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Umowa na do� nansowanie 
przebudowy ulicy 1-go Maja podpisana 

W Malczycach powstanie żłobek
Podpisano umowę z wykonawcą, 
prace ruszyły pełną parą

Za nami V edycja Biegaj z nami 
Malczycami

Wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski podpisał umowę 
z � rmą Przemysław Drabik, ul. 
Odrodzenia 3/2, 56-120 Brzeg 
Dolny, na budowę budynku żłob-

ka gminnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

Zamówienie realizowane bę-
dzie przy ul. Klonowej 1 w Mal-
czycach. 

Ponad 270 uczestników,
28 kwietnia stanęło na linii star-
tu w Malczycach, gdzie aktyw-
nie  rozpoczęto długi weekend 
majowy. Imprezie towarzyszyła 
doskonała atmosfera. W piątej 

edycji Biegaj z nami Malczy-
cami mógł wystartować każ-
dy, organizatorzy przygotowali 
5 kategorii biegowych.

W dniu 15 maja 2019 r. z wizy-
tą u wójta gminy Malczyce Piotra 
Frankowskiego gościli Parlamen-
tarzyści RP, poseł na sejm Michał 

Jaros oraz Senator Jarosław 
Duda. 

Rozmowy dotyczyły 
podsumowania ostatnich 
lat i udziału środków ze-
wnętrznych, krajowych oraz 
UE w rozwoju gminy Mal-
czyce i możliwościach, jakie 
dzisiaj stoją przed naszą 
gminą. Dyskusja dotyczyła 
inwestycji już wykonanych 
takich jak: budowa oczysz-
czalni ścieków, termomo-

dernizacja szkoły, termomoderniza-
cja przedszkola, przebudowa GOK, 
przebudowa targowiska wiejskiego 

w Malczycach, budowa i przebu-
dowa dróg gminnych Mazurowice, 
Chomiąża, Szymanów, Zawadka, 
budowa chodnika w Wilczkowie 
i wielu innych mniejszych zadań 
oraz tych planowanych: przebudo-
wa boiska przy ul. Polnej, budowa 
nowej przychodni zdrowia, budowa 
nowej remizy strażackiej, budowa 
sali bankietowej w Malczycach, 
przebudowa drogi Malczyce – Cho-
miąża – Jastrzębce z chodnikiem 
w granicach Malczyc i Chomiąży 
oraz ścieżki rowerowej między Mal-
czycami a Jastrzębcami.

Parlamentarzyści RP z wizytą w Malczycach

Więcej - s. 3

Więcej - s. 16

Więcej - s. 2

Więcej - s. 2

W tym numerze także:
• Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze Sołtysów

i członków Rad Sołeckich w gminie Malczyce

• Dworzec w Malczycach zostanie przebudowany

• Przy placu zabaw w Malczycach powstanie siłownia plenerowa

• Wizyta biskupa Edwarda Janiaka w Malczycach

• Pierwsze w gminie Malczyce Koło Gospodyń Wiejskich

• Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Malczycach

• Sukces Sary Szafrańskiej ogólnopolskim konkursie recytatorskim

13 maja 2019 r. 
w Dolnośląskim 
Urzędzie 

Wojewódzkim, wójt 
gminy Malczyce Piotr 
Frankowski  podpisał 
umowę na dof inansowanie 
przebudowy ul .  1-go Maja.

Do� nansowanie otrzymane 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych wynosi 416 474 zł.

W ramach inwestycji planowane 
jest m.in. wykonanie nawierzchni 
z mieszanki mineralno-bitumicz-
nej, przygotowanie miejsc posto-
jowych z betonowej kostki bru-
kowej, w tym zatoki autobusowej, 

modernizacja i wykonanie chodni-
ków z betonowej kostki brukowej, 
wykonanie nowych zjazdów oraz 
zarurowanie rowu melioracyjnego, 
zasypanie i utworzenie pasów zie-
leni. Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 891 363, 90 zł.
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13 maja 2019 r. 
w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim, 

wójt  gminy Malczyce Piotr 
Frankowski  podpisał umowę na 
dof inansowanie przebudowy ul . 
1-go Maja.

Do� nansowanie otrzymane w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 
416 474 zł.

