
Zakończona została ocena 
merytoryczna konkursu w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, 
w którym jedynym samorządem 
rekomendowanym do do� -
nansowania w Obszarze Inter-
wencji Równiny Wrocławskiej 
jest gmina Malczyce. Znaleźli-

śmy się na pierwszym miejscu, 
a wartość rekomendowanej do 
do� nansowania kwoty wynosi 2 
mln 333  tys. zł przy całkowitej 
wartości projektu 2 744 554 zł.

Przedmiotem realizacji ni-
niejszego projektu jest budowa 
dwóch budynków świetlic wiej-
skich w Mazurowicach i Ru-
sku...

Gazeta 
Malczycka

Kwartalnik Gminy Malczyce
 Nr 1 / 11 / 2020   ISSN 2299-4726

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Bilans dokonań w gminie
Malczyce w 2019 roku

Pierwszy Żłobek Publiczny „Szczęśliwe 
Misie” w Malczycach otwarty

O� cjalne otwarcie pierw-
szego Żłobka Publicznego 
w gminie Malczyce odbyło się 
7 stycznia 2020 r. W tym nie-
zwykłym wydarzeniu wzięli 
udział znamienici goście m.in. 
Wojewoda Dolnośląski Jaro-

sław Obremski, wicedyrektor 
Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy Bartosz Ko-
tecki, a także przedstawiciele 
lokalnego samorządu, instytu-
cji regionalnych, powiatowych 
i gminnych oraz stowarzyszeń.

W gminie Malczyce powstaną demonstracyjne świetlice wiejskie
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W tym numerze także:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci 

wodociągowej w miejscowości Rusko

• Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów 

grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminie Malczyce

• Fotowoltaika w Gminie Malczyce – stawiamy na ekologię

• Statystyka gminna w pigułce

• Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy w nowym składzie

• Uroczyste obchody dnia niepodległości w gminie Malczyce

• Zmiany w sprawie odpadów na terenie gminy Malczyce. 

Jakie i kiedy?

• Warsztat dedykowany i spotkania konsultacyjne

w ramach projektu grantowego pn. „Wspólna Przestrzeń – 

partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”

• VI Orszak Trzech Króli za nami

Szanowni Państwo, za nami 
kolejny rok ciężkiej i intensyw-
nej pracy władz samorządowych 
gminy Malczyce. Osobiście bar-
dzo dziękuję wszystkim współ-
pracownikom za tą konsekwentną 

pracę na rzecz lokalnej społecz-
ności. W mojej ocenie był to ko-
lejny rok intensywnych działań 
ukierunkowanych w stronę sta-
bilnego, zrównoważonego roz-
woju. Wszystko to było możliwe 

dzięki bardzo dobrej współpracy 
wójta z radą gminy oraz pełnym 
zaangażowaniu w powierzone za-
dania pracowników samorządo-
wych i sołtysów.

AKTUALNE WIADOMOŚCI Z GMINY MALCZYCE ZAWSZE NA: WWW.MALCZYCE.WROC.PL
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Bilans dokonań w gminie Malczyce w 2019 roku

Szanowni Państwo, 
za nami kolejny rok 
ciężkiej i intensywnej 

pracy władz samorządowych 
gminy Malczyce. Osobiście 
bardzo dziękuję wszystkim 
współpracownikom za tę 
konsekwentną pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. 
w mojej ocenie był to kolejny 
rok intensywnych działań 
ukierunkowanych w stronę 
stabilnego, zrównoważonego 
rozwoju. wszystko to było 
możliwe dzięki bardzo 
dobrej współpracy wójta 
z radą gminy oraz pełnym 
zaangażowaniu w powierzone 
zadania pracowników 
samorządowych i sołtysów.

Rok 2019 kolejnym rokiem 
intensywnego rozwoju

Z roku na rok gmina Mal-
czyce, rozwija się, zmienia swój 
wizerunek i pozycję na listach 
rankingowych. Działania zarzą-
du gminy ukierunkowane są na 
kształtowanie zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokalnej, wy-
rażonego stabilnością ekonomicz-
ną, rozwojem społecznym oraz 
poprawą standardów zarządzania. 
Kluczowe znaczenie mają miedzy 
innymi realizowane inwestycje, 
które w roku 2018 w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca wyniosły 
1229 zł, co uplasowało samorząd 
na 113 miejscu w kraju (gminy 
wiejskie) oraz 2 w powiecie. 

Podróż tysiąca mil zaczyna się 
od jednego pomysłu...

Zarówno te małe jak i większe 
rzeczy zaczynają się od planowa-
nia. W 2019 roku dobiegły końca 
prace związane z opracowaniem 
i przyjęciem nowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla całej gminy Malczyce, co po-
zwoliło długo tego wyczekującym 
mieszkańcom realizować własne 
zamierzenia inwestycyjne oraz 

te związane z budownictwem 
mieszkaniowym.

Podążając za zmieniający-
mi się trendami gospodarczymi 
i funkcjonalno-przestrzennymi, 
jak również nowymi kierunkami 
i możliwościami inwestycyjny-
mi, gmina Malczyce przystąpiła 
również do aktualizacji studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego gminy. Cały ten trudny 
proces wspomagany jest przez 
działania, w ramach nawiązanej 
na podstawie umowy z fundacją 
Sendzimira współpracy “Wspól-
na przestrzeń – partycypacyjne 
planowanie przestrzenne w gmi-
nach”. W ramach tej inicjatywy 
12 listopada 2019 r. m.in. zorga-
nizowano warsztat dedykowany 
ocenie możliwości wdrożenia no-
wych kierunków rozwoju gminy 
Malczyce i zaintonowania przez 
przedstawicieli różnych środo-
wisk gminnych nowego spojrze-
nia na cały proces. To działanie 
równolegle wspomagane było 
przez opublikowaną na gmin-
nym portalu informacyjnym tzw. 
geoankietę – kwestionariusz, za 
pomocą którego można wypowie-
dzieć się o własnych pomysłach 
służących poprawie życia na tere-
nie gminy. Na prowadzenie pro-
cesu związanego z planowaniem 
przestrzennym gmina Malczyce 
otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 20.000 zł.

Sukcesywnie przygotowujemy 
się i szkolimy pod względem ob-
sługi i współpracy z inwestorem. 
W tym celu powołaliśmy Gmin-
ne Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera w Malczycach pod-
pisując z Dolnośląską Agencją 
Współpracy Gospodarczej we 
Wrocławiu umowę, w ramach 
której otrzymujemy na bieżąco 
wsparcie merytoryczne i technicz-
ne związane z tworzeniem do-
godnych warunków do lokalizacji 
inwestycji, prowadzeniem rozmów 
i pozyskiwaniem inwestora.

Ostatecznie zrealizowaliśmy 
zapisy porozumienia z PKP S.A. 
odnośnie relokacji mieszkańców 
budynku dworca kolejowego. 
Dzięki temu zadaniu możliwe 
było rozpoczęcie prac remonto-
wych budynku, a w konsekwencji 
w grudniu 2020 roku będziemy 
mogli cieszyć się pięknymi, no-
woczesnymi pomieszczeniami, 
które przeznaczone zostaną m.in. 
na gminną bibliotekę. Malczyce 
potrzebują również nowego bu-
dynku ośrodka zdrowia oraz sali 
spotkań z zapleczem gastrono-
micznym. W odpowiedzi na te 
potrzeby zlecone zostało opraco-
wanie koncepcji i programu funk-
cjonalno - użytkowego budowy 
obiektów ośrodka zdrowia oraz 
remizy strażackiej, która dyspo-
nowałaby salą z zapleczem ku-
chennym do organizacji różnego 
rodzaju uroczystości okoliczno-
ściowych dla mieszkańców gminy. 

Priorytetem transport publiczny 
Gmina Malczyce ma dość 

rozległą powierzchniowo bry-
łę, w swoim zasobie posiada 9 
sołectw, spośród których nie 
wszystkie posiadają połączenie 
z siedzibą gminy. Mieszkańcy 
od wielu lat sygnalizują problem 
niewystarczającej dostępności do 
komunikacji publicznej. W trosce 
o zabezpieczenie naszym miesz-
kańcom swobodnego dostępu 
do transportu osobowego gmi-
na podpisała z firmą Transport 
Osobowy Kazimierz Słobodzian 
porozumienie na dofinansowanie 
transportu publicznego w gminie 
Malczyce. W efekcie utrzymane 
zostały stałe połączenia autobu-
sowe na terenie całej gminy.

Nie bez znaczenia zarówno 
w kwestii zapewnienia dowozu 
uczniów do szkół oraz komuni-
kacji zbiorowej dla mieszkań-
ców, jak i ochrony środowiska 
jest realizowany przez gminę 
projekt „Zapewnienie wysokiej 
jakości transportu publicznego 
w Gminie Malczyce poprzez 
zakup niskoemisyjnych, nowo-
czesnych autobusów” dofinanso-
wany ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020, którego wartość 
całkowita wynosi 4.947.675 zł, 
przy wartości dofinansowania 
3.419.125 zł. Gmina planuje 
zakupić dwa niskoemisyjne au-
tobusy o napędzie hybrydowym 
spalinowo-elektrycznymi i jed-
nego minibusa o napędzie elek-
trycznym. Zastąpią one wadliwe 

i emitujące znaczną ilość spalin 
do atmosfery autobusy.

Inwestycyjny silnik gmin 
napędza gospodarkę

Rok 2019 to rok kilku waż-
nych dla mieszkańców inwesty-
cji, wpływających na standard 
życia i codzienne funkcjonowa-
nie. Wraz z końcem roku ode-
brany został długo wyczekiwany 
przez młodych rodziców żłobek 
publiczny oferujący 30 miejsc, 
koncentrujący w sobie komplet-
ną ofertę edukacyjną oraz opiekę 
nad dziećmi w wieku od 1 roku 
życia do 3 lat. W nowym obiek-
cie znajdują się takie pomiesz-
czenia jak: sala zabaw dla dzieci, 
sypialnia, szatnia, łazienka dla 
dzieci, łazienka dla personelu, 
pokój socjalny, szatnia dla perso-
nelu, gabinet personelu, kuchnia, 
zmywalnia. Cały koszt przedsię-
wzięcia, budowy obiektu i jego 
wyposażenia, to niespełna 1,7 
mln zł. Poprawiając dostępność 
do obiektów opieki nad małymi 
dziećmi, żłobka i zlokalizowa-
nego w sąsiedztwie przedszkola 
publicznego, wybudowany został 
nowy chodnik od ulicy Dworco-
wej. 

Zakończyliśmy długo oczeki-
wane przez mieszkańców zadanie 
inwestycyjne polegające na prze-
budowie ulicy 1-go Maja w Mal-
czycach, zrealizowane w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Nowa nawierzchnia, szerokie 

chodniki, oznakowane przejścia 
dla pieszych, te wszystkie rozwią-
zania zastosowane zostały aby po-
prawić komfort i bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców. Całkowita 
wartość inwestycji to ponad 890 
tys. zł, z czego dofinansowanie 
wyniosło 416 tys. zł.

