie wielofunkcyjne, tablice 
interaktywną i projektor, słowniki, 
książki, przewodniki, gry eduka-
cyjne, aparat fotogra� czny, globusy, 
sprzęt do pracowni przyrodniczej 
jak lornetka, mikroskop, termometry, 
barometr, wiatromierz itp.

W projekcie weźmie udział 328 
uczniów w wieku 6-15 lat z klas 
I-VIII oraz 47 nauczycieli.

Bene� cjantem projektu jest 
gmina Malczyce, która znalazła 
się wśród 6 zgłoszonych projektów 
z Obszaru Interwencji Równiny 
Wrocławskiej.
Pozyskana kwota do� nansowania 
pozwoli na:
• stworzenie w szkole warunków 

do nauczania eksperymentalne-
go,

• wesprze w zakresie indywiduali-
zacji pracy z uczniem ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi,

• zapewni doradztwo i opiekę psy-
chologiczno-pedagogiczna dla 
uczniów,

• pozwoli na rozszerzanie oferty 
szkół o zagadnienia związane 
z poradnictwem

• i doradztwem edukacyjno-zawo-
dowym,

• umożliwi szkolenia, doradztwo 
oraz inne formy podwyższania 
kwali� kacji dla nauczycieli i pra-
cowników pedagogicznych,

• wesprze w nauce języków ob-
cych, przedmiotach matematycz-
no-przyrodniczych.

W najbliższym czasie zostanie 
podpisana umowa o do� nansowanie 
i projekt będzie mógł w pełni ruszyć 
w naszej placówce oświatowej.



/ 7więcej na: www.malczyce.wroc.pl
Gmina malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
sekretariat@malczyce.wroc.pl           tel. 71 317-90-66

P lacówka już na początku 
roku przystąpi ła 
do procedury 

związanej z nadaniem 
jej  imienia,  zachęcając 
do zgłaszania propozycj i 
w anonimowych ankietach, 
nie tylko społeczność 
szkoły podstawowej,  a le 
też społeczność całej  gminy 
Malczyce. 

Z pośród czterech propozycji, 
które były najczęściej wskazywane, 
wybrano jedną, nie mając wątpliwo-
ści i problemów z jej uzasadnieniem.

Wybierając dla szkoły imię, kie-
rowano się przekonaniem, że absol-
went Szkoły Podstawowej w Mal-
czycach powinien znać miejsce, 
w którym na co dzień żyje, powi-
nien czuć się ważną częścią wspól-
noty lokalnej i regionalnej. Istotne 
jest również to, że nadanie placówce 
im. Skarbów Dolnego Śląska, po-
zwoli ukierunkować dalsze działa-
nia dydaktyczno-wychowawcze słu-
żące wszechstronnemu rozwojowi 
nada jej charakter i uczyni ją rozpo-
znawalną w środowisku lokalnym. 
Skupi uwagę uczniów, nauczycieli 
i rodziców wokół historii Dolnego 

Śląska, która będzie ją integrować, 
wzbogacać jej tradycję oraz indywi-
dualną tożsamość.

Uroczystości nadania im. Skar-
bów Dolnego Śląska Szkole Pod-
stawowej w Malczycach odbyły się, 
4 października. W części oficjalnej 
nastąpiło przecięcie wstęgi oraz 
poświęcenie pamiątkowej tablicy 
z nazwą szkoły, która widnieje na 
odremontowanej elewacji budynku. 
Podczas apelu w auli szkoły nastą-
piło przekazanie sztandaru przez 
władze samorządowe gminy Mal-
czyce, wójta Piotra Frankowskiego 
oraz przewodniczącego Rady Gmi-
ny Marcina Głowackiego. Sztandar 
podkreślił symbolikę i znaczenie 
nadania imienia. 

Ta uroczystość była też okazją, 
aby dyrektor Szkoły Podstawowej 
Marzena Łaziuk oraz uczniowie 
podsumowali dotychczasowe dzia-
łania jakie podjęli w projekcie pn. 
"Skarby Dolnego Śląska". Następnie 
wszyscy zaproszeni mogli zobaczyć, 
krótki program artystyczny,  przed-
stawiający legendę o Malczycach, 
napisaną kilka lat temu przez ab-
solwentkę szkoły. Dodatkowo szko-
ła, jak i zaangażowani mieszkańcy, 
użyczyli swoich pamiątek i przygo-

towali wystawę pt. "Historia Szkoły 
Podstawowej w Malczycach".

Warto wspomnieć, że szczegól-
nym wyróżnieniem jest również to, 
że patronat nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski oraz Sto-
warzyszenie na rzecz Promocji Dol-
nego Śląska, którego prezesem jest 
Sławomir Najnigier.

W uroczystościach oprócz grona 
pedagogicznego, uczniów, rodziców, 
absolwentów, byłych pracowników 
i dyrektorów, uczestniczył Tadeusz 
Samborski Członek Zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Promocji 
Dolnego Śląska Sławomir Najnigier 
oraz Sekretarz Ryszard Chruścicki, 
Starosta Powiatu Średzkiego Seba-
stian Burdzy, Wizytator Kuratorium 
Oświaty Wioletta Majka-Stangret, 
Prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Janina Kudryńska-Ma-
zur, kierownicy jednostek samorzą-
dowych, prezesi lokalnych stowa-
rzyszeń oraz inni zaproszeni goście 
i przyjaciele placówki.

M ijająca kadencja, 
a zwłaszcza ostatni 
je j  rok zapiszą s ię 

w histor i i  gminy jako okres 
największych wydatków 
inwestycyjnych.

Łączne nakłady na inwestycje 
w latach 2015-2018 osiągną pułap 27 
mln zł (w poprzedniej kadencji było 
to 15,8 mln zł). Zrealizowane zosta-
ły kluczowe dla rozwoju gminy in-
westycje jak rozbudowa oczyszczalni 
ścieków, przebudowa dróg gminnych, 
termomodernizacja szkoły i przed-
szkola, remont GOK-u, rekultywacja 
wysypiska śmieci w Rusku i wiele in-
nych. Realizacja tych zadań nie byłaby 
możliwa bez środków zewnętrznych, 
które udało się pozyskać. 

W latach 2015-2018 na inwesty-
cje, ze środków zewnętrznych, głów-
nie funduszy unijnych gmina pozy-
skała aż 15 mln zł (w poprzedniej 
kadencji 6,4 mln zł). Na tegoroczne 
inwestycje przekraczające rekordowy 
poziom ponad 18 mln zł (dotychczas 
najlepszy wynik to niecałe 6 mln zł) 
przeznaczono także środki zaosz-
czędzone w latach ubiegłych, w tym 

zeszłoroczną nadwyżkę budżetową  
6 mln zł.

Istotnym elementem warunku-
jącym stały wzrost nakładów inwe-
stycyjnych jest wzrost dochodów 
bieżących gminy oraz właściwa 
struktura dochodów i wydatków. Na 
koniec 2014 roku dochody bieżące 
gminy wynosiły 15,2 mln zł, a wy-
datki bieżące 14,4 mln zł. Na koniec 
tego roku ma to być odpowiednio 

22,5 mln zł i 19,8 mln zł. Przez 4 
lata dochody bieżące wzrosły więc 
aż o 48%, a po odjęciu dotacji na 
program 500+ wzrost ten wynosi 
30%. Jest to bardzo dobra dynamika, 

zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwa-
gę, że wydatki bieżące rosną w wol-
niejszym tempie, co oznacza, że nad-
wyżka operacyjna, tj. różnica między 
dochodami a wydatkami bieżącymi 
jest z roku na rok coraz większa, co 
pozwala między innymi przeznaczać 
więcej środków na inwestycje.

Dynamika dochodów i wydat-
ków bieżących w latach 2014-2018 
w tys. zł. (wykres poniżej)

Wśród dochodów najlepszą dyna-
mikę mają udziały gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
PIT. Wpływy z tego tytułu na koniec 
2018 roku powinny przekroczyć 5 

mln zł, gdy na koniec 2014 roku wy-
nosiły 3 mln zł (wzrost o 66 %). Tak 
znaczny wzrost udziałów w PIT-cie 
świadczy o  ogólnej poprawie sytuacji 
finansowej mieszkańców gminy.