W ramach inwestycji planowane jest m.in. 
wykonanie nawierzchni z mieszanki mine-
ralno-bitumicznej, przygotowanie miejsc 
postojowych z betonowej kostki brukowej, 
w tym zatoki autobusowej, modernizacja 
i wykonanie chodników z betonowej kostki 
brukowej, wykonanie nowych zjazdów oraz 
zarurowanie rowu melioracyjnego, zasypanie 
i utworzenie pasów zieleni. Całkowita war-
tość inwestycji wynosi 891 363, 90 zł.

Przypominamy, że Gmina Malczyce we 
wrześniu bieżącego roku zawnioskowała 
do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu o do� nansowanie w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
o przebudowę ulicy 1-go Maja. Lista wnio-
sków, które zakwali� kowały się do otrzyma-
nia do� nansowania, została zatwierdzona 13 
listopada 2018 roku we Wrocławiu. Wśród 

projektów złożonych przez gminy na pierw-
szym miejscu znalazła się gmina Malczyce.

Umowę z wykonawcą podpisano już 
w lutym

Umowę z wykonawcą, konsorcjum � rm 
na czele z liderem Przedsiębiorstwem 
Handlowo-Usługowym Tadeusz Ćwik 
z Wińska,  na przebudowę odcinka ulicy 
1-go Maja podpisano 7 lutego w siedzibie 
Urzędu Gminy Malczyce. Dwa tygodnie 
później przekazany został plac budowy. 
Do tej pory przedsiębiorstwo realizujące 
zadanie wybudowało już znaczny odcinek 
chodników oraz zjazdy indywidualne, za-
rurowany został rów od ulicy Polnej w kie-
runku skrzyżowania z ulicą Dworcową, 
a także wykonane zostały odpowiednie 
prace związane z odbudową kanalizacji 
deszczowej.

Długość inwestycji liniowej wynosi 
około 430 metrów, a zadanie ma zostać 
ukończone najpóźniej do 15 września bie-
żącego roku.

– Taka inwestycja to kolejny krok w kie-
runku poprawy infrastruktury drogowej na 
terenie naszej gminy. Dzięki temu miesz-
kańcy będą mogli przemieszczać się bardziej 
komfortowo i bezpiecznie – podsumował 
wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

W dniu 15 maja 2019 r. z wizytą 
u wójta gminy Malczyce 
Piotra Frankowskiego gościli 

Parlamentarzyści RP, poseł na sejm 
Michał Jaros oraz Senator Jarosław 
Duda. 

Rozmowy dotyczyły podsumowania ostat-
nich lat i udziału środków zewnętrznych kra-
jowych oraz UE w rozwoju Gminy Malczy-
ce i możliwościach, jakie dzisiaj stoją przed 
naszą gminą. Dyskusja dotyczyła inwestycji 
już wykonanych takich jak: budowa oczysz-

Umowa na do� nansowanie przebudowy ulicy 1-go Maja podpisana 

Parlamentarzyści RP z wizytą w Malczycach 

Podpisanie umowy o do� nansowanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

Senator Jarosław Duda gościem wójta gminy Malczyce

Podpisanie umowy z wykonawcą

czalni ścieków, termomodernizacja szkoły, 
termomodernizacja przedszkola, przebudowa 
GOK, przebudowa targowiska wiejskiego 
w Malczycach, budowa i przebudowa dróg 
gminnych Mazurowice, Chomiąża, Szyma-
nów, Zawadka, budowa chodnika w Wilcz-
kowie i wielu innych mniejszych zadań oraz 
tych planowanych: przebudowa boiska przy 
ul. Polnej, budowa nowej przychodni zdrowia, 
budowa nowej remizy strażackiej, budowa sali 
bankietowej w Malczycach, przebudowa dro-
gi Malczyce – Chomiąża – Jastrzębce z chod-
nikiem w granicach Malczyc i Chomiąży 
oraz ścieżki rowerowej między Malczycami 
a Jastrzębcami. Niestety tematów było bardzo 
wiele, natomiast czas ograniczył zakres poru-
szanych obszarów. Parlamentarzyści wyrazili 
swoje uznanie do ambitnych planów inwe-
stycyjnych gminy oraz zapewnili o osobistym 
wsparciu w dążeniu do ich realizacji. Wójt 
Piotr Frankowski w ramach podziękowania 
za dotychczasowe i deklarowane wsparcie 
wręczył Senatorowi Jarosławowi Dudzie pins 
z herbem gminy.