Jako jedyna gmina w powiecie 
zrealizowaliśmy projekt grantowy 
wsparcia produkcji energii ze źró-
deł odnawialnych polegający na 
budowie ogniw fotowoltaicznych. 
Grantobiorcy, czyli czterdziestu 
mieszkańców gminy Malczyce 
wykonało instalacje fotowolta-
iczne na potrzeby własnych go-
spodarstw domowych. Wartość 
udzielonych grantów to ponad 
1,2 mln zł.

W trosce o środowisko natu-
ralne oraz finanse naszych miesz-
kańców wspólnie z ośmioma 
innymi gminami, w tym gminą 
Domaniów, która jest liderem 
projektu, złożyliśmy wniosek 
do Dolnośląskiej Instytucji Po-
średniczącej na dofinansowanie 
wymiany nieekologicznych źró-
deł ciepła na bardziej przyjazne 
środowisku, m.in. pompy ciepła. 
Projekt został wybrany do dofi-
nansowania, jego realizacja zapla-
nowana jest do końca 2021 r.

W Malczycach utworzono 
Otwartą Strefę Aktywności, dzię-
ki wsparciu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach programu 
rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o cha-
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rakterze wielopokoleniowym ze 
środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. Całość inwestycji 
wyniosła ponad 53 tys. zł, z czego 
23 tys. zł. pochodzi ze środków 
zewnętrznych. W ramach zadania 
wybudowano w Malczycach przy 
ul. 1-go Maja strefę aktywności 
w wariancie podstawowym. Po-
wstały obiekt składa się z siłowni 
plenerowej, w skład której wchodzi 
6 urządzeń, w tym jedno urzą-
dzenie integracyjne zapewniające 
możliwość skorzystania zarów-
no przez osoby pełnosprawne jak 
i poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich oraz strefy relaksu obej-
mującej stół do ping-ponga, stół 
do szachów, 4 ławki i 2 kosze na 
śmieci, wykonano również nasa-
dzenia. W strefie relaksu wykona-
no utwardzenie z kostki betonowej 
płukanej.

Dzięki dofinansowaniu w wyso-
kości 24 tys. zł., w ramach Odno-
wy Dolnośląskiej Wsi, doposażono 
place zabaw na terenie gminy Mal-
czyce. W Chomiąży zamontowano 
huśtawkę wahadłową, tablicę do 
rysowania, zestaw zręcznościowy 
z linami, w Rusku zestaw zabawo-
wy ze zjeżdżalnią, huśtawkę bocia-
nie gniazdo, ławkę, kosz na śmieci, 
w Rachowie zestaw zręcznościowy, 
tablicę do rysowania, kosz na śmie-
ci, w Wilczkowie zestaw zabawo-
wy do wspinania, zestaw zabawo-
wy, kosz na śmieci, w Kwietnie 
zestaw zręcznościowy, ławki, kosz 
na śmieci, w Chełmie zestaw za-
bawowy ze zjeżdżalnią, ławkę, kosz 
na śmieci.

Kolejną inwestycją jest budowa 
dwóch świetlic wiejskich w miej-
scowościach Mazurowice oraz Ru-
sko, również dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020. Wartość 
budowy obydwu świetlic wiej-
skich to ponad 2,7 mln zł, z czego 
dofinansowanie wynosi 2,3 mln 
zł. Świetlice będą miały charak-
ter budynków demonstracyjnych, 
przekraczających wymagania dla 
budynków użyteczności publicz-
nej, które będą obowiązywały od 1 
stycznia 2021 r. Budynki te będą 
pełniły funkcję edukacyjną oraz 
społeczną w ramach zadań świe-
tlicy wiejskiej. Będą to modelowe 
placówki, zastosowana technologia 
(m.in. „zielony dach”, pompa cie-
pła, panele fotowoltaiczne) pozwoli 
znacznie zredukować koszty utrzy-
mania. Ponadto gmina Malczyce 
będzie współpracować z Politech-
niką Wrocławską w celu realizacji 
funkcji demonstracyjnej. Uczelnia 
kierując się misją związaną z edu-

kacją i promocją odnawialnych źró-
deł energii, podejmie współpracę 
z naszym samorządem w zakresie 
naukowego wykorzystania wyni-
ków pomiarów zużycia energii na 
cele ogrzewania, chłodzenia, przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej 
i wentylacji budynków świetlic 
wiejskich. Budowa rozpocznie się 
w 2020 roku. 

Miejscowość Rusko będzie mia-
ła także kanalizację sanitarną. Zło-
żony przez gminę Malczyce wnio-
sek przeszedł pozytywnie ocenę 
i inwestycja polegająca na budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową niewielkiego odcinka sie-
ci wodociągowej uzyskała w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich maksymalną możliwą 
do uzyskania pomoc w wysokości 
2 mln zł. Planowana inwestycja 
wymaga jednak znacznych dodat-
kowych nakładów finansowych 
pochodzących z budżetu gminy. 
Determinuje to gminę do podję-
cia kolejnych działań w kierunku 
pozyskania dodatkowych środków 
zewnętrznych na tę inwestycję po-
chodzących z innych programów. 

Gmina Malczyce sukcesyw-
nie stawia na rozbudowę bazy tu-
rystycznej. Dzięki otrzymanemu 
w 2019 roku dofinansowaniu w wy-
sokości ponad 197 tys. zł zaplano-
wano remont nieużytkowanych 
pomieszczeń (nad aulą w Szkole 
Podstawowej im. Skarbów Dol-
nego Śląska w Malczycach), które 
zostaną zaadaptowane na bazę tu-
rystyczną z miejscami noclegowy-
mi dla osób odwiedzających gminę 
Malczyce. Przygotowane zostaną 
3 pomieszczenia z ok. 30 miejsca-
mi do spania, 2 pomieszczenia dla 
opiekunów grupy w przypadku 
wymian młodzieży oraz sanitariaty 
z natryskami. Wzdłuż rzeki Odry 
wytyczona zostanie ścieżka space-
rowa, przy której gmina Malczyce 
zamontuje tablice informacyjno
-edukacyjne z zakresu przyrody, 
wiedzy o regionie i promocji dzia-
łań Krainy Łęgów Odrzańskich. 
Ścieżka połączy teren rekreacyjny 
przy ul. Sienkiewicza z bazą kultu-
ralno-turystyczną przy Gminnym 
Ośrodku Kultury im. Władysława 
Reymonta w Malczycach i utwo-
rzoną tam w 2018 r. przystanią 
kajakową. Ponadto wykonane zo-
stanie utwardzone dojście do pły-
wającego pomostu na rzece Odrze. 
Zakończenie prac planowane jest 
w połowie 2021 roku.

Malczyce kulturą stoją
W Gminnym Ośrodku Kultury 

im. Władysława Reymonta w Mal-
czycach, dzięki intensywnym stara-
niom dyrektor Magdaleny Kożuszko 

wraz z pracownikami, mieszkańcy 
gminy mieli możliwość uczestnictwa 
w wielu ciekawych wydarzeniach jak 
występy kabaretowe, koncerty pa-
triotyczne, barokowe czy kresowe.

Wiele z tych wydarzeń odbywa 
się poza obiektami kulturalnymi. 
Każde z nich ma swój wyjątkowy 
charakter. Takim wydarzeniem był 
koncert 8 marca 2019 z okazji Dnia 
Kobiet w kościele w Chomiąży czy 
spotkanie uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Skarbów Dolnego Śląska 
w Malczycach ze znanym pisarzem, 
znawcą tematyki kresów i Prezesem 
Narodowego Forum Kresowego, 
Stanisławem Srokowskim. To dru-
gie spotkanie było efektem zorgani-
zowanego konkursu „Skąd mój ród, 
skąd moje korzenie?”, w ramach któ-
rego uczniowie opisywali doświad-
czenia swoich przodków związane 
z przesiedleniem z Kresów Wschod-
nich na podstawie relacji członków 
rodziny. Najładniejsze prace zostały 
nagrodzone i opublikowane w dwu-
tygodniku Gazeta Obywatelska.

W 2019 roku malczycka bibliote-
ka była organizatorem Powiatowych 
Obchodów Dnia Bibliotekarza i Bi-
bliotek. Z tej okazji w GOK odbyło 
się przedstawienie kabaretowe. 

W krajobraz imprez gminnych 
na stałe wpisały się organizowane 
lub współorganizowane przez gminę 
uroczystości jak: Nadodrzańska Noc 
Świętojańska, Orszak Trzech Króli, 
Jarmark Wielkanocny, gminne do-
żynki, odbywające się każdego roku 
w innej miejscowości. W 2019 roku 
gospodarzem dożynek gminnych 
było sołectwo Wilczków wraz z soł-
tysem Katarzyną Obłońską, radą so-
łecką i radnym. Za tę pracę i zaanga-
żowanie serdecznie dziękujemy.

Już dziś wiadomo, że w tym roku 
trudu współorganizacji dożynek 
gminnych podęli się mieszkańcy so-
łectwa Chełm. Dożynki odbędą się 
tam 22 sierpnia. 

Po raz pierwszy współorgani-
zowaliśmy również zlot przyjaciół 
Wings of Freedom na boisku gmin-
nym przy ul. Mickiewicza w Mal-
czycach, jak również wraz z Lokal-
ną Grupą Działania Kraina Łęgów 

Odrzańskich Konferencję Odrzań-
ską „Niezwykłości na Szlaku Odry” 
z wieloma ciekawymi prelekcjami 
o tematyce przyrodniczej. 

Nauka inwestycją w przyszłość ...
Nadal trwa realizacja projektu 

„Nauka inwestycją w Twoją przy-
szłość w Gminie Malczyce” który 
rozpoczął się w 2019 roku. Dzięki 
pozyskanym środkom w wysokości 
prawie 403 tys. zł zakupiono sprzęt 
komputerowy, fotograficzny, biurowy 
oraz multimedialny jako wyposaże-
nie Szkoły Podstawowej w Malczy-
cach. Dzięki temu zakupowi pla-
cówka zyskała 13 nowych laptopów 
z oprogramowaniem, projektory 
multimedialne, tablice interaktywne, 
wizualizer, rzutnik multimedialny, 
ekran do rzutnika multimedialnego, 
aparat fotograficzny.

Ponadto w okresie wakacyjnym 
zakupione zostały pomoce dydak-
tyczne: słowniki językowe, gry dy-
daktyczne, mikroskopy, wagi, kom-
pasy, wiatromierz, deszczomierz, 
zestaw skał i minerałów, przenośny 
zestaw do badania wody, kwasomierz 
glebowy, odczynniki/substancje che-
miczne, zestawy preparatów mikro-
skopowych, globus, mapy ścienne 
oraz Generator van de Graafa i dwa 
teleskopy. W grudniu 2019 r. odbyły 
się również wyjazdy edukacyjne dla 
dzieci do ExploraPark – Park Na-
uki i Techniki w Wałbrzychu oraz 
Planetarium Astronomicznego przy 
Uniwersytecie Wrocławskim. 

9 września 2019 r. uczniowie 
wspólnie z wójtem gminy Piotrem 
Frankowskim wzięli udział w akcji 
Narodowe Czytanie pod patrona-
tem Prezydenta RP czytając polskie 
nowele. 