Wydatki na inwestycje 2011-
2018 w tys. zł. (poniższy wykres)

Sukcesem kończącej się kaden-
cji jest pobudzenie mieszkańców do 
działań oddolnych, poprzez wspiera-
nie różnorodnych inicjatyw lokalnych. 
Służą temu rosnące co roku środki 
z funduszu sołeckiego, a także uru-
chomione nowe programy: Kreatywni 
w gminie Malczyce i Inicjatywa lokal-
na. W ramach tych programów, przy 
współfinansowaniu gminy sięgającym 
5.000 zł mieszkańcy samodzielnie 
mogą zatroszczyć się o swoje otocze-

nie i dokonać przedsięwzięć służących 
poprawie estetyki i warunków życia. 
Dzięki tym wsparciom zmodernizo-
wane zostały place zabaw, uporząd-
kowane tereny zielone, poprawiono 
funkcjonalność boisk sportowych itp. 
przy jednoczesnym uzyskaniu efektu 

społecznego – integracji i pobudzenia 
zaangażowania lokalnej społeczności.

Gmina wspiera także działalność 
instytucji pozarządowych w tym 
w szczególności OSP i klubów spor-
towych. Wydatki na ten cel systema-
tycznie rosną. W 2014 roku na OSP 
wydano 114 tys zł, dotacja na kluby 
sportowe wyniosła 100 tys zł. W 2018 
roku będzie to odpowiednio 195 tys 
zł i 123 tys. zł + środki na sport w ra-
mach odrębnych programów.

Szkoła podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska. 
Odbyły się uroczystości nadania imienia malczyckiej szkole 

Rosnący budżet gminy

Uroczyście przecięto wstęgę

Wystawa pt. ''Historia Szkoły Podstawowej w Malczycach''

Poczet sztandarowy

Fot. ExprEss-miEjski.pl

Fot. ExprEss-miEjski.pl

Fot. ExprEss-miEjski.pl

Poczet sztandarowy szkoły
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To oni niosą pomoc mieszkańcom naszej gminy. 
Prezentujemy członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Chomiąży. 

OSP Chomiąża

Nazwisko i Imię Funkcja w OSP Funkcja 
w JOT 

Baka andrzej członek -

Baka anna  członek -

Baka Grzegorz członek Ratownik

Bolek Paweł członek -

Drobnica Mateusz członek Ratownik

Drobnica Tomasz Skarbnik Ratownik 

Gałek Krzysztof członek -

Gałek Mariusz członek

jendrasik Krzysztof członek -

jendrasik Radosław członek -

Karcz Marcin członek Ratownik 

Karpała wojciech członek Ratownik

Krakowiak artur członek Ratownik

Krakowiak Krzysztof Dowódca Ratownik

Krzywidziński jerzy Zastępca naczelnika Ratownik

Łucyszyn Daniel członek -

Łucyszyn Klaudia członek -

Pańków wojciech członek Ratownik 

Pasiut Tomasz Prezes Ratownik 

Piwowarczyk Sandra członek -

Ristwej Daniel członek Ratownik 

Ristwej Stefan członek Ratownik

Rydzanicz jan naczelnik Ratownik 

Solski adam członek -

Sznerch Łukasz członek -

Sznerch Stanisław członek -

wróblewski Krzysztof Zastępca naczelnika
Sekretarz Ratownik

wysocki ireneusz członek Ratownik 

Zmudczyński Mateusz członek  Ratownik 

Bisiecki jan członek -

Haładus adam Honorowy Prezes 
jednostki -

Ks. Marmol Franciszek członek -

Pałubiak Stanisław członek honorowy -

Ristwej Klemens członek honorowy -

wojniak Sławomir członek honorowy -

Ziomek Roman członek -

Ryszard Skuła członek honorowy -

W skład OSP Chomiąża wchodzą:

W skład OSP Chomiąża wchodzi również 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w składzie: 
Krzysztof Krakowiak (gospodarz), Mateusz Zmudczyński (dowód-
ca), Mateusz Drobnica (zastępca dowódcy).

Członkowie: Bartek napieraj, arkadiusz niżyński, Kacper Piwowar-
czyk, Kacper Latasiewicz, Damian Karpala, artur Ziomek, joanna 
Gałek, Tomasz Buczyński, Dominik jendrasik, Patrycja choma, Filip 
Rydzanicz, Sławomir wysocki.

Rok 2018 był wyjątkowym dla trzech jednostek OSP z terenu gminy Malczyce. 16 czerwca swoje 
70-lecie obchodzili strażacy-ochotnicy z Chomiąży, 25 sierpnia jubileusz świętowała jednostka 
z Wilczkowa, a tydzień później 1 września 70-letnią historię uczczono w Rusku.

Jednostki ochotniczych Straży pożarnych 
z terenu gminy Malczyce obchodziły swoje 70-lecia 

70-lecie OSP Chomiąża było okazją do wręczenia wielu 
podziękowań, nagród i wyróżnień

Również na uroczystym apelu pod remizą w Wilczkowie 
rozdano nagrody i podziękowania

Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę upamięt-
niającą założycieli oraz kontynuatorów działalności OSP

70-lecie OSP w Wilczkowie było okazją do podsumowania 
historii jednostki

19 lipca 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał uchwałą nr XLIX/1742/18 dofinansowanie gmi-
nom w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018”.

OSP Chomiąża otrzymała 5.000 zł w ramach konkursu „Poprawa 
bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018”

Jednostka OSP Chomiąża otrzymała 5.000 zł na zakup 
wyposażenia technicznego. W ramach projektu strażacy 
planują zakupić m.in. przecinarkę spalinową tarczową, pi-
larkę ratowniczą i latarki do hełmów

Wnioskodawcą w ramach ogłoszonego konkursu przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego była 
Gmina Malczyce, natomiast inicjatorem przystąpienia do 
konkursu była jednostka OSP Chomiąża, której dziękuje-
my i gratulujemy zaangażowania.

Projekt sfinansowany w ramach konkursu pn. "Poprawa 
bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018"
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Z inicjatywy wójta gminy Malczyce, od 1 sierpnia 2018 r. na terenie naszej gminy w wybranych punktach można korzystać z „Malczyckiej Karty 
Dużej Rodziny”. Gminny program dla rodzin wielodzietnych został przyjęty 19 czerwca Uchwałą nr L/277/2018.

Ruszył program malczyckiej Karty Dużej rodziny

n asz samorząd 
we współpracy 
z przedsiębiorcami 

z terenu Gminy Malczyce 
przygotowal i  wspólnie 
ofertę dla posiadaczy 
KDR. chcemy wesprzeć 
wielodzietne rodziny i  dać 
im możl iwość korzystania 
z ulg na terenie naszej 
gminy.

Osobami uprawnionymi do ko-
rzystania z Programu są osoby za-
mieszkujące na terenie gminy Mal-
czyce, którym przysługuje prawo do 
posiadania Karty Dużej Rodziny 
przyznanej na podstawie ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny. Identyfika-
torem gminy Malczyce są początko-
we cyfry: 0218022.

Posiadacze karty uprawnieni są do:
1) częściowego zwolnienia z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi w wysokości 96 zł rocznie,
2) dostępu do oferty Gminne-

go Ośrodka Kultury w Malczycach 
z zastosowaniem 50% zniżki na od-
płatne zajęcia organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Mal-
czycach za jedno dziecko, przy ko-
lejnych dzieciach z danej rodziny 
nieodpłatne,

3) zniżki na usługi realizowane 
przez Malczyckie Usługi Komunal-
ne w wysokości 5% zniżki na usługi 
sprzętowe do kwoty 2.000 zł netto, 
10% zniżki na usługi sprzętowe po-
wyżej kwoty 2.000 zł netto, z wyłą-
czeniem tych usług, których regula-
cja przewidziana jest uchwałą rady 
gminy lub ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków,

4) 5% zniżki na prywatne bada-
nia laboratoryjne realizowane w SP 
ZOZ w Malczycach,

5) ulg, rabatów, upustów ofero-
wanych przez firmy partnerskie. 