Oprócz dyskusji w Urzędzie Gminy par-
lamentarzyści osobiście przeszli ulicami Mal-
czyc rozmawiając z mieszkańcami i pytając 
ich o opinie.
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w ójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski 
podpisał umowę 

z f i rmą Przemysław Drabik, 
ul .  Odrodzenia 3/2,  56-120 
Brzeg Dolny,  na budowę 
budynku żłobka gminnego 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

Zamówienie realizowane bę-
dzie przy ul. Klonowej 1 w Mal-
czycach. W ramach prac wyko-
nane zostaną roboty budowlane 
polegające na budowie budynku 
żłobka 2–oddziałowego z 30 miej-
scami opieki dla dzieci w wieku 
1-3 (budynek wykonany w tech-
nologii tradycyjnej murowanej ze 
skośnym dachem pokrytym blachą 
dachówko podobną) oraz wykona-
nie przyłącza kanalizacji: wodnej, 
deszczowej oraz energetycznej, 
utwardzenie części terenu kostką 
betonową, wykonanie drogi dojaz-
dowej, miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych oraz ciągu 
pieszego. 

Ogrzewanie obiektu: pompa 

ciepła typu powietrze – woda. Wy-
konane zostanie również oświetle-
nia obiektu. Niniejsze zadanie to 
koszt 1 352 991,30 PLN brutto. 
Planowane zakończenie robót bu-
dowlanych – 16 września 2019 r. 

Program inwestycji obejmuje 
budowę nowego obiektu pełnią-
cego funkcję żłobka publicznego.  
W nowym obiekcie znajdą się takie 

pomieszczenia jak: sala zabaw dla 
dzieci, sypialnia, szatnia, łazienka 
dla dzieci, łazienka dla personelu, 
pokój socjalny, szatnia dla persone-
lu, gabinet personelu, kuchnia oraz 
zmywalnia. Ponadto, planowane 
jest również kompletne doposaże-
nie wszystkich pomieszczeń. W ra-
mach inwestycji zaplanowano także 
budowę placu zabaw.

Gmina Malczyce otrzymała 
dotacje w wysokości 697.200 zł, 
z rządowego programu Maluch+, 
z czego 25.200 zł zostanie prze-
znaczone na funkcjonowanie klu-
biku „Szczęśliwe Misie”, a pozo-
stała kwota na utworzenie żłobka 
publicznego.

– To bardzo dobra wiadomość 
dla rodziców planujących powrót do 

pracy – podsumowuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski. 

– Wielu z nich podejmuje zatrud-
nienie w miejscowościach oddalonych 
nawet o kilkadziesiąt kilometrów od 
miejsca zamieszkania. W związ-
ku z tym, naszym priorytetem jest 
zapewnienie ich pociechom dodat-
kowych miejsc opieki. Cieszę się, że 
realizując inwestycje budowy nowe-
go żłobka możemy przyczynić się do 
pomocy rodzicom w ich ciężkiej pra-
cy, jaką jest wychowywanie dzieci. 
Jestem pewien, że w nowych, kom-
fortowych warunkach każde dziec-
ko będzie czuło się dobrze, to będzie 
wpływało na ich rozwój, a rodzicom 
pozwoli na realizowanie własnych 
planów zawodowych. – dodaje wójt.

W Malczycach powstanie żłobek
Podpisano umowę z wykonawcą, prace ruszyły pełną parą 

7 maja 2019 r.  w  Urzędzie 
Gminy Malczyce odbyło s ię 
spotkanie dotyczące ustaleń 

z zakresu koncepcj i  do programu 
funkcjonalno-użytkowego dla 
budowy remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej  oraz Ośrodka 
Zdrowia.