Ukoronowaniem całorocznych 
osiągnięć dzieci i młodzieży z te-
renu naszej gminy było przyznanie 
stypendiów naukowych, sporto-
wych, artystycznych. Łącznie przy-
znanych zostało 29 stypendiów na-
ukowych, 2 stypendia naukowe za 
wysokie osiągnięcia w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, 1 
stypendium sportowe, 1 stypen-
dium artystyczne. 

Jesteśmy aktywni, nie tylko go-
spodarczo, również fizycznie

Z wielką radością przyjęliśmy 
informacje o awansie po ponad 20 
latach, naszej czołowej drużyny 
seniorów LKS Odra Malczyce do 
klasy okręgowych rozgrywek pił-
karskich. Gratulujemy całej dru-
żynie i trzymamy kciuki za walkę 
w lidze. W tym czasie gmina przy-
gotowała obiekt przy ul. Polnej 
w Malczycach do poziomu ligi 
okręgowej. Przebudowany został 
obiekt szatniowy, wyremontowano 
trybunę krytą oraz wybudowano 
dwie trybuny modułowe, przepro-
wadzono niwelację terenu, ogro-
dzono pole gry, utworzono ciągi 
komunikacyjne z kostki. Wszystkie 
te działania zmierzają do przygo-
towania w pełni profesjonalnego, 
spełniającego wszystkie wymogi 
i kryteria obiektu sportowego na 
terenie gminy Malczyce. 

Te inwestycje o charakterze 
sportowym uzupełniają wydarze-
nia promujące zdrowy tryb życia. 
Najefektywniejszym, cieszącym się 
z roku na rok coraz większą fre-
kwencją i popularnością jest impre-
za biegowa organizowana od 2015 
roku na przełomie kwietnia i maja 
„Biegaj z nami Malczycami”. Bie-
gacze, amatorzy i nie tylko, mają 
do pokonania 5-cio kilometrową, 
nietrudną trasę biegową, a na zwy-
cięzców w kilku kategoriach czekają 
zawsze ciekawe sportowe nagrody. 
Pobiegać można również przy oka-
zji obchodów Dnia Niepodległości 
w biegu niepodległościowym. 

Organizowane są turnieje m.in. 
tenisa stołowego i badmintona czy 
halowej piłki nożnej o przechodni 
puchar wójta.

Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek

Dzięki uzyskanemu dofinan-
sowaniu w ramach konkursu pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa w Wo-
jewództwie Dolnośląskim w roku 
2019” gmina Malczyce zakupiła 
sprzęt dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wilczkowie. Aby strażacy 
ochotnicy mogli realizować swoje 
zdania i nieść skutecznie pomoc 
w zdarzeniach, przy których bardzo 
często pojawiają się jako pierwsi, 
aby mogli zapobiegać zagrożeniom 
i efektywnie ograniczać ich skutki, 
zakupione zostało wyposażenie 
i sprzęt ratownictwa techniczne-
go dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wilczkowie. Na zakupiony 
w 2019 roku sprzęt składał sie 
przenośny system oświetleniowy 
oraz dziewięć latarek kątowych. 
Przenośmy system oświetleniowy 
służy doświetleniu miejsca zda-
rzenia, wypadku drogowego, na-

dokończenie ze strony 2
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Zakończona została ocena 
merytoryczna konkursu 
w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, w którym 
jedynym samorządem 
rekomendowanym do 
dofinansowania w Obszarze 
interwencji Równiny 
wrocławskiej jest gmina 
Malczyce. Znaleźliśmy się 
na pierwszym miejscu, 
a wartość rekomendowanej 
do dofinansowania kwoty 
wynosi 2 mln 333  tys. zł przy 
całkowitej wartości projektu  
2 744 554 zł.

Przedmiotem realizacji niniej-
szego projektu jest budowa dwóch 

budynków świetlic wiejskich 
w Mazurowicach i Rusku o charak-
terze budynków demonstracyjnych, 
przekraczających wymagania dla 
budynków użyteczności publicz-
nej, które będą obowiązywały od 
1 stycznia 2021 r. Budynki te będą 
pełniły funkcję edukacyjną oraz 
społeczną w ramach zadań świe-
tlicy wiejskiej. Będą to modelowe 
placówki, zastosowana technologia 
(m.in. „zielony dach”, pompa cie-
pła, panele fotowoltaiczne) pozwoli 
znacznie zredukować koszty utrzy-
mania.

– Bardzo się cieszę, jest to wielki 
sukces naszej małej gminy. Liczę na 
to, że procedury podpisania umowy 
przebiegną sprawnie, co pozwoli na 
uruchomienie robót na wiosnę przy-
szłego roku. Nie boję się też użyć 

stwierdzenia, że gmina Malczyce 
obecnie jest liderem powiatu średzkie-
go w rozwiązaniach OZE. Wielkość 
samego dofinansowania na poziomie 
85% pokazuje również, że wybiera-
my te konkursy grantowe, które dają 
nam najwyższy udział środków ze-
wnętrznych, a w najmniejszej mierze 
obciążające budżet gminy Malczyce. 
Nasze projekty charakteryzują się 
unikatowością w skali kraju połą-
czeń zastosowania technologii odna-
wialnych źródeł energii m.in. pompy 
ciepła, zielone dachy, panele fotowol-
taiczne. Jest to kolejny projekt, po fo-
towoltaice dla mieszkańców naszej 
gminy, pokazujący proekologiczny 
charakter rozwoju naszej coraz bar-
dziej przyjaznej naturze gminy. Rolą 
gminy Malczyce jest wspieranie pro-
cesu edukowania i demonstrowania 

rozwiązań w zakresie niskiej emisji, 
a przy tym rozwiązań efektywnych 

w znaczeniu relacji koszt do wydatku. 
– skomentował Piotr Frankowski.

W gminie Malczyce powstaną 
demonstracyjne świetlice wiejskie
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tomiast latarki kątowe montowane 
są na odzieży ochronnej każdego 
strażaka, służą również doświetle-
niu miejsca wypadku. Całkowita 
wartość sprzętu to ponad 9 tys. zł, 
z czego 7,8 tys. stanowiły środki 
pozyskane z zewnątrz. 

Każdy ma w sobie pierwiastek 
twórczy

…I każdy mieszkaniec ma moż-
liwość to udowodnić, dzięki ogła-
szanym sukcesywnie inicjatywom 
i konkursom gminnym. Od kilku 
już lat na początku roku ogłaszany 
jest konkurs grantowy „Kreatywni 
w Gminie Malczyce”. Stowarzy-
szenia, rady sołeckie, koła gospo-
dyń, a także grupy nieformalne 
mają możliwość podzielenia się 
z komisją konkursową swoim po-
mysłem zakładającym zaangażo-
wanie osobowe przy wymyślonej 
przez siebie inicjatywie, natomiast 
koszt materiałów i produktów 
ponosi gmina. W 2019 roku trzy 
sołectwa zagospodarowały teren 
swoich miejscowości; Kwietno, 
Rachów i Rusko a klub sportowy 
ODRA Malczyce przeprowadził 
prace przy obiekcie szatniowym 
boiska przy ul. Polnej. Konkurs 
grantowy Kreatywni…. uzupełnia 

tzw. inicjatywa lokalna przezna-
czona dla organizacji pozarzą-
dowych. W 2019 roku wparcie 
w ramach inicjatywy otrzymały 3 
organizacje.

W ubiegłym roku po raz pierw-
szy przy okazji Dnia Dziecka 
ogłoszony został konkurs "Zostań 
Młodym Wójtem Gminy Malczy-
ce", w którym nagrodą było spra-
wowanie przez jeden dzień funkcji 
wójta w urzędzie gminy Malczyce. 
Pracownicy tego dnia doświadczyli 
pracy z małą kobietką bowiem kon-
kurs wygrała młoda mieszkanka 
Malczyc - Maja Głowacka. Młoda 
pani wójt Maja miała wiele cieka-
wych pomysłów, lecz by znaleźć na 
nie fundusze i je zrealizować gmi-
na Malczyce musiałaby sięgnąć po 
budżety sąsiednich gmin. 

Rok wyborów 
2019 rok był bardzo ważnym 

rokiem, gdyż mieszkańcy decydo-
wali w wyborach parlamentarnych 
o wyborze posłów i senatorów, ale 
również lokalnie o zmianie lub 
udzieleniu dalszego kredytu zaufa-
nia sołtysom oraz radom sołeckim 
swoich miejscowości. Gmina Mal-
czyce przygotowywała organiza-
cyjnie przeprowadzenie wyborów 

sołeckich miejscowości gminy.
Spotkanie z wybranymi sołtysa-

mi i członkami rad sołeckich oraz 
wręczenie zaświadczeń o wyborze 
miało miejsce w maju 2019. Rów-
nież tego roku rolnicy z terenu na-
szej gminy wybrali swojego repre-
zentanta do Izby Rolniczej. Został 
nim Zbigniew Dudziński.

Cokolwiek przydarzy się ziemi, 
nam się przydarzy... 

10 czerwca 2019 dokonaliśmy 
odbioru końcowego prac związa-
nych z rekultywacją składowiska 
odpadów innych niż niebezpiecz-
ne i obojętne w Rusku. Inwestycja 
była realizowana od marca 2018 
roku, zrekultywowane zostało 4,35 
ha powierzchni składowiska. Hał-
dy odpadów zostały zastąpione 
przez tereny zalesione obejmujące 
ponad 2,4 ha oraz oczyszczono 
zbiornik wodny.

Kolejny już raz pozyskali-
śmy z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodne we Wrocławiu do-
finansowanie usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
gminy Malczyce. Przedsięwzięcie 
pozwoliło na utylizację ok. 40 ton 
niebezpiecznego odpadu pocho-
dzącego od mieszkańców gminy 

Malczyce, czego koszt wyniósł 
prawie 28 tys zł.

Budżet 
Na finansowe podsumowanie 

budżetu 2019 przyjdzie czas w oko-
licach marca bieżącego roku, jednak 
już dziś można pokusić się o pierw-
sze wnioski i analizy. Na koniec li-
stopada osiągnięto dochody w wyso-
kości 27 mln zł i wydatki niespełna 
23 mln zł. Oznacza to nadwyżkę 
ponad 4 mln zł. Na koniec roku nie 
była ona jednak tak duża, gdyż 
w grudniu budżet obciążyły spore 
płatności związane z zakończeniem 
budowy żłobka. Spodziewać się 
można nadwyżki rzędu 3 mln zł. 
To dobra informacja, zwłaszcza, że 
rok 2020 zapowiada się jako bardzo 
trudny. Zadłużenie gminy na koniec 
roku wyniesie 6.322.000 zł, co jest 
w relacji do dochodów poziomem 
bezpiecznym.

Niestety już ostatnie miesiące 
kończącego się roku wskazują na 
niepokojące tendencje. Główne źró-
dło dochodów gminy, czyli udziały 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, po latach wzrostu, zano-
towało wyraźny regres. Prognozuje 
się, że z tego tytułu w 2020 roku 
gmina otrzyma około pół miliona 

mniej dochodu. Subwencje z bu-
dżetu państwa też mają być niższe 
niż w 2019 roku. Rosną natomiast 
wydatki bieżące, głownie w oświa-
cie i pomocy społecznej. Wszystkie 
te negatywne czynniki spowodują, 
że może być ciężko zbilansować bu-
dżet bez zaciągania kredytów. Póki 
co jednak wdrażany jest program 
oszczędnościowy i być może pozwo-
li on wytrzymać bez powiększania 
zadłużenia.