Partnerzy „Malczyckiej Karty 
Dużej Rodziny”:

1. Sklep SASANKA Marek Wie-
czorek, ul. 1-go Maja 27A, Mal-
czyce, 10% rabatu na artykuły 
dziecięce – nowe

2. ROMEX Grzegorz Romaniuk, 
ul. 1-go Maja 47, Malczyce, rabat 
5% na cały asortyment

3. ABC sklep spożywczo-przemy-
słowy, Janina Sember, ul. 1-go 
Maja 38, Malczyce, 5% rabatu na 
cały asortyment wyłączając wy-
roby tytoniowe, alkoholowe oraz 
doładowania telefoniczne,

4. Lewiatan sklep spożywczo-prze-
mysłowy, Jerzy Gancarz,ul. Mic-
kiewicza 1, Malczyce, 5% rabatu 
na cały asortyment wyłączając 
wyroby tytoniowe, alkoholowe 
oraz doładowania telefoniczne,

5. PRYMUS, sklep z art. papierni-
czymi, ul. 1-go Maja 30, Malczy-

ce, 5% rabatu na cały asortyment 
wyłączając gry lotto, wyroby ty-
toniowe oraz doładowania telefo-
niczne,

6. Sklep mięsny, Gabriel Dzierbicki, 
ul. Mickiewicza 4, Malczyce, rabat 
5% na cały asortyment,

7. FARM-BUD, Dominika Bied-
ka, ul.1-go Maja 33, Malczyce, 
5% rabatu na artykuły budowlane 
i techniczne z wyłączeniem opału 
węglowego, kruszywa, piasku i ka-
mieni ogrodowych.

8. P.H.U. Serwis Malczyce Krzysz-
tof Sidor, ul. 1-go Maja 64 Mal-
czyce, 30% zniżki dla nowych 
klientów na abonament dostępu 
do sieci internetowej, 10% zniżki 
dla obecnych klientów na abona-
ment dostępu do sieci internetowej 
i 20% zniżki na usługę montażu 
anteny satelitarnej lub naziem-
nej. Usługi dostępne są na terenie 
miejscowości: Malczyce, Chomią-
ża, Mazurowice, Rusko, Rachów.

Bardzo serdecznie dziękuje-
my obecnym Partnerom za włą-
czenie się i wspieranie rodzin 
z terenu gminy Malczyce, to 
świadczy o tym, że lokalni przed-
siębiorcy mają wielkie serca  
i chętnie dzielą się z innymi.

Zachęcamy nowych Partne-
rów do przystąpienia do Programu 
„Malczycka Karta Dużej Rodziny”. 
Więcej informacji w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej, 
ul. Traugutta 15, Malczyce, 
tel. 71 317 92 23 wew. 204, 215.

Nowe doposażenie otrzymały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Malczyce. 
Sprzęt został oficjalnie przekazany OSP 17 lipca br. przez wójta gminy Malczyce Pio-
tra Frankowskiego.

Gminę Malczyce podczas wizyty partnerskie z okazji obchodów związanych z 90-le-
ciem niemieckiej jednostki Straży Pożarnej Seeligstad, w dniach 19 i 20 maja repre-
zentowała delegacja członów OSP Malczyce.

przekazano sprzęt dla oSp z terenu 
gminy Malczyce wart ponad 87 tys. zł

Delegacja jednostki oSp malczyce 
z wizytą w partnerskiej gminie Großharthau

G mina Malczyce pozyskała 
dotację w wysokości  ponad 
87 tys.  zł z Funduszu 

Sprawiedl iwości  na sf inansowanie 
wyposażenia oraz urządzenia 
ratownictwa Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Otrzymana dotacja prawie w pełni po-
kryła koszt zakupionych sprzętów. OSP 
Wilczków otrzymała zestaw ratownictwa 
medycznego PSP R1 oraz defibrylator. 
OSP Malczyce taki sam zestaw, defibryla-
tor oraz wspornik progowy. OSP Chomią-

ża nowy system oświetleniowy, a OSP Ru-
sko zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas.

Nowy sprzęt odebrali prezesi poszcze-
gólnych jednostek OSP, w oficjalnym 
przekazaniu uczestniczył również Gminny 
Komendant OSP Czesław Dudzinski oraz 
Prezes Gminnego Zarządu OSP Adam 
Haładus.

– Razem z OSP cieszę się z nowego sprzę-
tu,  poprawi on komfort i skuteczność pracy 
naszych ochotników, którzy bezinteresownie 
każdego dnia narażają własne życie i zdro-
wie niosąc pomoc potrzebującym –  komen-
tuje wójt Piotr Frankowski

D ruhowie zostal i  przyjęci 
przez Burmistrza 
Großharthau jensa Krauße 

oraz Komendanta OSP Heimo 
clause.  następnie uczestniczyl i 
w uroczystych obchodach 
zorganizowanych przez jednostkę 
z Seel igstadt oraz mogl i  zapoznać 
s ię z histor ią miejscowości . 

Niemiecka jednostka zaprezentowała 
naszym druhom swój sprzęt i wyposażenie. 

Delegacja zwiedziła również najciekawsze 
miejsca na terenie gminy partnerskiej, za-
mek Stolpen, regionalne muzeum oraz 
Drezno.

Członkowie OSP Malczyce w imieniu 
własnym oraz wójta gminy Malczyce wrę-
czyli prezent oraz list gratulacyjny z okazji 
obchodów 90-lecia jednostki.

Zaproszenie było doskonałą okazją 
do poznania się jednostek i nawiązania 
współpracy.

aKtualne wiaDOMOści z GMiny Malczyce
zawSze na: www.malczyce.wroc.pl
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27 sierpnia 2018 
w Urzędzie 
Gminy Malczyce 

odbyło s ię spotkanie 
podsumowujące 
kontrolę funkcjonowania 
Samodzielnego 
Publ icznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  Malczyce 
w okresie 01.01.2017 – 
31.03.2018 roku jaka została 
przeprowadzona przez 
f i rmę Pro POLiS consult ing 
Sp. Zo.o. 

– W spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy,  radni, wójt gminy Piotr 
Frankowski, kierownik SPZOZ Ma-
teusz Olkowski, a wnioski podsumo-
wujące zostały przedstawione przez 
panią Agnieszkę Krupę Sokołowską. 
Kontrola spowodowana była zmianą 
na stanowisku kierownika przychod-
ni i podejrzeniem nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu SPZOZ Malczyce.

Ta kontrola miała na celu pomóc 
i wskazać obecnemu kierownictwu 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
naszego ośrodka w okresie poprzednie-
go kierownictwa, aby jak najszybciej 
doprowadzić do naprawy tych uchy-
bień i błędów, abyśmy skupili się przede 
wszystkim na jakości obsługi pacjentów 
SPZOZ Malczyce i rozwoju naszej 
placówki. Mogły one, w konsekwencji, 
zagrozić istnieniu przychodni, powo-
dując również nałożenie sankcji finan-
sowych przez NFZ na nasza placówkę 
– wójt gminy Piotr Frankowski.

Syntetyczne podsumowanie 
ustaleń kontroli w zakresie funk-
cjonowania i bieżącej działalności 
SPZOZ w Malczycach                  
•	 Brak zgłoszenia w NFZ zmian 

dot. zatrudnienia – w trakcie 
kontroli stwierdzono liczne przy-
padki braku zgłoszenia do NFZ 
zaprzestania świadczenia pracy 
przez lekarzy, pielęgniarki, położ-
ne w zakresie rehabilitacji, opieki 
paliatywnej i hospicyjnej, podsta-
wowej opieki zdrowotne.

•	 Brak zgłoszenia do rejestru Woje-
wody Dolnośląskiego prowadzo-
nych poradni – próbę zgłoszenia 
Poradni ortopedycznej, endokry-
nologicznej, diabetologicznej, 
angiologicznej podjęto 23 marca 
2018 r., jednak z rejestru na dzień 
12 kwietnia br. poradnie te nadal 
nie są zgłoszone.

•	 Świadczenie usług przez osoby 
nieuprawnione i wykorzystywa-
nie danych osobowych innych 
osób – zgłoszenie do NFZ psy-
chologa, który nie współpracował 
z Zakładem, podpisanie umowy 
zlecenia, przyjmowanie pacjentów 
i pobieranie wynagrodzenia z tego 
tytułu przez p. Kierownik, mimo 
braku odpowiedniego wykształ-
cenia, wymaganego przez NFZ 
(wymagane wykształcenie magi-
sterskie w zakresie psychologii lub 
w zakresie psychologii klinicznej. 
Psycholog kliniczny jest fachow-
cem, który ukończył dodatkowe 

4- lub 5-letnie szkolenie specja-
listyczne po zakończeniu studiów 
psychologicznych. Jest profesjo-
nalnie przygotowany do profilak-
tyki, diagnostyki i terapii zabu-
rzeń psychicznych, podczas gdy p. 
Kierownik posiada wykształcenie 
magisterskie w zakresie rehabili-
tacji i prawdopodobnie ukończyła 
szkołę podyplomową w zakresie 
psychologii klinicznej – w doku-
mentacji Zakładu brak jednakże 
potwierdzenia tego faktu).

•	 Niewłaściwe zabezpieczenie 
i przechowywanie dokumentów 
przez kierownika jednostki, czego 
efektem są braki w dokumentacji.