Program funkcjonalno-użytkowy polega 
na opracowaniu zamówienia, w którym zo-
stają określone wymagania i oczekiwania za-
mawiającego dotyczące zadania budowlanego.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przed-
stawiciele OSP – prezes zarządu gmin-
nego OSP Adam Haładus, prezes OSP 
Malczyce Aleksander Amroży, komendant 
gminny OSP Czesław Dudziński, kierow-
nik SPZOZ Mateusz Olkowski oraz wójt 
gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Podczas spotkania zostały poruszone 
kwestie dotyczące wielkości obiektów, 
propozycje lokalizacji oraz oczekiwania 
wobec ich funkcjonalności. Program po-
wstanie do końca września 2019 roku.

Pierwszym krokiem w kierunku rozbudowy sieci było podpisanie w październiku 2018 
roku listu intencyjnego, dotyczącego współpracy Gminy Malczyce i G.EN. GAZ Sp. z o. o.

Sieć gazowa w MalczycachBudowa remizy OSP oraz ośrodka zdrowia

K olejny etap to 
podpisanie umowy, 
która określa 

szczegółowe zasady 
i  warunki  tej  współpracy. 

Jej podpisanie nastąpiło 22 stycz-
nia 2019 roku w Urzędzie Gminy 
Malczyce. Zgodnie z jej zapisami 
sieć gazowa, która obejmie następu-
jące miejscowości: Malczyce, Mazu-
rowice, Rusko, Wilczków i Chomią-
żę, zostanie wybudowana w ciągu 6 
lat. Do sieci zostanie przyłączonych 
975 odbiorców gazu ziemnego. Po podpisaniu 
umowy, spółka rozpoczęła intensywne prace 
nad opracowaniem niezbędnej dokumentacji 
technicznej.

Nawiązanie współpracy między G.EN. 
GAZ ENERGIA Sp. z o. o., a Gminą Mal-
czyce ma na celu zaopatrzenie gospodarstw 
domowych, jak i przedsiębiorstw w gaz 
ziemny, co pozwoli na wzrost potencjału 
gospodarczego oraz zapewni dynamiczny 

rozwój innowacyjny Gminy. Gazyfikacja 
Gminy Malczyce przyczyni się do zwiększe-
nia atrakcyjności inwestycyjnej jej terenów, 
a także przyniesie korzyść mieszkańcom.

- Sieć gazowa w naszej gminie pozwoli 
na zwiększenie wygody mieszkańców, a także 
przyczyni się do rozwoju naszej małej ojczyzny. 
Cieszę się, że długotrwałe rozmowy przyniosły 
efekty. - podsumował wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski.

Fot. EMka.nEws
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14 maja 2019 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu 
Gminy Malczyce odbyło 

się spotkanie, na którym wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski wręczył 
zaświadczenia o wyborze nowo 
wybranym sołtysom i członkom rad 
sołeckich na kadencję 2019 – 2024.

– Na osobach sprawujących funkcję sołtysa 
i członków rad sołeckich spoczywa wielka od-
powiedzialność. To oni są najbliżej lokalnej 
społeczności, najbardziej dostrzegają jej po-
trzeby i przekazują je samorządowi gminne-
mu. Życzę Państwu samych sukcesów w peł-
nieniu tych funkcji oraz owocnej współpracy 
– podsumował wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

Sołtysi oraz Rady Sołeckie 
na lata 2019-2024:

Chełm Wojciech Owsiany
Rada Sołecka: Piotr Sonnenberg, Mate-

usz Malicki, Stanisław Rodzik, Patrycja 
Klaś, Małgorzata Karcz, Joanna Wietecha, 
Krzysztof Wawron.

Chomiąża Michał Rydzanicz
Rada Sołecka: Jerzy Krzywdziński, Jolanta 
Łucyszyn, Dorota Rydzanicz, Jan Rydza-
nicz, Magdalena Rydzanicz, Ewelina Wy-
socka, Ireneusz Wysocki.

Dębice Ryszard Zawadka
Rada Sołecka: Katarzyna Dzimira, Piotr Ja-
rawa, Stanisław Misiaczek, Natalia Serwata, 
Patrycja Tomczyszyn, Wioletta Tomczy-
szyn,Zenon Tomczyszyn.

Kwietno Henryk Pitak
Rada Sołecka: Maria Bilińska, Sławomir 
Biliński, Tadeusz Jankowicz, Elżbieta Mar-
kowska, Teresa Obierec, Andrzej Pacha, Se-
bastian Rodzik.