- Bardzo cieszę się, że pomimo 
tak wielu trudności jakie piętrzą się 
przed tak małymi i biednymi, jak 
nasz, samorządami, potrafimy kon-
sekwentnym działaniem dokonywać 
wielkich rzeczy. Dumny jestem ze 
swoich współpracowników, bo udało 
mi się zgromadzić wokół Malczyc 
grupę wspaniałych ludzi, którzy czę-
sto bezinteresownie jak i również 
w ramach pełnionych obowiązków, 
pomagają mi realizować trudne 
i ambitne cele. Osobiście odczuwam 
wielką satysfakcję z osiągnięć naszej 
małej ojczyzny oraz napawa mnie 
radością każdy nawet najmniejszy 
sukces, każdego mieszkańca który od-
bieram jak własny, bo wszyscy razem 
jesteśmy autorami zmian zachodzą-
cych wokół nas - podsumowuje wójt 
gminy Malczyce Piotr Frankowski.
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Oficjalne otwarcie 
pierwszego Żłobka 
Publicznego w gminie 

Malczyce odbyło się 7 
stycznia 2020 r. w tym 
niezwykłym wydarzeniu wzięli 
udział znamienici goście 
m.in. wojewoda Dolnośląski 
jarosław Obremski, 
wicedyrektor Dolnośląskiego 
wojewódzkiego Urzędu 
Pracy Bartosz Kotecki, 
a także przedstawiciele 
lokalnego samorządu, 
instytucji regionalnych, 
powiatowych i gminnych oraz 
stowarzyszeń.

Po uroczystym przecięciu 
wstęgi ks. prałat Bolesław Syl-
westrzak poświecił nowo otwarty 
budynek. Następnie, po prze-

mówieniach, przybyli goście 
zostali zaproszeni na krótki wy-
stęp artystyczny przygotowany 
przez najmłodszych podopiecz-
nych Publicznego Przedszkola 
w Malczycach, absolwentów klu-
bu dziecięcego.

Nowa placówka posiada dwa 
oddziały przeznaczone łącznie 
dla 30 dzieci w wieku do lat 3. 
Budynek o powierzchni użytko-
wej 224,47 m² został wyposażony 
w takie pomieszczenia jak: 2 sale 
dla dzieci z łazienkami, szatnia, 
toaleta dla personelu oraz toa-
leta dla osób z niepełnospraw-
nościami, pokój socjalny, szatnia 
dla personelu, gabinet dyrektora, 
kuchnia, zmywalnia, pomiesz-
czenia na bieliznę czy wózkarnia. 
Wraz z budową żłobka przed 
obiektem przygotowano na-

wierzchnię utwardzoną z kostki 
betonowej, parking z miejscami 
postojowymi a także taras i miej-
sce dla urządzeń rekreacyjnych 
o nawierzchni elastycznej z płyt 
poliuretanowych, zwiększające 
bezpieczeństwo dzieci. W ra-
mach inwestycji wykonano rów-
nież zewnętrzną instalację kana-
lizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
wybudowano przyłącze wodocią-
gowe oraz przyłącze elektroener-
getyczne. Nowy obiekt został wy-
posażony w nowoczesną pompę 
ciepła. W celu zwiększenia bez-
pieczeństwa pieszych wybudo-
wany został nowy chodnik.

Przypominamy, że na budowę 
obiektu gmina Malczyce otrzy-
mała dofinansowania w kwocie 
672 000 zł z programu Maluch+ 
oraz 556 648 zł z Dolnośląskie-

go Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w ramach projektu „Stworzenie 
i zapewnienie funkcjonowa-
nia żłobka „Szczęśliwe Misie” 
w gminie Malczyce”. Również 
przez dwa kolejne lata funkcjo-
nowanie żłobka będzie wspierane 
przez środki z Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Kwota ta została przeznaczona 
na zakup wyposażenia, wyna-
grodzenia personelu oraz pobyt 
i wyżywienie 16 dzieci, których 
rodzice sprawujący opiekę nad 
dziećmi do lat 3 chcą powrócić 
na rynek pracy po urlopach ma-
cierzyńskich, rodzicielskich lub 
wychowawczych a także dzieci 
osób, które pozostają bez zatrud-
nienia.

– To kolejny sukces gminy Mal-
czyce. Otwarcie pierwszego Żłobka 

Publicznego „Szczęśliwe Misie” po-
zwoli na aktywizację zawodową 
rodziców, a także znacząco zwięk-
szy atrakcyjność naszej gminy. 
Cieszę się, że najmłodsi będą mogli 
korzystać z w pełni wyposażonego 
oraz funkcjonalnego obiektu ucząc 
się poprzez zabawę – podsumo-
wuje wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

Pierwszy Żłobek Publiczny „Szczęśliwe Misie” w Malczycach otwarty

Projekt pt. „Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka „Szczęśliwe misie” w gminie malczyce”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
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w dniu 6 grudnia 
2019 r.  Dolnośląska 
instytucja 

Pośrednicząca 
opubl ikowała wyniki 
oceny merytorycznej 
projektów złożonych 
w ramach naboru 3.3.1e – 
efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności 
publ icznej  i  sektorze 
mieszkaniowym – konkurs 
horyzontalny OSi – 324/18. 

Wśród projektów rekomendo-
wanych do dofinansowania znalazł 
się projekt pn. „Poprawa jakości 

powietrza poprzez modernizację 
systemów grzewczych w budyn-
kach mieszkalnych w gminach 
powiatu oławskiego, strzelińskie-
go i średzkiego”, którego Wnio-
skodawcą jest Gmina Domaniów, 
a Partnerem jest m.in. Gmina 
Malczyce. Projekt jako jedyny 
z Obszaru Interwencji Równiny 
Wrocławskiej został wybrany do 
dofinansowania. Wartość reko-
mendowanej do dofinansowania 
kwoty wynosi 8 255 527,12 zł 
przy całkowitej wartości projektu  
9 734 984,88 zł.

Wnioskodawca w ramach ww. 
projektu będzie udzielał grantów 

na projekty dotyczące wymiany 
przez mieszkańców nieekologicz-
nych kotłów i pieców na nowe 
bardziej przyjazne środowisku 
i tańsze w eksploatacji systemy 
wytwarzania ciepła.

– Jest to kolejny projekt w gminie 
Malczyce, dzięki któremu popra-
wi się jakość powietrza i komfort 
mieszkańców naszej gminy. Mam 
nadzieję, że procedury związane 
z podpisaniem umowy o dofinan-
sowanie przebiegną sprawnie, co 
pozwoli na uruchomienie naboru 
wniosków o udzielenie grantu wio-
sną-latem przyszłego roku. Oczy-
wiście będziemy na bieżąco infor-

S ala główna wraz 
z zapleczem 
kuchennym świet l icy 

wiejskiej  w chomiąży 
poddana została gruntowej 
renowacj i .

W ramach inwestycji po-
mieszczenie kuchenne zostało 
przebudowane i powiększone 
o dodatkową powierzchnię, uzu-
pełniono też płytki ceramiczne 

na ścianach i podłodze. 
Dodatkowo w sali głównej 

osuszono i odnowiono ścia-
ny oraz wykonano dodatkowe 
gniazda elektryczne.

Prace remontowe wykonał Za-
kład Remontowo – Budowlany 
„DAR-BET” Dariusz Kokoszka 
z Brzegu Dolnego, a ich całkowita 
wartość to 28 261,29 zł.

poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych 
w budynkach mieszkalnych w gminie Malczyce

odnowienie sali głównej wraz z zapleczem kuchennym świetlicy wiejskiej w Chomiąży

mować mieszkańców naszej gminy 
o zaawansowaniu projektu i możli-
wości udziału wszystkich zaintere-

sowanych w projekcie – skomento-
wał Piotr Frankowski Wójt Gminy 
Malczyce.  

Z arząd województwa 
Dolnośląskiego w dniu 
21 stycznia 2020 r. 

podjął uchwałę w sprawie 
sporządzenia i  podania do 
publicznej wiadomości l isty 
informującej o kolejności 
przysługiwania pomocy na 
operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania 

„wsparcie inwestycj i 
związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, 
w tym inwestycj i 
w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2014-2020. 

Na liście podmiotów ubiega-
jących się o przyznanie pomocy 
znalazła się również Gmina Mal-
czyce z inwestycją pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z budową sieci wodociągowej 
w miejscowości Rusko” uzyskując 
18,5 punktów.

W ramach planowanej opera-
cji zostanie wybudowany zbior-
czy system kanalizacji sanitarnej 

wraz z odprowadzeniem ścieków 
komunalnych do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej zlokalizo-
wanej w miejscowości Malczyce 
przy ul. Różanej oraz budowa sie-
ci wodociągowej w miejscowości 
Rusko.

Inwestycja, zgodnie z wnio-
skiem o przyznanie pomocy kosz-
tować będzie ponad 7 mln zł, 
z czego 2 mln zł stanowi kwota 

pomocy finansowej ze środków 
zewnętrznych.

- Projekt stanowi kolejny etap 
rozwoju infrastruktury wodno-
ściekowej na terenie gminy Malczy-
ce. Dzięki realizacji tej inwestycji 
znacznie polepszą się warunki spo-
łeczno-gospodarcze mieszkańców 
naszej gminy – mówi wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko



W edług danych Referatu 
Spraw Obywatelskich 
l iczba mieszkańców gminy 

Malczyce, zameldowanych na 
pobyt stały i  czasowy w grudniu 
2019 roku wyniosła 5730 osób 
(2895 kobiet i  2835 mężczyzn) .   Dla 
porównania w latach ubiegłych 
l iczba mieszkańców wynosi ła: 
w 2018 r.  – 5757 osób,  w 2017 r.

– 5802 osób. Dane te wskazują na regular-
ny spadek liczby mieszkańców naszej gminy, 
co potwierdzają również dane dotyczące 
zameldowań i wymeldowań. W roku 2019 
z gminy Malczyce wymeldowało się 177 
osób, w 2018 r.- 123 osoby  a w 2017 – 102 
osoby.  Spadek liczby mieszkańców naszej 
gminy spowodowany jest głównie wyjazdem 
młodych ludzi za granicę czy też poszuki-
waniem pracy w większych metropoliach. 
Powoli jednak widać także tendencję do 
zamieszkiwania w naszej gminie ludzi, któ-
rzy uciekają przed zgiełkiem dużych miast, 
ceniąc sobie spokój i atrakcyjność położenia 
gminy. Podsumowując ostanie trzy lata do-
tyczące obcokrajowców, prawie dwukrotnie 
zwiększyła się liczba zameldowanych cudzo-
ziemców. W 2019 roku zameldowało się na 
pobyt czasowy 24 obcokrajowców (2018-19, 
2017-13) głównie z Ukrainy i Białorusi choć 
zdarzają się również mieszkańcy Rosji, Nie-
miec, Turcji czy Maroka.