•	 Podejmowanie działań lub zanie-
chania mogące narazić Zakład na 
kary ze strony NFZ, nawet utratę 
kontraktu czy utratę możliwości 
starania się w przyszłości placów-
ki w konkursach z NFZ co ozna-
czało, iż placówka może zostać 
pozbawiona leczenia pacjentów 

na Narodowy Fundusz Zdrowia 
– brak potwierdzenia świadczenia 
pracy, wykazywania pracowników 
w NFZ mimo ich zwolnienia czy 
zaprzestania świadczenia pracy, 
przyjmowania deklaracji na położ-
ną niezatrudnioną ani niewspołpra-
cującą z Zakładem, składanie ofert 
na świadczenie usług przez określo-
ną liczbę pracowników, a następnie 
brak ich zatrudnienia czy innej for-
my nawiązania współpracy.

•	 Określenie zadań w ramach 
umowy zlecenia jedynie poprzez 
wskazanie przedmiotu umowy – 
brak sprecyzowania obowiązków 
księgowej, ograniczone jedynie do 
określenia „obsługa księgowa i ka-
drowa Zakładu”.

•	 Rozliczenie i wypłata wynagrodze-
nia z tytułu umów cywilnopraw-
nych mimo niezawierania umów 
w formie pisemnej (wypłata bez 
dokumentu stanowiącego pod-
stawę należności) – brak umów 

z księgową (w dokumentacji Za-
kładu znajduje się umowa obejmu-
jąca okres 1.06-31.08.2017r., brak 
dalszych umów), psychologiem 
(jedynie wypowiedzenie umowy 
złożone do Urzędu Gminy).

•	 Brak umów zawartych ze zlecenio-
biorcami w dokumentacji Ośrodka 
Zdrowia.

•	 Brak zapisów dot. sposobu rozli-
czania świadczonych usług (brak 
potwierdzenia ilości godzin świad-
czonych usług mimo ustalenia 
płatności wg stawki godzinowej).

•	 Brak podpisów na rachunkach 
stanowiących podstawę rozlicze-
nia umów zlecenia.

•	 Nieracjonalne ponoszenie wydat-
ków na usługi serwisowo-informa-
tyczne oraz zakup obuwia i odzieży 
roboczej, szkolenia, art. promocyj-
ne – koszt obsługi informatycznej 
w roku 2017 wyniósł ponad 20 tys. 
złotych, zakup odzieży i obuwia ro-
boczego ponad 5 tys., szkoleń po-
nad 16 tys., z czego ponad 10 tys. to 
wydatki na szkolenia p. Kierownik, 
na zakup art. promocyjnych wydat-
kowano 1.350 złotych (długopisy 
i ołówki, bombki z imieniem). Ra-
zem koszty te wyniosły ponad 40 
tys. złotych. Dla przypomnienia – 
pierwotnie w roku 2017 planowano 
zysk na poziomie 123 tys. złotych, 
ostatecznie rok budżetowy zakoń-
czono zyskiem 95 tys. złotych, za-
tem o 28 tys. niższym aniżeli pla-
nowano.

•	 Wysokie kwoty Kierownik Zakła-
du z tytułu podróży służbowych. 
Wysokość kwot zwrotu sugeruje, 
ze średnio miesięcznie p. Kie-
rownik odbywała niemal 900-km 
podróże służbowe. Należy zwrócić 
uwagę, że w przypadku kierowni-
ka polecenie wyjazdu służbowego 
winien podpisać wójt, on też za-
twierdza rozliczenie pod wzglę-
dem merytorycznym. Stwierdzo-
no brak podpisów.

Spotkanie podsumowujące kontrolę funkcjonowania SPZOZ Malczyce

25 lipca 2018 roku 
w Urzędzie Gminy 
Malczyce, wójt 

gminy Piotr Frankowski 
podpisał umowę 
o pracę z Mateuszem 
Olkowskim, który w ramach 
przeprowadzonego naboru 
objął stanowisko kierownika 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej.

– Atmosfera powołania nowego 
kierownika SPZOZ Malczyce pozo-
stawia wiele do życzenia. Podjęliśmy 
decyzję, że nie można pozwolić, aby 
osoby które za wszelką cenę próbo-
wały sabotować ten proces, w nie-
skończoność przeciągały procedury. 20 
lipca 2018 roku, komisja w składzie 
czterech pozostałych członków kon-
tynuowała swoją pracę i zgodnie 
z procedurami procesu konkursowego 

dokonała przesłuchania kandyda-
tów, a następnie wyboru kierownika 
SPZOZ Malczyce.

Gratuluję panu Mateuszowi Ol-
kowskiemu i wierzę że ten wybór za-
kończy wszelkie spekulacje na temat 

naszej przychodni i wprowadzi spo-
kój w dalszym jej funkcjonowaniu. Je-
stem zgodny z nowym kierownikiem, 
że najważniejsi są pacjenci naszej 
przychodni – komentuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

mateusz olkowski nowym kierownikiem SPZOZ



/ 11więcej na: www.malczyce.wroc.pl
Gmina malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
sekretariat@malczyce.wroc.pl           tel. 71 317-90-66

Obowiązkiem wójta gminy do końca lipca br. jest przekazanie informacji sołtysom  o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na 
dane sołectwo w kolejnym roku.

podczas zebrań wiejskich mieszkańcy zadecydowali  
o podziale środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok

Fundusz Sołecki w gminie Malczyce 
wyodrębniony jest od 2012 r. Są to 
środki pochodzące  

z budżetu gminy, zagwarantowane 
na realizację przedsięwzięć służących 
poprawie życia mieszkańców.

Kwota funduszu sołeckiego dla so-
łectw gminy Malczyce  na rok 2019 
wynosi 176 194,14 zł. Sołtysi mie-
li czas do 30 września, aby przeprowa-
dzić zebrania wiejskie i ustalić wspólnie  
z mieszkańcami na co przeznaczą zagwaran-
towane środki.  

Warto dodać, że kwoty na poszczególne 
miejscowości nie są małe, a ich przeznacze-
nie może posłużyć m.in.  poprawie warunków 
estetycznych wsi, zagospodarowaniu terenu, 
doposażeniu placów zabaw, zakupie urządzeń 
rekreacyjnych, sprzętów będących później na 
wyposażeniu sołectwa, zorganizowaniu do-
datkowych zajęć dla dzieci, a przeznaczenie 
całej kwoty może też posłużyć do zrealizo-
wania jednej większej inwestycji. Przykładów 
rozdysponowania pieniędzy z funduszu so-
łeckiego jest mnóstwo.  Ważne tylko, aby ich 
przeznaczenie mieściło się w zadaniach wła-
snych gminy i służyło poprawie warunków 
i życia mieszkańców.

Po przeanalizowaniu wniosków zło-
żonych przez sołtysów i wskazanych 
w nich przedsięwzięć nie stwierdzono żad-
nych braków lub uchybień.  Jednakże po 
przedstawieniu list obecności z poszcze-
gólnych zebrań, widać niewielkie zaangażo-
wanie mieszkańców w chęć uczestniczenia 
w zebraniach sołeckich i w podziale środków.  
W miejscowościach, które liczą pomiędzy 300, 
a 400 mieszkańców na zebrania przychodzi 
zaledwie 8, 13 lub 18 osób, co powoduje, że 
tylko garstka osób może rzeczywiście przyczy-
nić się do poprawy warunków w swoich miej-
scowościach.

Jak zostały podzielone środki w poszczegól-
nych miejscowościach?

CHEŁM (13  842,15 zł)
•	 4 000 zł - Imprezy (Dzień Kobiet, Dzień 

Dziecka, Piknik Rodzinny, Mikołajki)
•	 1 000 zł - Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

(zakup sprzętu)
•	 3 500 zł - Budowa parkingu (zakup kruszy-

wa oraz wykonanie obrzeży)
•	 1 342,15 zł - Utrzymanie zieleni i zagospo-

darowanie terenów zielonych (eksploatacja 
sprzętu, zakup paliwa, części) 

•	 4 000 zł - Doposażenie placu zabaw (zakup 
urządzeń do zabaw dla dzieci, urządzenia 
rekreacyjne)

CHOMIĄŻA (20 880,53 zł)
•	 4 000 zł - Zakup garażu (poprawa warun-

ków estetycznych wsi, utrzymanie ładu 
i porządku)

•	 1 880,53 zł - Pielęgnacja terenów zielonych 
(dbanie o tereny zielone poprzez zakup 

paliwa oraz części do eksploatacji bieżącej 
sprzętu)

•	 3 500 zł - Doposażenie OSP Chomiąża 
(wsparcie jednostki poprzez zakup sprzętu 
i narzędzi)

•	 2 500 zł - Doposażenie świetlicy (zakup 
dodatkowego sprzętu AGD do kuchni)

•	 4 000 zł - Rozbudowa infrastruktury (stwo-
rzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców)

•	 5 000 zł - Spotkania integracyjne (Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)

DĘBICE (17 528,92 zł)
•	 7 800 zł - Imprezy okolicznościowe (Piknik 

Rodzinny, Dożynki, Dzień Seniora, Dzień 
Kobiet, Mikołaj)

•	 3 000 zł - Koszenie obiektów, zieleń 
(zakup paliwa, przeglądy oraz opłata koszą-
cego)

•	 4 200 zł - Doposażenie świetlicy wiejskiej 
(zakup naczyń, namiotu, sprzętu AGD)

•	 2  528,92 zł - Doposażenie boiska (zakup 
ogrodzenia, siatki, słupków stalowych oraz 
materiałów ogólnobudowlanych)

KWIETNO (19 472,85 zł)
•	 9 000 zł - Organizacja uroczystości promo-

cyjno-integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień 
Rodziny, Dożynki wiejskie, zabawa mikołaj-
kowa dla dzieci)

•	 8 972,85 zł - Doposażenie świetlicy, moder-
nizacja oraz doposażenie boiska gminnego 
(zakup rolet okiennych wewnętrznych, za-
kup zadaszonych wiat, zakup sprzętu)

•	 1 500 zł - Utrzymanie gminnych terenów 
zielonych (serwis, naprawa kosiarek, części 
zamienne, opłata koszącego, paliwo)

MALCZYCE (33 516,10 zł)
•	 3 000 zł - Zakup sprzętu dla OSP Malczyce  
•	 3 000 zł - Dofinansowanie działalności 

Chóru "Miłości Dwie"
•	 3 000 zł - Organizacja zawodów i turniejów 

na terenie sołectwa (organizacją zajmie sie 
Stowarzyszenie "Cyprinus")

•	 2 500 zł - Dofinansowanie działalności 
PZERiI w Malczycach (zakup sprzętu 
AGD)

•	 11 000 zł - Dofinansowanie LKS Odra 
Malczyce (zakup wyposażenia szatni) 

•	 8 000 zł - Dofinansowanie Parafii Prawo-
sławnej w Malczycach (renowacja schodów)

•	 3 016,10 - Fundusz reprezentacyjny sołectwa 
(kwiaty, art. na organizację różnych wydarzeń) 
RACHÓW (10 758,67 zł)

•	 3 758,67 zł - Doposażenie świetlicy (zakup 
sprzętu nagłaśniającego, uszycie nowej plan-
deki na namiot sołecki)

•	 1 500 zł - Utrzymanie zieleni (zakup kosy 
spalinowej, paliwo, części do kosiarki, prze-
gląd eksploatacyjny kosiarki) 

•	 3 500 zł - Zagospodarowanie terenu (zakup 
ławek, cementu, belek)

•	 2 000 zł - Imprezy sołeckie (Dzień Kobiet, 
Dożynki, Mikołajki)

RUSKO (16 691,02 zł)
•	 5 691,02 zł - Zabawy integracyjne (Mikołaj-

ki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki)
•	 11 000 zł - Inwestycje w Rusku (dokończe-

nie inwestycji budowy wiaty, doposażenie 
i wykonanie ogrodzenia na placu zabaw)

MAZUROWICE (19 338,79 zł)
•	 9 000 zł - Kosiarka spalinowa – traktor 

ogrodowy z koszem 
•	 4  608,79 zł - Imprezy okolicznościowe 

(Spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, Do-
żynki oraz Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, 
Mikołajki, organizacja turnieju piłki nożnej 
dzieci)

•	 1 300 zł - Koszenie trawy, paliwo i przeglądy 
eksploatacyjne

•	 930 zł - Sprzęt do podlewania boiska (zakup 
materiałów – pompa, węże, złączki, spryski-
wacze)

•	 3 500 zł - Altana drewniana (zakup materia-
łów i montaż)

WILCZKÓW (24 165,11zł)
•	 4 865,11 zł - Doposażenie jednostki OSP 

Wilczków (zakup sprzętu)
•	 5 000 zł - Poprawa bezpieczeństwa i warun-

ków wsi (poprawa nawierzchni dróg i pobo-
czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa)

•	 800 zł - Utrzymanie zieleni 
•	 3 000 zł - Monitoring świetlicowy (zakup 

ma na celu zabezpieczenie majątku gminy 
i sprzętów zakupionych przez mieszkańców 
gminy)

•	 3 500 zł - Organizacja miejsc dla dzieci 
i młodzieży (doposażenie i prace związane 
z miejscami gdzie organizowane są zajęcia 
dla dzieci i młodzieży)

•	 1 000 zł - Dbanie o czystość wsi (zakup ko-
szy na śmieci w celu utrzymania czystości)

•	 6 000 zł - Organizacja wydarzeń wiejskich 
(Mikołajki, Dożynki, Dzień Dziecka, Wigi-
lia dla samotnych, Karnawał)

GALA KRESOWA W TYM ROKU PONOWNIE W MALCZYCACH! 
Wójt gminy Malczyce - PIOTR FRANKOWSKI - zaprasza mieszkańców 20 października 2018 r. 

o godz. 18.00, MIEJSCE: Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach.
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Kontrola segregacji
odpadów komunalnych 
Od września na terenie naszej gminy 

rozpoczęły się kontrole segregacji od-
padów komunalnych, które wykazały 
wiele uchybień. Obecnie 96% kontrolo-
wanych nieruchomości podlegających 
gminnemu systemowi gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, w których 
właściciele zadeklarowali chęć segre-
gowania odpadów komunalnych wy-
kazała błędne sortowanie poszczegól-
nych frakcji. Najczęściej okazywało się, 
że w pojemnikach na odpady zmiesza-
ne (kolor ciemny) znajdowały się cenne 
surowce recyklingowe jak np. odpady 
BIO, opakowania wielowarstwowe, 
metale, aluminium, plastik czy szkło, 
które powinny być przesortowane do 
odpowiednich worków zgodnie z prze-
znaczeniem.

W związku, ze stwierdzonymi nie-
prawidłowościami, kontrole będą kon-
tynuowane.  Apelujemy do mieszkań-
ców o rozważną segregację.

AKTUALNE WIADOMOŚCI Z GMINY MALCZYCE ZAWSZE NA: WWW.MALCZYCE.WROC.PL

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

Gazeta 
Malczycka
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W hali sportowo-widowiskowej w Malczycach odbywają się 
treningi karate z elementami samoobrony. 

Treningi: poniedziałki i środy od godz.17:00 
Więcej informacji pod numerem tel. 664 030 538

Wspieramy pszczelarzy z terenu naszej gminy
W tym roku pszczelarze z terenu gminy Malczyce otrzymali dofinansowanie na zakup 
lekarstwa zwalczającego szkodnika - varroa destructor, dla pszczół. Dofinansowanie 

wyniosło 3 000 zł i zostało pokryte ze środków budżetu gminy Malczyce.

Szkoła podstawowa 
z nowym wyposażeniem multimedialnym

Kazimiera Szafrańska uhonorowana 
przez Wójta Gminy Malczyce

Z początkiem sierpnia 
Fundacja „Szansa na Przy-
szłość” działająca na terenie 
gminy Malczyce otrzyma-
ła dotację w trybie art.19a 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go – Młody Dolny Śląsk, na 
realizację zadania publiczne-

go pn. „Skarby Dolnego Ślą-
ska inspiracją dla młodzieży”. 
Fundacji przyznano dotację 
w wysokości 10 000,00 zł. Po-
zyskana kwota dofinansowa-
nia pozwoli na przeprowadze-
nie cyklu działań związanych  
z nadaniem szkole podstawo-
wej im. „Skarbów Dolnego 

Śląska”. W ramach działań 
zakupiono elektryczny ekran 
projekcyjny, rzutnik i głośniki. 
Ponadto przewidziano orga-
nizację konkursu fotograficz-
nego i na tematy Dolnego 
Śląska oraz spotkania z oso-
bistościami z Dolnego Śląska.

31 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce odbyła się uroczystość, na 
której mieszkanka Malczyc, Pani Kazimiera Szafrańska, odznaczona orderem Prezy-
denta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, została uhonorowana przez 
wójta gminy Malczyce Piotra Frankowskiego.