W gminie Malczyce w ostatnich latach 
zauważyć możemy tendencję, która prze-

waża w większości polskich miejscowości. 
Mianowicie zmniejsza się liczba nowo uro-
dzonych w stosunku do rosnącej liczby zgo-
nów. W 2019 zarejestrowano 53 urodzenia, 
zgony – 69, 2018 – urodzenia – 49, zgony 
– 80 a 2017 – urodzenia 57 a zgonów o 10 
więcej.

W zeszłym roku mieliśmy również przy-
jemność zarejestrowania nowo narodzone-
go mieszkańca naszej gminy a dokładnie 
mieszkanki – niezwykłości temu wyda-
rzeniu dodaje fakt, że dziewczynka, jako 
pierwsza od 21 lat, urodziła się w domu ro-
dzinnym na terenie gminy Malczyce.

W 2019 roku najpopularniejsze były 
imiona: Emilia i Jakub. Choć wśród chłop-
ców, obok Jakuba, podobnie jak w 2018 
roku przodował także Antoni. Były także 
imiona rzadziej spotykane i nietypowe  tj. 
Kasjan, Layza, Kamelia, Tymon, Nina, Na-
tan, Liliana czy Nikodem.

Statystyka naszych najmłodszych 
mieszkańców przedstawia się następująco

W ubiegłym roku do Klubu Dziecięce-
go uczęszczało 14 maluszków w wieku od 1 
do 3 lat. Z końcem roku klub ten został za-

mknięty   i w jego miejsce utworzono nową 
placówkę – Żłobek Publiczny „Szczęśliwe 
Misie”. Rok szkolny w Publicznym Przed-
szkole zakończyło  31 sierpnia 2019 – 153 
dzieci, a we wrześniu nowy rok rozpoczęło 
164 dzieci.

Jeśli chodzi o znacznie starsze dzieci to 
naukę w Szkole Podstawowej w Malczycach 
im. Skarbów Dolnego Śląska w roku szkol-
nym 2019/2020 rozpoczęło 398 uczniów, 
w tym 185 dziewcząt. Dla porównania – 30 
czerwca 2019 czyli na koniec roku szkolne-
go 2018/2019 w malczyckiej podstawówce 
i jeszcze istniejących oddziałach gimnazjal-
nych uczyło się 444 uczniów. Do tutejszej 
placówki oświatowej oprócz uczniów gminy 
Malczyce uczęszczają również uczniowie 
gmin sąsiednich, czyli gminy Ruja i Środa 
Śląska.

Dość stabilnie wyglądają statystyki do-
tyczące zawieranych w naszej gminie mał-
żeństw (cywilne i konkordatowe). Dwa 
lata temu zawarto ich 21, w 2018 związki 
małżeńskie zawarły 22 pary a w ubiegłym 
roku 24 pary. Tylko jedna osoba wzięła ślub 
z obcokrajowcem, natomiast żadna nie zde-
cydowała się na ślub poza urzędem stanu 
cywilnego.

W ubiegłym roku tradycyjne wręczono 
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” parom, które świętowały minimum 
50 lat małżeństwa, czyli złote gody. Zostały 
nimi odznaczone 2 pary, tak jak w 2018 roku.
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G mina Malczyce powol i  zbl iża 
s ię do zakończenia real izacj i 
projektu grantowego pn. 

„Projekt grantowy – wsparcie 
produkcj i  energi i  ze źródeł 
odnawialnych w Gminie Prusice, 
Gminie Malczyce i  Gminie Obornik i 
Śląskie”.  Projekt ten real izowany 
jest  w partnerstwie z Gminą 
Obornik i  Śląskie oraz Liderem – PS 
Prusice energetyka Odnawialna 
Spółka z o.o.

Do chwili obecnej wykonano większość 
instalacji fotowoltaicznych przewidzianych 
we wniosku o dofinansowanie projektu. Co 
najważniejsze, ponad 30 Mieszkańców, któ-
rzy dopełnili wszelkich formalności zwią-
zanych z rozliczeniem własnych inwestycji 
otrzymało wypłaty grantów. Kwota wypła-

conych grantów to ponad 920 tys. zł. Pro-
jekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców, mimo wielu procedur, 
formalności, których należy dopilnować.

– Przyznam, że na etapie przygotowy-
wania niniejszego projektu miałem pewne 
obawy związane z jego realizacją, brakiem 
zainteresowania ze strony mieszkańców. Od-
woływałem się wielokrotnie do kwestii zwią-
zanych z dbałością o środowisko, nasze zasoby 
naturalne. Istotny jest także zwykły rachunek 
zysków i strat każdego gospodarstwa domowe-
go – czyli po prostu mniejsze opłaty za energię 
elektryczną. Dzięki wykonanym instalacjom 
jest to możliwe. Moim skromnym marzeniem 
jest, aby instalacje wykorzystujące OZE po-
jawiły się na większości budynków, w tym 
również użyteczności publicznej – komentuje 
wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Fotowoltaika w Gminie malczyce – stawiamy na ekologię

Statystyka gminna w pigułce

„projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie prusice, Gminie malczyce i Gminie oborniki Śląskie”
Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe (zg. z art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 

11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS.03.01.00-02-0019/17.

Fot. Freepik.com
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17 października br. 
w Urzędzie Gminy 
Malczyce odbyła s ię 

pierwsza sesja Młodzieżowej 
Rady Gminy w nowym składzie. 
Podczas obrad, które rozpoczęły 
s ię o godz.  17:00, wójt  gminy 
Malczyce Piotr Frankowski 
podziękował radnym poprzedniej 
kadencj i  za zaangażowanie 
w pracę Młodzieżowej Rady 
Gminy oraz życzył wytrwałości 
w spełnianiu marzeń i  dążeniu do 
celu.

W skład Młodzieżowej Rady Gminy 
Malczyce kadencji 2019-2021 wchodzi 11 
członków.

Młodzi Radni złożyli ślubowanie oraz 
otrzymali zaświadczenia o wyborze, któ-
re zostały wręczone Przez Panią Marzenę 
Łaziuk Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach. 
Następnie członkowie Młodzieżowej Rady 
Gminy wybrali spośród siebie Prezydium 

Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce.
•	 Przewodniczącym Młodzieżowej Rady 

Gminy  został Bartłomiej Mróz
•	 Pierwszym Wiceprzewodniczącym zosta-

ła Maja Głowacka
•	 Drugim Wiceprzewodniczącym został 

Mikołaj Urban
•	 Sekretarzem została Martyna Rabiej

Po wyborze prezydium  głos zabrał 
opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Pan 
Sławomir Samiec-Talar. – Chciałbym Wam 
wszystkim serdecznie pogratulować, podzięko-
wać i życzyć Wam, żeby Wasze wybory w ży-
ciu, tak jak i w Młodzieżowej Radzie Gminy 
Malczyce, przebiegały zawsze tak sprawnie 
i jednogłośnie.

Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Mal-
czyce Piotr Frankowski – Panie Przewodni-
czący, Szanowna Rado mam nadzieję, że to, 
że zostaliście wybrani do Młodzieżowej Rady 
Gminy potraktujecie jako interesującą przygo-
dę. Nie traktujcie tego jako obowiązek, miejcie 
z tego dużo zabawy i starajcie się wyciągnąć jak 
najwięcej satysfakcji z działania w Młodzieżo-
wej Radzie Gminy. Nie bójcie się Panie Prze-

wodniczący prosić o wsparcie i miejcie świa-
domość, że zawsze z życzliwością będziemy 
patrzeć na Wasze potrzeby i na Wasze prośby, 
bo spośród Was w przyszłości będą mieszkańcy 
gminy wybierać Radnych, Wójta, więc myślę, że 
dobrze jest wykorzystać ten czas w taki sposób, 

żeby jak najlepiej się przygotować. Jeszcze raz 
gratuluję Wam wyboru. Dziękuję bardzo.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prze-
wodniczący Młodzieżowej Rady Gminy 
Malczyce zamknął I Sesję Młodzieżowej 
Rady Gminy.

pierwsza sesja młodzieżowej rady Gminy 
w nowym składzie

czyniąc ukłon w stronę 
długoletnich użytkowników 
wieczystych, którym na 

kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. umożliwiono przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
„gruntów wykorzystywanych na 
cele mieszkaniowe” w prawo 
własności w Gminie Malczyce 
ustalona została 95% bonifikata 
z tytułu wspomnianego wyżej 
przekształcenia.

Przed wejściem w życie ustawy właści-
ciel mieszkania lub domu musiał co roku 
płacić podatek od nieruchomości oraz 

opłatę za użytkowanie wieczyste.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to 

właśnie gminom przyznano uprawnienie 
do indywidualnego ustalania wysokości 
bonifikaty na swoim terenie. Dzięki takiej 
możliwości udało się dostrzec szansę na 
to, aby przy przekształceniu użytkowa-
nia wieczystego we własność, mieszkańcy 
Gminy Malczyce ponieśli maksymalnie 
niskie koszty związane z koniecznością 
uiszczenia opłaty przekształceniowej. 
Wójt gminy Malczyce jako jedyny na tere-
nie powiatu średzkiego zaproponował tak 
wysoką bonifikatę od opłaty przekształce-
niowej dla osób fizycznych i spółdzielni 
mieszkaniowych, stanowiąca aż 95%.

W przypadku nieruchomości będących 
własnością Gminy Malczyce procedurę 
„przekształceniową” przeprowadził Urząd 
Gminy, który niezwłocznie zastosował 
naliczenie z zastosowaniem bonifikaty. 
Dla nieruchomości stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa właściwe do prze-
prowadzenia procedury było Starostwo 
Powiatowe w Środzie Śląskiej.

Z uwagi na złożoność całego proce-
su przekształcenia oraz liczne wymogi 
formalne m.in. podwyższenie przez Wo-
jewodę Dolnośląskiego tychże stawek 
w drodze zarządzenia, użytkownicy, któ-
rych nieruchomość należała do zasobu 
Skarbu Państwa otrzymali w początkowej 

fazie wynikającą z ustawy 60% bonifikatę. 
Jednakże niezwłocznie po wejściu w życie 
zapisu o 95% bonifikacie dla mieszkań-
ców Gminy Malczyce nastąpiło ponowne 
przeliczenie wysokości opłaty oraz zwrot 
wynikającej z tego faktu nadpłaty.

– Bardzo się cieszę, że moje starania 
przyniosły oczekiwany rezultat i w efekcie 
końcowym, jako jedyna gmina w powiecie 
średzkim, możemy zaproponować naszym 
mieszkańcom maksymalny poziom bonif i-
katy, bo aż 95% z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego „gruntów 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe – 
wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski.

z myślą o mieszkańcach gminy Malczyce
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101. rocznica odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości 

to wyjątkowa okazja,  aby 
zatrzymać s ię na chwilę i  oddać 
hołd of iarom poległym w walce 
o Polskę.  Uroczyste obchody 
Dnia niepodległości  odbyły s ię 
również w gminie Malczyce. 
Delegacje wieńcowe samorządu 
gminy Malczyce, jednostek 
organizacyjnych, placówek 
oświatowych, organizacj i 
pozarządowych oraz f i rm 
złożyły wiązanki  przy obel isku 
w Malczycach. 