P ani Kazimiera 
urodzi ła s ię 
w 1926 r. 

pod Piotrkowem 
Trybunalskim.

Wcześnie straciła matkę 
i życie zmusiło ją do dużej sa-
modzielności i poświecenia dla 
trójki młodszego rodzeństwa. 
To poświecenie w latach mło-
dości kontynuowała dla swej 
Ojczyzny, Polski. Narażając 
życie wspierała oddziały Armii 
Krajowej przenosząc, z małym 

dzieckiem na ręku, meldun-
ki w pieluchach. Do Malczyc 
wraz z mężem i najstarszą 
córką, pani Kazimiera przyje-
chała 73 lata temu, dokładnie 5 
września 1945 r. Tu w Malczy-
cach, w bardzo dobrym zdro-
wiu, mieszka do dziś.

Właśnie za tę patrio-
tyczną postawę i gotowość 
poświęcania własnego życia 
i zdrowia współdziałając 
z oddziałami Armii Krajo-
wej w walce z niemieckim 
okupantem, Pani Kazimiera 

Szafrańska została uhono-
rowana przez wójta gminy. 
Odbierając pamiątkowy dy-
plom wyrecytowała wzru-
szona „Polsko, Ojczyzno 
moja, Ty jesteś jak zdro-
wie, ile Cię trzeba cenić, 
ten tylko się dowie, kto Cię 
stracił…”, czym wzruszyła 
również osoby uczestniczące 
w uroczystości.

Pani Kazimierze życzymy 
pogody ducha i kolejnych 
wielu lat w zdrowiu.

Fot. ExprEss-MiEjski.pl

Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej niesie za sobą wkład i zaangażowanie w prace jej wnio-
skodawców, którzy chcą działać, ulepszać i naprawiać, aby zmieniać warunki lokalnej społeczności.

Plac zabaw powstał z inicjatywy mieszkańców

Jednym z efektów takiej inicjatywy było 
powstanie nowego placu zabaw przy ulicy 
Mickiewicza w Malczycach.

Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia złożyli 
wniosek w ramach inicjatywy lokalnej do Urzę-
du Gminy, który zakładał stworzenie miejsca dla 
najmłodszych. Wcześniej teren był niezagospo-
darowany, nie było też miejsca dla dzieci, gdzie 
mogłyby spędzać wolny czas. Dzisiaj najmłodsi 
mogą korzystać ze zjeżdżalni, karuzeli, huśtawki, 
bujanego konika i zadaszonego domku zabaw. 
Podłoże zostało pokryto piaskiem.

Na to wszystko wnioskodawcy otrzymali do-
tację w kwocie 1.300 zł, jest to niewielka suma 
w porównaniu do efektu prac i tego jak dziś 
wygląda plac zabaw. Otrzymana kwota pozwo-
liła sfinansować m.in. przygotowanie obrzeży, 
materiałów na ogrodzenie, a także odrestauro-
wać urządzenia. Prace nad inicjatywą zostały 
rozpoczęte już w tamtym roku, planowano za-
kończyć je szybciej, jednak ich rosnący zakres 
oraz potrzeba ingerencji ciężkiego sprzętu spo-

wodowały opóźnienie. Oficjalne zakończenie 
nastąpiło pod koniec czerwca br.

Efekty prac widać, mieszkańcom udało się 
przygotować teren na potrzeby dzieci, a my wi-
dzimy, że codziennie nowy plac zabaw cieszy się 
zainteresowaniem najmłodszych.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia byli Paweł 
i Angelika Harom. Jednak osób, które przyczyniły 
się do tego, że plac zabaw przy ulicy Mickiewicza 
może służyć dzieciakom z całej okolicy jest o wie-
le więcej. Podziękowania nalezą się Antoniemu 
Harom, Witoldowi Wysockiemu, Pawłowi Stacho-
wiczowi, który bardzo mocno zaangażował się 
w renowację urządzeń oraz montaż ogrodzenia 
i je zasponsorował, firmie Wiktora Foremnego, 
bez którego nie udałoby się rozpocząć całego 
przedsięwzięcia, firmie Usługi Stolarskie D&M Tu-
rek, która ufundowała kosz na śmieci oraz wójtowi 
gminy Malczyce Piotrowi Frankowskiemu, Jarosła-
wowi Arciszewskiemu, Tomaszowi Foremnemu, 
Stanisławowi Sobowcowi oraz Łukaszowi Pyrze, 
którzy pomagali przy wszystkich pracach.
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Więcej środków dla Kreatywnych

w Gminie Malczyce
W maju br. rozstrzygnięty został konkurs grantowy „Kreatywni w Gminie Malczyce” – 
rok 2018. Organizacje, kluby sportowe i rady sołeckie złożyły w sumie 14 wniosków, 
spośród których 13 ocenionych zostało pozytywnie.

W ramach zaplano-
wanych w budżecie gmi-
ny Malczyce na 2018 rok 
środków w wysokości 70 
tys zł (na modernizację 
obiektów sportowych – 
50 tys zł; pozostałe pro-

jekty – 20 tys zł) początkowo do� nanso-
wanie przyznano na realizację 7 projektów, 
na łączną kwotę do� nansowania ponad 33 
tys zł (15 tys zł – obiekty sportowe, ponad 
18 tys zł – pozostałe projekty). Projekty, na 
które nie wystarczyło środków umieszczone 
zostały na liście rezerwowej.

Z uwagi na fakt, że w  tegorocznym 
naborze nie została w pełni rozdyspono-
wana część środków z przeznaczeniem na 
modernizacje obiektów sportowych, wójt 
gminy Malczyce wystąpił z wnioskiem do 
rady gminy o przesunięcie niewykorzystanej 
kwoty z obiektów sportowych na realizację 

pozostałych zadań, tak aby te propozycje 
kreatywnych, które znalazły się na liście re-
zerwowej również otrzymały wsparcie.

Dzięki podjętej w tym zakresie uchwa-
le budżetowej i zwiększeniu zaplanowanej 
kwoty wszyscy wnioskodawcy otrzyma-
ją w 2018 roku wsparcie. Do� nansowanie 
przyznane zostało na realizację 13 projektów 
na łączną kwotę ponad 60 tys zł. Obecnie 
trwa procedura podpisywania umów. Trzy 
spośród projektów dotyczą modernizacji 
obiektów sportowych, pozostałe są bardzo 
zróżnicowane i dotyczą m.in. zagospoda-
rowania terenu w obrębie poszczególnych 
sołectw, budowy, modernizacji lub adaptacji 
obiektów, czy działań ekologicznych i edu-
kacyjnych. Niecierpliwie czekamy na koń-
cowe efekty.

Prezentujmy listę wszystkich projektów, 
które zostaną do� nansowane przez gminę 
Malczyce w 2018 roku.

S obotnie koncerty zespołów 
Synestezja,  Manchester 
i  HURT ściągnęły  spore 

grono słuchaczy.  Hitem okazał s ię 
występ zespołu disco polo Freaky 
Boys oraz zabawa taneczna pod 
chmurką z Lions Music.

W przerwie między koncertami, gdy 
było już ciemno, grupy teatralne i taneczne 
działające przy GOK, zaprezentowały wraz 
z teatrem ognia Freedom etiudę taneczną pt. 
„Rytuał”. Przejmująca muzyka, energetyczny 
taniec, płonące ognisko oraz popisy tancerzy 
ognia, zrobiły ogromne wrażenie na zgroma-
dzonej publiczności.

Niedziela była dniem prezentacji lokal-
nych talentów artystycznych. Wystąpiły 
dzieci z Publicznego Przedszkola w Mal-
czycach, prześlicznie i kolorowo ubrane, 
i jak zawsze świetnie przygotowane przez 
nauczycieli. Radosne pląsy, śpiewy oraz re-
cytacje milusińskich, spontaniczne zacho-
wanie, nie zawsze zgodne ze scenariuszem, 
wzbudzały wielki aplauz widowni oraz salwy 
śmiechu. Kolejni artyści, którzy pojawili się 
na scenie, to laureaci konkursu piosenki pol-
skiej zatytułowanego „W krainie zwierząt”. 
Dzieci oraz młodzież doskonale wykonali 

utwory m.in.: Puszek okruszek, Orła cień 
czy Motylem jestem. W niedzielę Malczycki 
Szczep Harcerski Ogień przygotował strefę 
zabaw i animacji dla dzieci, było to: malo-
wanie twarzy, gigantyczne bańki mydlane, 
strzelanie z łuku, zabawy z chustą Klanzy, 
wielkoformatowe malowanki oraz konkursy 
z nagrodami. Harcerze upiekli też i sprze-
dawali ciasta, dochód ze sprzedaży zostanie 
przeznaczony na remont harcówki.

Kolejnym punktem programu było wrę-
czenie nagród za wykonanie najpiękniejsze-
go wianka świętojańskiego, pierwsze miejsce 
ex aequo zajęło rodzeństwo Natalia i Mikołaj 
Nowak. Wójt gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski odznaczył strażaków z terenu gminy 
Malczyce „Za zasługi dla pożarnictwa Gmi-
ny Malczyce”. Odznaki zostały ustanowione 
na wniosek Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP przez Wójta Gminy Malczyce, a otrzy-
mali je: Adam Haładus, Czesław Dudziński, 
Aleksander Parylak oraz Ryszard Tokarski.

Niemałe poruszenie wywołał wjazd na 
murawę stadionu dziwacznego pojazdu 
zwanego dźwiękowiązałką. Kierował nim 
niezwykły artysta, twórca mobilnego instru-
mentu, Sambor Dudziński, aktor teatralny, 
wokalista i kompozytor, multiinstrumenta-
lista. Kiedy nagle lunęło z nieba, niezrażony 

artysta wjechał swym pojazdem do hali na-
miotowej i tam kontynuował koncert. 

Najlepszy akcent malczyckiego festynu, 
występ zespołu Honky Tonk Brothers, 
w którego składzie grają dwaj bracia – Mar-
cin i Robert Rybczyńscy – wywodzący się 
z Malczyc, dał zgromadzonej publiczności 
ogromną dawkę pozytywnej energii. Ka-
pitalne popisy instrumentalistów, świetny 

wokal, znakomite słowa piosenek. Takiej 
gwiazdy dawno nie było w Malczycach. 
Wielkie słowa uznania dla kunsztu zespo-
łu. Muzycy dużo koncertują za granicą więc 
naprawdę trudno było wpisać się z wizytą 
w Malczycach w ich kalendarz.

Kolejne Dni Malczyc przeszły do histo-
rii. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku 
aura znów nie spłata organizatorom � gla.

Dni Malczyc odbyły się w tym roku już po raz dwudziesty. Tradycyjnie nie zabrakło straganów z cateringiem, wesołego miasteczka i dmuchań-
ców dla dzieci. Kapryśna aura i telewizyjne transmisje rozgrywek w ramach mistrzostw świata w piłce nożnej nie odciągnęły jednak wszystkich, 
którzy chcieli jak zwykle towarzyszyć nam podczas tych uroczystości.



W arto przypomnieć, 
że za podwal iny 
pod pi łkarską 

Odrę Malczyce uznaje s ię 
dwa klubu „Unia” przy 
fabryce celulozy oraz 
„Spójnia” przy cukrowni 
Małoszyn, które działały 
w Malczycach od 1947 
roku.  Połączenie oby 
drużyn nastąpi ło w lutym 
1956 roku i  od tego 
czasu wszelka pi łkarska 
aktywność odbywała 
s ię pod banderą Odry 
Malczyce. 

W sobotę 22 września zarząd, 
przy współpracy klubu kibica, 
przygotował galę podsumowują-
cą 70-letnią działalność klubu, na 
którą zaproszeni zostali zarówno 
działacze, trenerzy, jak i piłkarze, 
którzy na przestrzeni tych kilku-

dziesięciu lat byli i są częścią klu-
bu. Po przywitaniu gości i prze-
mówieniu wiceprezesa Jarosława 
Arciszewskiego zaprezentowano 
5-minutowy film przedstawiają-
cy historię Odry Malczyce, którą 
następnie pokrótce opowiedział 
wieloletni prezes Zygmunt Kopeć.

Następnie na ręce prezesa 
i wiceprezesa złożono pamiątko-
we patery i puchary, które wręczyli 
przedstawiciele Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej, wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski, staro-
sta średzki Sebastian Burdzy wraz 
z wicestarostą Grzegorzem Pierz-
chalskim oraz wiceprzewodniczą-
cy Stefan Grycz w imieniu Rady 
Gminy Malczyce.

Kolejną częścią gali było wrę-
czenie odznaczeń Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej. Członko-
wie zarządu piłkarskiego związku, 
Wojciech Bochniak i Paweł Za-

krzewski przyznali 11 odznaczeń, 
które otrzymali:
•	 Kazimierz Szremski,
•	 Mieczysław Kożyszko,
•	 Zygmunt Kopeć,
•	 Stanisław Duda,
•	 Kazimierz Nowak,
•	 Józef Szremski,
•	 Zbigniew Naskręt,
•	 Tadeusz Libor,
•	 Witold Miśkiewicz,
•	 Stefan Grycz,
•	 Leszek Wojciechowski.

Zarząd klubu, mając na uwa-
dze długoletnią działalność klu-
bu, zdecydował się na wprowa-
dzenie tytułu „Zasłużony dla 
Odry Malczyce”, którego ran-
ga podzielona została na złotą, 
srebrną oraz brązową odznakę. 
Wyróżnienia zostały przyznane 
osobom oraz instytucjom, które 
aktywnie działały lub działają na 
rzecz klubu. Łącznie przyznano 
21 wyróżnień.
Złotym odznaczeniem 
uhonorowani zostali:
•	 Józef Szremski,
•	 Witold Miśkiewicz,
•	 Kazimierz Szremski,
•	 Stanisław Duda,
•	 Zygmunt Kopeć,
•	 Kazimierz Nowak,
•	 Mieczysław Kożuszko,
•	 Tadeusz Libor,
•	 Zbigniew Naskręt,
•	 Włodzimierz Świerczyński,
•	 Urząd Gminy w Malczycach,
•	 Dolnośląski Związek Piłki 

Nożnej.

Srebrne odznaki otrzymali:
•	 Tomasz Szremski,
•	 Mariusz Andrzejczak,
•	 Daria Sember,
•	 Kazimierz Słobodzian,
•	 Rafał Gancarz,
•	 Mariusz Gałek.

Brązowym odznaczeniem 
nagrodzono:
•	 Adama Radwańskiego,
•	 Stanisława Sobowca,
•	 Macieja Czarneckiego.

Ponadto zarząd otrzymał list 
gratulacyjny od Stowarzyszenia 
Sympatyków Malczyc i oko-
lic. Galę swoimi wystąpieniami 
uświetniła wokalistka Aleksan-
dra Krzyżańska.

Z racji, że klub funkcjonuje 
już od wielu dekad, przygoto-
wana została wystawa przedsta-
wiająca historię malczyckiego 
sportu. Do poniedziałku 1 paź-
dziernika ekspozycje można było 
podziwiać w holu sali kinowej 
w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Znaleźć na niej można histo-
ryczne koszulki, zdjęcia, karty 
zawodników czy grabie używane 

w latach 50. i 60., które zrobiły 
olbrzymie wrażenie na gościach 
gali. 

- Chcielibyśmy serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom za-
angażowanym w przygotowanie 
obchodów 70-lecia klubu. Każda 
pomoc, zarówno f inansowa, jak 
i rzeczowa okazała się dla nas 
bardzo ważnym wsparciem, bez 
którego nie udałoby się zorgani-
zować uroczystości. Olbrzymie 
podziękowania należą się pani 
Darii Sember, Urzędowi Gminy 
w Malczycach, klubowi kibica za 
przygotowanie wyjątkowej sceny, 
dyrektor szkoły podstawowej pani 
Marzenie Łaziuk, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Malczy-
cach pani Magdalenie Kożuszko, 
paniom, które przygotowały wy-
śmienity katering oraz wszystkim 
sponsorom i osobom, które użyczyły 
materiałów na wystawę historii 
Odry Malczyce - dziękuje zarząd 
klubu.

Paweł Harom
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Gala 70-lecia LKS Odra Malczyce. Klub przyznał 21 odznaczeń 

Odznaczenia wręczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

Fot. ExprEss-MiEjski.pl

Do 1 października można oglądać wystawę poświęconą historii klubu

Fot. ExprEss-MiEjski.pl

Wójt Piotr Frankowski przekazał pamiątkowy puchar i list gratulacyjny

Fot. ExprEss-MiEjski.pl

Fuzja klubów odra malczyce i KS rusko
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że doszło do połączenia A-klasowego klubu Odra 
Malczyce i występującego w B klasie KS Rusko.