Wcześniej hołd oddano również 
w Kwietnie przy pomniku szlaku II Ar-
mii Wojska Polskiego, gdzie władze gminy 
raz z sołtysem wsi Henrykiem Pitakiem 

i przedstawicielami lokalnej społeczności 
złożyli wiązanki kwiatów.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 10.00, na których nie zabrakło 
występów artystycznych przygotowanych 
przez dzieci i młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej im. Skarbów Dolnego Śląska 
w Malczycach. Podczas obchodów wójt 
gminy Malczyce Piotr Frankowski wręczył 
wyróżnienia w uznaniu zasług za działal-
ność na rzecz lokalnej społeczności, które 
w tym roku otrzymali Adam Haładus oraz 
Janina Jachymska. Za pomoc w organizacji 
wydarzeń gminnych propagujących zdrowy 
tryb życia wyróżnienia otrzymali nauczy-
ciele wychowania fizycznego: Szymon La-
tała, Izabela Talar-Samiec oraz Sławomir 
Samiec-Talar. Była to także okazja, by na-
grodzić laureatów konkursu „Skąd ród mój, 
skąd moje korzenie?”, którego pomysło-
dawcą był polski poeta i prozaik Stanisław 

Srokowski. Zwycięzcami konkursu zostali 
kolejno Maciej Pliś, Hanna Dzieciątkow-
ska i Maja Sułkowska, pozostałym osobom 
wręczono wyróżnienia za udział.

Zwieńczeniem oficjalnych uroczystości 
był bieg niepodległości, który rozpoczął się 
o godz. 11.11. 100 pierwszych osób na me-
cie otrzymało pamiątkowy medal.

Uroczyste obchody dnia niepodległości w gminie Malczyce

G mina Malczyce 
otrzymała 
dof inansowanie 

w wysokości 
197 506, 00 zł 
w ramach operacj i 
pn.  „Rozbudowa 
bazy turystycznej 
w Malczycach 
w Krainie Łęgów 
Odrzańskich”. 

W ramach inwestycji za-
planowano remont nieużyt-
kowanych pomieszczeń (nad 
aulą w Szkole Podstawowej 

im. Skarbów Dolnego Ślą-
ska w Malczycach), które 
zostaną zaadaptowane na 
bazę turystyczną z miejsca-
mi noclegowymi dla osób 
odwiedzających gminę Mal-
czyce. Przygotowane zostaną 
3 pomieszczenia z ok.  30 
miejscami do spania. 2 po-
mieszczenia dla opiekunów 
grupy w przypadku wymian 
młodzieży oraz sanitariaty 
z natryskami.

Wzdłuż rzeki Odry wy-
tyczona zostanie ścieżka 
spacerowa, przy której gmina 

Malczyce zamontuje tablice 
informacyjno-edukacyjne 
z zakresu przyrody, wiedzy 
o regionie i promocji działań 
Krainy Łęgów Odrzańskich 
pełniące rolę edukacyjną. 
Ścieżka połączy teren rekre-
acyjny przy ul. Sienkiewicza 
z bazą kulturalno-turystycz-
ną przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury im. Władysława 
Reymonta w Malczycach 
i utworzonej tam w 2018 r. 
przystani kajakowej. Ponadto 
wykonane zostanie utwar-
dzone dojście do pływające-

go pomostu na rzece Odrze. 
Zakończenie prac planowane 
jest w połowie przyszłego 
roku.

– To nasz kolejny sukces. 
Zagospodarowanie terenu 
wzdłuż rzeki Odry pozwoli na 
zwiększenie estetyki wsi, jak 
i wyeksponowanie walorów 
tego miejsca. Będzie to kolejne 
miejsce, w którym Mieszkańcy 
będą mogli aktywnie spędzać 
wolny czas – podsumowuje 
wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

Gmina Malczyce z kolejnym dofinansowaniem
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Dzień edukacji Narodowej 
w gminie Malczyce

Nauka inwestycją w Twoją przyszłość 
w gminie Malczyce

„Skąd ród mój, skąd moje korzenie?” 
- wyłoniono laureatów konkursu

pasowanie na przedszkolaka  
w malczyckim przedszkolu

18 października w Szkole 
Podstawowej im. 
Skarbów Dolnego 

Śląska w Malczycach odbyły 
s ię uroczystości  związane 
z obchodami Dnia edukacj i 
narodowej.

Przy tej okazji, wójt gminy Malczy-
ce Piotr Frankowski wręczył najbardziej 
uzdolnionym uczniom zaświadczenia 
o przyznaniu stypendium naukowego, 
artystycznego lub sportowego za wy-
bitne wyniki w roku szkolnym 2018/19. 
Przyznane zostały 33 stypendia, w tym 
29 naukowych, 2 naukowe za wysokie 
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, 
1 sportowe i 1 artystyczne.

Podczas uroczystości wójt wręczył 
również nagrody za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej oraz zaan-
gażowanie w rozwój lokalnych placówek 
oświatowych otrzymali Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska 
Marzena Łaziuk oraz Ryszard Tokarski.

– Cieszę się, że mamy tylu uzdolnionych 
uczniów. To pokazuje, że edukacja w naszej 
gminie jest na bardzo wysokim poziomie. My, 
jako samorząd, wspieramy pracę szkoły i na-
uczycieli i jesteśmy dumni z takich wyników 
– podsumował wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

Zebrani goście i pracownicy szkoły obej-
rzeli również program artystyczny w wy-
konaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach.

w związku z real izacją 
przez Gminę Malczyce 
projektu „nauka 

inwestycją w Twoją przyszłość 
w Gminie Malczyce” w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
współf inansowanego ze środków 
europejskiego Funduszu 
Społecznego, w dniu 25 l istopada 
2019 r.  odbyło s ię spotkanie 
z f i rmą zarządzającą Projektem 
Fundacją eduinn Spółka 
Komandytowa. 

Celem spotkania było omówienie oraz roz-
wiązanie bieżących problemów dotyczących 
realizacji Projektu, a także omówienie dalszych 
etapów realizacji ww. zadania.

Przypominamy, że Gmina Malczyce na 
realizację Projektu pozyskała dofinansowa-

nie w wysokości 402.882,20 zł, gdzie całko-
wita wartość wynosi 424.493,00 zł zgodnie 
z umową o dofinansowanie. Celem projektu 
jest podniesienie u uczniów kompetencji 
kluczowych, właściwych postaw i umiejęt-
ności niezbędnych na rynku pracy min. 95% 
uczniów tj.: 312 uczniów, w tym zniwelo-
wanie deficytów u 55 uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi w tym 12 
uczniów z niepełnosprawnościami poprzez 
realizację zajęć dodatkowych i specjalistycz-
nych oraz podniesienie kompetencji zawo-
dowych 95% nauczycieli tj. 45 nauczycieli 
ze szkół w wiejskiej gminie Malczyce w ter-
minie do 30 czerwca 2020 r.

– Bardzo dziękuję wszystkim osobom 
zaangażowanym w projekt, dzięki którym 
otrzymaliśmy tak duże dofinansowanie wyno-
szące ponad 400 tysięcy złotych. Środki finan-
sowe wydawane na rozwój  młodzieży i dzie-
ci, zawsze są najlepiej wydanymi pieniędzmi 
– Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski

K onkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych 

z terenu gminy Malczyce. 
Zadaniem uczestników było 
opisanie histor i i  swojej  rodziny 
w formie opowiadania,  eseju, 
wywiadu lub wspomnienia. 

Do udziału zgłosiło się 15 uczestników.
Laureatami konkursu są:

I miejsce – Maciej Pliś,
II miejsce – Hanna Dzieciątkowska,
III miejsce – Maja Sułkowska.

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali upominki za wzięcie udziału 
w konkursie.

Nagrody zostały wręczone podczas uro-
czystych Obchodów Dnia Niepodległości, 
12 listopada w Szkole Podstawowej im. 
Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

15 listopada br.  był 
wyjątkowym dniem dla 
dzieci  z grupy Sówek 

i  Biedronek, uczęszczających 
do Publ icznego Przedszkola 
w Malczycach. 

Tego dnia odbyło się uroczyste paso-
wanie na przedszkolaka. Maluchy przy-

gotowały program artystyczny pełen we-
sołych piosenek, wierszyków oraz tańców 
dla zaproszonych gości i rodziców. Na-
stępnie wójt gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski pasował ich na pełnoprawnych 
przedszkolaków.

Dzieci otrzymały dyplomy, medale 
oraz słodycze na pamiątkę tego wyjątko-
wego wydarzenia.
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w poniedziałek 9 grudnia 
2019 r. najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy 

odwiedził św. Mikołaj. Spotkanie 
z wyczekiwanym przez dzieci 
gościem odbyło się po raz piąty 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Malczyce.

Organizatorem spotkania był wójt 
gminy Malczyce Piotr Frankowski, któ-
ry punktualnie o godzinie 15:00 powitał 
wszystkich zebranych dziękując za liczne 
przybycie. W trakcie spotkania został roz-
strzygnięty konkurs pn. „Napisz kartkę do 
Św. Mikołaja”, w którym wzięło udział po-
nad 70 dzieci, które za pomocą najróżniej-

szych technik (wycinanki, wyklejanki, zdo-
bienia z koralików, brokatu, cekinów, waty, 
nitek) przygotowały przepiękne kartki dla 
Mikołaja.  W związku z dużą starannością 
włożoną w przygotowanie każdej z prac, 
postanowiono nagrodzić wszystkie dzieci 
bez wyjątku paczką ze słodkościami, które 
wręczał św. Mikołaj.

– Mikołajki tworzą niepowtarzalny kli-
mat, a spotkanie ze św. Mikołajem przy-
nosi wiele radości zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. Bardzo się cieszę, że mogliśmy 
w ten sposób wywołać uśmiechy na twarzach 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy 
– mówi wójt gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski.

Mikołajki w Urzędzie Gminy Malczyce

przedstawienia jasełkowe 
w przedszkolu i szkole podstawowej

Jarmark Bożonarodzeniowy  
w Großharthau

D zień 19 grudnia zarówno 
w Publ icznym Przedszkolu 
w Malczycach, jak i  w Szkole 

Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska upłynął pod znakiem 
przestawień jasełkowych. 

Najpierw przed południem zaproszonym 
gościom zaprezentowała się grupa Pszczó-
łek, która przedstawiła swoją wersję insceni-
zacji jasełkowej. Nie zabrakło tańców, śpie-
wów oraz wierszyków. 

W godzinach popołudniowych jasełka 
bożonarodzeniowe przedstawili uczniowie 
klasy IIIa i IIIc. Pięknie odegrane wido-
wisko wprowadziło w świąteczny klimat 
licznie zgromadzoną publiczność. Każdy 
z gości mógł również zaopatrzyć się w świą-
teczne ozdoby oraz ciasto na tradycyjnym 
kiermaszu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mło-
dym artystom oraz rodzicom i nauczycielom 
zaangażowanym w realizację obu wydarzeń.

P rzedstawiciele gminy 
Malczyce z wójtem 
Piotrem Frankowskim, na 

zaproszenie burmistrza gminy 
partnerskiej ,  wzięl i  udział 
w jarmarku bożonarodzeniowym 
w Großharthau. wydarzenie 
organizowane jest  nieprzerwanie 
od 9 lat  dzięki  pomocy jednostki 
miejscowej straży pożarnej .  na 
jarmarku można skosztować 
tradycyjnych potraw oraz 
podziwiać wyroby miejscowych 
rękodzielników.