Oba kluby to przedstawiciele gminy Malczyce. 
– Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że 
zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 
r. zarządu PZPN, klub Odra Malczyce na mocy 
uchwały nr 01/08/2018 z dnia 24.08.2018r. przej-
muję drużynę KS Rusko występującą w rozgryw-
kach klasy „B” gr. IX strefy wrocławskiej oraz staje 
się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyję-
cia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania 
klubu KS Rusko – głosi komunikat piłkarskiego 
związku. Odra Malczyce będzie występować 
w rozgrywkach klasy A pod niezmienioną nazwą, 
natomiast klub z Ruska w klasie B zagra pod na-
zwą Odra II Rusko.

– Nasze kluby od zawsze żyły w bardzo dobrych 
relacjach. Celem fuzji Odry Malczyce i KS Rusko jest 

głównie ogrywanie młodych zawodników, którzy 
mają jeszcze wiek juniora i nie zawsze w dłuższym 
wymiarze czasowym dostaliby swoją szansę na grę 
w pierwszej drużynie. Liczymy, że współpraca na 
linii Malczyce – Rusko, która doprowadziła do po-
łączenia klubów, pomoże tym młodym zawodnikom 
w płynnym przejściu z piłki juniorskiej do seniorskiej. 
Ponadto trener Sławomir Samiec-Talar, który pra-
cuje z pierwszą drużyną poprowadzi klub Odra II 
Rusko w rozgrywkach klasy B, aby mieć lepszy pogląd 
na sytuację kadrową klubu. Zespół Odra II Rusko 
swoje mecze będzie rozgrywać na stadionie przy ul. 
Polnej w Malczycach – informuje prezes klub LKS 
Odra Malczyce Bartłomiej Białowąs. Ponadto za-
rząd malczyckiego klubu zostanie powiększony 
o przedstawicieli KS Rusko.

W sobotę 22 września w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się gala 70-lecia istnienia klubu LKS Odra Malczyce. Choć za 
początek działalności sportowej w powojennych Malczycach uznaje się rok 1947, galę jubileuszową udało się zorganizować w tym roku.



J uż drugi rok 
z rzędu wieniec sołectwa 
Chomiąża będzie 

reprezentował powiat średzki 
na dożynkach wojewódzkich. 
Tegoroczne święto plonów 
województwa dolnośląskiego 
odbyło s ię 2 września 
w Gryfowie Śląskim.

Wieniec sołectwa Chomiąża zo-
stał zgłoszony przez gminę Malczyce 
do konkursu powiatu średzkiego na 

Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. 
Powołana komisja konkursowa oce-
niała wieńce 28 sierpnia w Środzie 
Śląskiej. Wieniec Chomiąży okazał 
się być bezkonkurencyjny zdobywając 
99 pkt na 100 możliwych. Bez dwóch 
zdań to prawdziwe arcydzieło wyko-
nane z wielką starannością i precyzją.

– To ogromne wyróżnienie dla so-
łectwa Chomiąża oraz gminy Malczy-
ce. Udział w dożynkach wojewódzkich 
był zwieńczeniem długotrwałej i cięż-
kiej pracy mieszkańców Chomiąży przy 

wieńcu. Niejednokrotnie mieszkańcy 
Chomiąży zaprezentowali swoją lokal-
ną aktywność i zaangażowanie w ży-
cie wsi. Dowodem tego były tegoroczne 
dożynki gminy Malczyce w Chomiąży, 
które przygotowane były z największą 
starannością i zapałem. Trud miesz-
kańców został doceniony na dożynkach 
wojewódzkich, gdzie wieniec otrzymał 
wyróżnienie – mówi wójt gminy Mal-
czyce Piotr Frankowski.
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D ziękczynną mszę 
świętą w kościele 
pw. Świętego 

Michała archanioła 
w Chomiąży koncelebrował 
ks iądz biskup andrzej 
Siemieniewski . 

Swoją obecnością dożynki 
zaszczycili poprzedni probosz-
czowie parafii, ks. Franciszek 
Marmol oraz ks. Mieczysław 
Janczyszyn, czym sprawili miesz-
kańcom Chomiąży ogromną ra-
dość. Ponadto wśród zaproszo-
nych gości obecny był Proboszcz 

Parafii Prawosławnej ks. mitrat 
Michał Szlaga, dzięki któremu 
uroczystości dożynkowe mia-
ły szczególny wymiar, ponieważ 
odbywały się w tonie różnokul-
turowym. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przybyłym Księżom 
za obecność.

Po nabożeństwie korowód do-
żynkowy, w którym uczestniczy-
li mieszkańcy Chomiąży i całej 
gminy Malczyce, organizatorzy, 
zaproszeni goście oraz delegacje 
wieńcowe przeszedł na plac za 
plebanią, gdzie odbyła się część 
artystyczna dożynek gminnych. 
Obrzęd dożynkowy poprowadził 
zespół folklorystyczny Polanie 
ze Środy Śląskiej, który zaprosił 
włodarza gminy Piotra Fran-
kowskiego do wspólnej oficjalnej 
ceremonii. Po niej, na scenie wy-
stąpił również zespól Kulinianie. 
Na miejscu oko cieszyły tradycyj-
nie pięknie udekorowane stoiska 
sołectw. Na swoim stoisku rów-
nież pszczelarze, zaprezentowa-
li używane przez siebie sprzęty 
i chętnie dzielili się z zaintere-
sowanymi wiedzą i pasją. Dzie-
ci i młodzież chętnie korzystali 
z przygotowanych atrakcji, takich 
jak konkurencje prowadzone 
przez animatorów czy darmowej 
zabawy na dmuchańcach. Moc 
atrakcji przygotowała grupa 4x4 
Off Road. Dorośli z kolei mogli 
dodatkowo kosztować wspania-
łości przygotowanych do jedze-
nia i picia przez sołectwa i innych 
wystawców.

Podczas dożynek rozstrzy-
gnięte zostały konkursy, na wy-

niki których wszyscy niecierpliwe 
czekali. Najpiękniejszy wieniec 
przygotowało sołectwo Cho-
miąża, co nikogo, kto mógł to 
kunsztowne dzieło podziwiać, nie 
zdziwiło. Drugie miejsce zajęło 
sołectwo Mazurowice, trzecie so-
łectwo Rachów. W konkursie na 
najpiękniejsze stoisko dożynkowe 
znów bezkonkurencyjna okazała 
się Chomiąża, drugie miejsce za-
jął Wilczków, trzecie Rachów.

Nowością w tym roku był kon-
kurs gminny na najpiękniej przy-
strojoną posesję w Chomiąży. Dla 
zwycięzcy wójt gminy Malczyce 
przewidział nagrodę pieniężną. 
Posesje były tak pięknie udekoro-
wane, że nagrodzono aż cztery go-
spodarstwa. Nagrodę główną zajął 
mieszkaniec, który przygotował 
instalację imitującą traktor ze sło-
my wraz z przyczepą, usytuowany 
w centrum wsi. Kolejne miejsce 

przypadły m.in. za konia ze sło-
my czy zagrodę ze zwierzętami. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Ve-
gaas, który zagrał swoje największe 
przeboje „Lubię dżinsy” czy „Te jej 
czerwone usta”. Na zakończenie 
dyskotekę pod gwiazdami popro-
wadził DJ Mike.

Podziękowania należą się 
wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowanie całej imprezy, 
a w szczególności mieszkańcom 
Chomiąży, starostom dożynek – 
Jolancie Łucyszyn oraz Micha-
łowi Rydzaniczowi, który jest 
sołtysem wsi za przygotowanie 
wspaniałych dożynek,  wystroju 
wsi i dbałość o każdy szczegół. 
Tradycyjnie można było rów-
nież liczyć na pomoc strażaków 
z Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz harcerzy z 3. Mal-
czyckiego Szczepu Harcerskiego 
Ogień.

Święto Plonów gminy malczyce w chomiąży 

Dożynkowa msza w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Chomiąży

Sołectwa mogły liczyć na nagrody zarówno od władz gminy, jak i powiatu

Fot. ExprEss-MiEjski.pl

Pierwsze miejsce za wieniec dożynkowy i stoisko przypadło sołectwu Chomiąża

Fot. ExprEss-MiEjski.pl

W sobotę 18 sierpnia w Chomiąży złożono podziękowania za tegoroczne plony. Organizatorami dożynek gminnych byli wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski, ks. proboszcz Andrzej Obuchowski oraz sołectwo Chomiąża reprezentowane przez sołtysa wsi Michała Rydzanicza.

Najpiękniejszy wieniec Chomiąży 
na dożynkach wojewódzkich