 Delegacja z gminy Malczyce przygo-
towała stoisko, na którym zaprezentowano 
wyroby mieszkańców gminy m.in. pachną-

ce pierniczki, mikołaje z drewna, świątecz-
ne stroiki, a także ręcznie robione aniołki. 
Unikatowe ozdoby świąteczne przykuwały 
uwagę dzięki swojej oryginalności i pomy-
słowości. Mimo niesprzyjającej tempera-
tury, wśród biorących udział w jarmarku 
panował świąteczny klimat.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy włożyli ciężką pracę 
w stworzenie niepowtarzalnych ozdób 
świątecznych: uczniom Szkoły Podstawo-
wej im. Skarbów Dolnego Śląska w Mal-
czycach oraz ich rodzicom, pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury im. Włady-
sława Reymonta oraz nauczycielom wy-
chowania przedszkolnego z Przedszkola 
Publicznego w Malczycach.

aktUalne wiaDoMoŚci z GMiny Malczyce 
zawSze na: www.malczyce.wroc.pl
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zmiany w sprawie odpadów na terenie gminy malczyce. Jakie i kiedy?

w związku z nowel izacją 
ustawy o odpadach, 
która nakłada 

wiele nowych obowiązków 
informujemy, że wszystkie 
zmiany na terenie gminy 
Malczyce zostaną wdrożone 
w połowie roku.

Na co powinniśmy się przygotować?

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości 
opłat za odbiór i transport odpadów 
komunalnych.

Wszyscy mieszkańcy, zarówno ci, 
którzy segregują dziś odpady, jak i ci, 
którzy nie segregują  będą musieli wy-

pełnić nowe deklaracje, w których nie 
będzie można zadeklarować zbierania 
odpadów w sposób nieselektywny. 
Dodatkowo mieszkańcy posiadają-
cy kompostownik, którzy zrezygnują 
z odbioru BIO odpadów będą zwol-
nieni z części opłat.

Zmiana opłaty za odbiór i wywóz  
odpadów

Stawki opłat zostaną uchwalone 
przez Radę Gminy Malczyce do po-
łowy 2020 roku.  Obecnie wysokość 
opłaty za mieszkańca niesegregujące-
go odpady nadal wynosi 16,00 zł, za 
segregującego 13,00 zł.

Sposób segregacji
Sposób segregacji nie ulega zmianie 

tzn. mieszkańcy selekcjonują 5 frakcji 
(metale i tworzywa sztuczne, papier, 
szkło, BIO odpady i pozostałości z sor-
towania).

Kontrola prawidłowości segregacji
Firma odbierająca odpady przy od-

biorze będzie kontrolowała prawidło-
wą ich segregację. Konsekwencją nie-
właściwej segregacji będzie naliczenie 
wyższej opłaty.

Dalsze informacje, w tym sposób 
segregacji na poszczególne frakcje, bę-
dziemy przekazywać Państwu na bie-
żąco.

UWAGA! ZMIANA RACHUNKU 
BANKOWEGO DO OPŁATY 

ŚMIECIOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2020 r. opłaty 
za śmieci prosimy wpłacać na nowy 

rachunek bankowy gminy:
80 9589 0003 0006 1955 2000 0420



Warsztat dedykowany i spotkania konsultacyjne w ramach projektu grantowego
pn. „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”

W związku z realizacją przez Gminę 
Malczyce projektu grantowego 
pn. „Wspólna Przestrzeń – 

partycypacyjne planowanie przestrzenne 
w gminach”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
12 listopada odbył się warsztat 
dedykowany. 

Celem spotkania było zapoznanie uczestników 
z dokumentami planistycznymi gminy, zebranie 
opinii i uwag, prace warsztatowe. Szczegółowych 
wyjaśnień udzielał zaproszony gość – dr inż. Paweł 
Pach. Swoją obecnością zaszczycili nas również 
przedstawiciele Fundacji Sendzimira (moderator 
spotkania, architektki, urbanista).

– Pragnę, aby razem z mieszkańcami wypraco-
wywać wspólną wizję rozwoju gminy Malczyce, stąd 
nasz udział w pogłębionych konsultacjach społecznych. 
Pragnę serdecznie podziękować za czynny udział 
w warsztatach – mówił wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski.

Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego to bardzo ważny 
dokument planistyczny wskazujący priorytety dla 
obejmowanych poszczególnych obszarów proce-
durami planistycznymi oraz zawierający wytyczne 
do miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

12 grudnia o godz. 18:00 w świetlicach wiej-
skich w Rachowie, Chomiąży, Kwietnie oraz 
Chełmie odbyły się spotkania konsultacyjne, ma-
jące na celu zebranie opinii i propozycji mieszkań-
ców wszystkich sołectw gminy Malczyce.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu 
mieli okazję, by przedstawić swoje pomysły i su-
gestie dotyczące zmian w kształtowaniu otacza-
jącego ich środowiska, kierunków zagospodaro-
wania terenu, takich jak tereny zabudowy, usług 
czy układu drogowego, a także zasięgnąć porady 
ekspertów obecnych na spotkaniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkań-
com za przybycie oraz zaangażowanie we wspólne 
kształtowanie otaczającego nas terenu i aktywny 
udział w każdym z etapów planowania przestrzeni.
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Informacje z SPZOZ Malczyce

Malczycka rehabilitacja na 5+

Każdy z nas chciałby 
żyć długo, szczęśliwie 
i zdrowo. Myśląc 

o tym ostatnim chcielibyśmy 
zwrócić Państwa uwagę na 
lokalną służbę zdrowia – 
przychodnię w Malczycach 
mieszczącą się przy ul. 
Mickiewicza 6. Pokusiliśmy 
się  o małe podsumowanie 
roku 2019 w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Malczycach. 
w sposób szczególny 
chcieliśmy zwrócić Państwa 
uwagę na malczycką 
rehabilitację.

Poprosiliśmy o krótkie podsu-
mowanie osobę, która wie najwię-
cej o fizjoterapii oraz pacjentach 
malczyckiego ośrodka zdrowia – 
fizjoterapeutę pana Macieja Litkę, 
pracującego na co dzień z miesz-
kańcami gminy Malczyce.

– Praca na oddziale rehabilitacji 
w SPZOZ Malczyce skupia się głów-
nie na przeprowadzaniu komplekso-
wego badania/oceny stanu potrzeb 
pacjenta, formułowaniu diagnozy, 
prognozy i planowania terapii, ewa-
luacji wyników badania/oceny stanu 
pacjenta prowadzącej do podjęcia od-
powiedniej decyzji klinicznej, udzie-
laniu konsultacji w ramach swoich 
kompetencji oraz określania, kiedy 
pacjent powinien zostać skierowany 
do innego specjalisty opieki zdrowot-
nej, wdrażaniu interwencji,  fizjo-
terapeutycznego programu leczenia. 
W 2019 roku zajmowałem się także 
ustalaniem wyników planowanych 
interwencji/terapii, formułowaniem 
zaleceń. Zakres praktyki fizjotera-
peutycznej rozszerzyłem o tworzenie 

strategii ochrony zdrowia/prewencji. 
Uczestniczyłem często w doborze za-
opatrzenia ortotyczno-ortopedycz-
nego – doborze ortez, wkładek itd. 
– opowiada fizjoterapeuta Maciej 
Litka.

Analizując ilość osób podda-
jących się rehabilitacji w latach 
poprzednich, średnio miesięcznie 
w 2015 roku przyjmowano ok. 
70 osób a w roku 2016 już ok. 90 
osób. Porównując miesiąc do mie-
siąca od momentu realizacji umo-
wy z NFZ, w październiku 2017 
roku przyjęto 336 pacjentów i wy-
konano 1100 zabiegów, a w paź-
dzierniku 2018 roku przyjęto już 
345 osób i wykonano 1380 zabie-
gów, analogicznie w październiku 
2019 roku wykonano ponad 3200 
pojedynczych zabiegów. Rehabi-
litacja malczycka pod kierunkiem 
pana Macieja Litki w całym roku 
2019 pracowała bardzo inten-
sywnie przyjmując pacjentów od 
11.00 do 17.00 od poniedziałku 
do piątku. Średni czas oczeki-
wania na rehabilitacje wynosi 
30 dni, co jest bardzo dobrym 
wynikiem. Sięgając po statystyki 
w Polsce ten okres oczekiwania 
to ok 90 dni. Pan Maciek może 
pochwalić się imponującą w tym 
czasie liczbą pacjentów, jak na tak 
mały oddział jakim są Malczyce, 
bo aż 2548 pacjentów,  przy 39 
311 pojedynczych zabiegów.

Malczycka przychodnia notuje 
dzisiaj również największą od lat 
ilość zdeklarowanych pacjentów, 
która kształtowała się na prze-
strzeni lat bardzo różnie. I tak 
w roku 2017 było ich 3854, nato-
miast na początku 2020 roku było 
to już 4014 osób.

Jakie jest stanowisko gminy 
Malczyce?

– Zdaję sobie sprawę, że zawsze 
znajdą się głosy niezadowolenia 
i stwierdzenia, że może być lepiej. 
Osobiście jestem pacjentem przychodni 
w Malczycach. Uważam, że mamy 
wspaniałych lekarzy POZ i jestem 
bardzo zadowolony z pracy naszej 
przychodni oraz poszczególnych le-
karzy. Zaryzykowałbym nawet tezę, 
że w chwili obecnej mamy najlepszy 
personel przychodni SPZOZ w całym 
powiecie, o czym świadczą pacjenci 
zadeklarowani w naszej przychodni 
pochodzący z tak dalekich miejsc jak 
Wrocław.  Rehabilitacja na wysokim 
poziomie i średni czas oczekiwania 
wynoszący 30 dni na bezpłatną reha-
bilitację jest również wynikiem dużo 
lepszym od średniej krajowej, co dobit-
nie pokazuje, że często nie doceniamy 
tego, co mamy – mówi wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

akcje SamodzIelneGo publIczneGo 
zakładu opIekI zdrowotnej w 2019 

roku:

Informacje odnośnIe udzIelonych InStruktarzy I porad dla mIeSzkańców GmIny malczyce w 2019 roku:

•	 22.01 - Bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

•	 20.02 - Bezpłatne badanie 
mamograficzne

•	 08.03 - Profilaktyczna akacja. 
Bezpłatne badanie markerów 
nowotworowych jajników i piersi.

•	 marzec-grudzień - Profilaktyka 
chorób układu krążenia

•	 21.05 - Bezpłatna akcja cytologiczna
•	 21.06 - Bezpłatna akcja profilaktyki 

raka prostaty
•	 20.09 - Pożegnanie Lata z Sercem 

na TY

Od stycznia do grudnia 2019 roku trwał program profilaktyki chorób układu krążenia dla osób zdeklarowanych do lekarza POZ w wieku 35, 40, 45, 
50 oraz 55 roku życia, w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które 
w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z tych świadczeń. Świadczenie obejmowało wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia 
i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika krążenia, kwalifikacje do odpowiedniej 
grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną. Od stycznia do grudnia 2019 r. zostały przebadane 52 osoby.
08.02 - Bezpłatne komputerowe badania 
wzroku - 27 osób
12.02 - Badania mammograficzne - Mammobus
08.03 - Profilaktyczna akcja nowotworowa 
poprzez bezpłatne badania markerów 
nowotworowych jajników ca - 125 i piersi ca 
15-3, z okazji dnia kobiet - 40 osób
25.03 - Badania mammograficzne - Mammobus
23.05 - Odpłatne badania USG DOPPLeR stawów, 
tarczycy, piersi, węzłów chłonnych - 45 osób 
23.05 - Odpłatne badania osteoporozy - 5 osób

27.05 - Bezpłatna akcja cytologiczna z okazji 
dnia matki - 9 osób
30.05 - Bezpłatne komputerowe badanie 
wzroku - 36 osób
13.06 - Badania mammograficzne - Mammobus
25.06 - Bezpłatna akcja profilaktyczna 
w kierunku prostaty z okazji dnia ojca - 11 osób
10.09 - Odpłatne badania USG DOPPLeR stawów, 
tarczycy, piersi, węzłów chłonnych - 28 osób
12.09 - Bezpłatne komputerowe badanie 
wzroku - 22 osoby

19.09 - Badania mammograficzne - Mammobus
25.09 - 28.11 - Bezpłatne i prywatne 
szczepienia przeciwko grypie - 208 osób 
09.10 - Badania mammograficzne - Mammobus
29.11 - Odpłatne badania USG DOPPLeR stawów, 
tarczycy, piersi, węzłów chłonnych - 24 osoby
03.12 - Odpłatne badania USG DOPPLeR stawów, 
tarczycy, piersi, węzłów chłonnych - 27 osób
12.12 - Bezpłatne komputerowe badanie 
wzroku -  19 osób
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19 stycznia 2020 roku na hali 
widowiskowo-sportowej 
w Malczycach odbyła się 

czwarta edycja turnieju o „Złotą 
Rakietkę” wójta Gminy Malczyce Piotra 
Frankowskiego. w turnieju wzięło udział 
ok. 30 uczestników w różnym wieku.

Uczestnicy konkurowali w dwóch dys-
cyplinach – w tenisie stołowym i badmin-
tonie. Nagrody rzeczowe zostały wręczone 
zwycięzcom przez Wójta Gminy Malczyce 
Piotra Frankowskiego.

Oto zwycięzcy IV edycji turnieju 
o „Złotą Rakietkę” Wójta Gminy Malczyce:

Badminton Junior:
I miejsce – Wiktoria Tober,
II miejsce – Maja Sułkowska,
III miejsce – Jakub Bożych,
IV miejsce – Maja Głowacka.

Tenis stołowy Junior:
I miejsce – Maciej Frankowski,
II miejsce – Maja Frankowska,

III miejsce – Bartosz Napieraj,
IV miejsce – Bartosz Ścibor.

Badminton Senior:
I miejsce – Ariel Miklas,
II miejsce – Marek Kuśnierz,
III miejsce – Paweł Tarka,
IV miejsce – Szymon Latała.

Tenis stołowy Senior:
I miejsce – Bogusław Pochwała,
II miejsce – Sławomir Samiec-Talar,
III miejsce – Mateusz Gregorczyk,
IV miejsce – Marek Kuśnierz.

Składamy szczególne podziękowania 
dla nauczycieli wychowania fizycznego ze 
Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolne-
go Śląska: Sławka i Izy Talar-Samiec oraz 
Szymona Latały, którzy z zaangażowa-
niem przygotowują turnieje oraz zachęcają 
uczniów do prowadzenia zdrowego trybu 
życia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą zabawę i przemiłą atmosferę.

IV edycja turnieju o „Złotą Rakietkę” 
wójta Gminy malczyce

IV orszak Trzech Króli za nami

Fot. Emka.nEws

Fot. Emka.nEws

6 stycznia 2020 r.  mieszkańcy 
gminy Malczyce celebrowal i 
Święto Trzech Król i .  To 

niezwykłe wydarzenie odbyło 
s ię już po raz szósty gromadząc 
mieszkańców gminy Malczyce na 
parkingu przy ul .  Traugutta,  aby 
wspólnie przeżyć ten wyjątkowy 
dzień.

Po Mszy Św. w kościele pw. Niepokala-
nego Poczęcia NMP procesja mieszkań-
ców gminy Malczyce z Trzema Królami 
i postaciami biblijnymi, wspólnie kolędując, 
przeszła ulicami Malczyc na parking przy 

ul. Traugutta. Po rozwiązaniu konkursów na 
Najpiękniejszą Koronę oraz Najładniejsze 
Przebranie, w których zostali nagrodzeni 
wszyscy uczestnicy, odbyło się wspólne ko-
lędowanie z Nikolą Wardą i zespołem. Na 
zmarzniętych czekała gorąca herbata oraz 
grzane wino. Nie zabrakło również atrakcji 
dla najmłodszych, którzy z bliska mogli na 
żywo podziwiać alpaki.

Zwieńczeniem VI Orszaku Trzech Króli 
było odtańczenie poloneza przez mieszkań-
ców do kolędy „Bóg się rodzi”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji tegorocznej 
edycji Orszaku Trzech Króli!
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Użyteczne osady
Chcemy Państwa zainteresować rolniczym wykorzystaniem 

osadu ściekowego pochodzącego z oczyszczalni w Malczycach.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach komunalne osady 
ściekowe można stosować:

• w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rol-
nych wprowadzanych do obrotu handlowego,

• rekultywacji terenów zielonych,
• do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OSADU
• poprawia strukturę gleby – duży udział masy organicznej do 50%,
• obniża koszt stosowania nawozów NP-zawiera N do 4% w s.m 

P do 1% s.m,
• odkwasza glebę – ph na poziomie 12.

Stosowanie na poziomie 3t/ha s.m /zawartość s.m ok 20%/

CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA
Mamy aktualne badania laboratoryjne potwierdzające jego 

przydatność

JEDYNY KOSZT JAKI PAŃSTWO PONOSZĄ TO 
WŁASNY ODBIÓR

Chcesz wiedzieć więcej, chcesz sie omówić na odbiór dzwoń 
już teraz pod numer 783 555 021

Szanowni mieszkańcy Malczyc, Chomiąży, Mazurowic i Rachowa

Skrzynki pocztowe

W ielomil ionowym 
nakładem przy 
znacznej  pomocy 

Uni i  Europejskiej  dostal iśmy 
możl iwość korzystania 
z s ieci  kanal izacj i 
sanitarnej .  Apelujemy 
i  prosimy – nie traktujmy 
naszej  inwestycj i  jako 
śmietnika i  możl iwości 
pozbywania s ię wszelk ich 
nieczystości  stałych. 

Cała sieć kanalizacji sanitar-
nej wyposażona jest w odcinki 
spływu grawitacyjnego do prze-
pompowni skąd ścieki tłoczone 
są do studni rozprężnych i dalej 
aż do nowej oczyszczalni ścieków. 
Pompy tłoczne wrażliwe są na sta-
łe zanieczyszczenia i wielokrot-
nie dochodzi do mechanicznego 
uszkodzenia urządzeń. W pom-
pach znajdujemy wszelkiego ro-
dzaju materiały (na załączonych 

zdjęciach), które uszkadzają wirni-
ki, blokują pompy wskutek czego 
pompownia zostaje unierucho-
miona i grozi nam wyciek ścieków 
na powierzchnię gruntu. Ścieki 
posiadają cała gamę bakterii oraz 
substancji toksycznych, które gro-
żą skażeniem środowiska. Pozwól-
my ściekom bytowym płynąć bez-
piecznie pod ziemią. 

Oczywiście wszystkie prze-
pompownie posiadają monitoring 
gdzie śledzimy pracę każdej pom-
py ale potrzebujemy czasu na pod-
jęcie interwencji. Nie wyrzucajmy 
do ubikacji nawet tak pozornie 
delikatnych rzeczy jak chustecz-
ki nawilżane do pielęgnacji ciała, 
podpasek lub włókien ze szczotek 
do mycia podłóg, gdyż one głów-
nie stają się zaczątkiem powstawa-
nia zatoru. Nie wylewajmy do zle-
wozmywaków zużytych tłuszczy 
po smażeniu naszych ulubionych 
schabowych lub oleju z frytkow-

nicy, ponieważ hydrofobowe tłusz-
cze nie rozpuszczają się w wodzie, 
lecz się na niej unoszą, łączą się 
z proszkami do prania, fosforana-
mi i zalegają w kanalizacji tworząc 
złogi. W efekcie rury zarastają 
i zmniejsza się przekrój przelotu, 
co prowadzi do niedrożności in-
stalacji kanalizacyjnej a w konse-
kwencji nawet cofania się ścieków. 

Znajdujemy również inne przy-
czyny zatorów lub zablokowa-
nia pomp: pieluchy jednorazowe, 
ubrania, bieliznę osobistą i (o zgro-
zo) szczątki martwych zwierząt. 
To samo dotyczy użytkowników 
szamb przydomowych. Nie wy-
rzucajmy śmieci do kanalizacji 
sanitarnej, ponieważ ma za zada-
nie odprowadzanie z naszych do-
mostw jedynie ścieków bytowych. 
Życzę dużo rozsądku i potrakto-
wania naszej prośby z całą powagą. 
Dbajmy o to co jest naszym wspól-
nym dobrem.

S zanowni Odbiorcy 
naszych usług! 
Skrzynka pocztowa – 

ta rzeczywista i  mater ialna 
(nie mej lowa) to bardzo 
często ostatnie ogniwo 
naszego kontaktu 
z Państwem. Umieszczamy 
tam  rozmaite rachunki  oraz 
korespondencję do Was. 

Nie tylko my – również Urząd 
Gminy, � rmy kurierskie, jak i sama 
poczta, którą również wykorzystu-
jemy w tym celu. Ostatnio poczta 
w związku z przepisami  RODO 
zaostrzyła wymogi w tej materii. 
Na granicy każdej posesji, a w bu-
dynkach wielorodzinnych na par-
terze – powinny znajdować się 
skrzynki pocztowe. Poczta coraz 
bardziej rygorystycznie przestrze-
ga tych regulacji. Dlatego wraca 
do nas wiele przesyłek, które wy-
słaliśmy do Państwa – z adnotacją 

na kopercie „brak skrzynki pocz-
towej”. Taki obieg trwa dość długo 
i w międzyczasie wysyłamy upo-
mnienia o zapłatę. Robi się nie-
potrzebne zamieszanie i narastają 
nieporozumienia. Nasi pracow-
nicy roznoszący korespondencję, 
wciąż jeszcze CZASEM wciskają 
koperty w szparę drzwi lub poda-

ją sąsiadom. Tak jednak dalej nie 
można, bo naginamy prawo. Więc 
szanowni Państwo – dla porządku 
i własnej wygody bardzo prosimy 
o zainstalowanie chociażby naj-
tańszych i najprostszych „skrzy-
neczek”. Niektórzy wykonują je 
własnoręcznie i to też jest jakieś 
rozwiązanie.
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