Malczyce Paweł Harom
Rada Sołecka: Jarosław Arciszewski, Piotr 

Janik, Tadeusz Libor, Justyna Marchewka, 
Łukasz Norberczyk, Michalina Opoka, Ry-
szard Rzepka.

Mazurowice Sebastian Reluga
Rada Sołecka: Mateusz Bulik, Krzysztof 
Cieloch, Andrzej Pałubiak, Agnieszka Relu-
ga, Mikołaj Śniatyński, Agnieszka Zalewska,  
Krzysztof Zalewski.

Rachów Justyna Tokarz
Rada Sołecka: Wiesław Bednarz, Paweł Il-
ków, Mariola Korbicz, Marek Korbicz, Tere-

sa Malinowska, Danuta Pasiut, Jan Sikorski.

Rusko Monika Dudzińska
Rada Sołecka: Anna Aleksandrowicz, Ro-
bert Dudziński, Zbigniew Dudziński, Beata 
Jankowska, Adam Oleśków, Justyna Zad-
worna, Agnieszka Zięcina.

Wilczków Katarzyna Obłońska
Rada Sołecka: Agata Czerwiec, Stefan 
Grycz, Ryszard Kowalczyk, Marcin Kuźma, 
Czesław Poręba, Maria Poręba, Ewa Waw-
rzyniak.

Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze Sołtysów 
i członków Rad Sołeckich w gminie Malczyce

Fot. emka.news

11 marca 2019 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu odbyła się finałowa gala plebiscytu na Sołtysa Roku.

28 lutego 2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce 
odbyło się spotkanie z sołtysami zwieńczające koniec kadencji. 

Finałowa gala plebiscytu na Sołtysa Roku Koniec kadencji sołtysów gminy Malczyce

celem konkursu jest nagrodzenie 
sołtysów za ich działalność 
i osiągnięcia w takich obszarach 

jak: działalność na rzecz wsi 
i jej mieszkańców, zaangażowanie 
w sprawy społeczne, poprawa 
wizerunku sołectwa, a także 
współpraca z mieszkańcami.

O tytuł Sołtysa Roku ubiegał się soł-
tys wsi Chomiąża Michał Rydzanicz, 
który został zgłoszony do plebiscytu 

przez gminę Malczyce za zaangażowanie 
w życie wsi, działalności na rzecz lokal-
nej społeczności oraz tworzeniu pozy-
tywnego obrazu wsi i jej mieszkańców. 
O ten tytuł walczyło ponad stu sołtysów 
z Dolnego Śląska. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom z gratula-
cjami i upominek. Gminę Malczyce re-
prezentowali również sołtys wsi Chełm, 
Szymanów, Zawadka Wojciech Owsiany 
oraz radny Jerzy Krzywdziński.

w ójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski  złożył 
podziękowania sołtysom 

za dotychczasową, pełną 
poświęceń współpracę na rzecz 
sołectwa.

– Na osobie sprawującej funkcję sołtysa 
spoczywa wielka odpowiedzialność. To ona 
jest najbliżej lokalnej społeczności, najbar-
dziej dostrzega jej potrzeby i przekazuje 
je samorządowi gminnemu. Dziękuję za 

wywiązanie się z tej odpowiedzialności. – 
powiedział wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski. Na spotkaniu sołtysi otrzy-
mali podziękowania i upominki za pełną 
zaangażowania pracę na rzecz samorządu 
gminy Malczyce w mijającej kadencji.

Życzymy realizacji dalszych zamie-
rzeń w pracy na rzecz własnego środowi-
ska i gminy Malczyce, sukcesów, zadowo-
lenia oraz pomyślności zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym.
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K onkurs real izowany 
jest  w gminie 
Malczyce od 2015 

roku.  w ramach programu 
wspierane są projekty, 
które angażują 
mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego.

Program jest prowadzony 
z myślą o organizacjach pozarzą-
dowych oraz grupach nieformal-
nych, które podejmują wspólny 
wysiłek, aby w ich społeczno-
ściach żyło się lepiej. Program 
polega na wsparciu finansowym 
przez gminę oddolnych inicja-
tyw społecznych mających na 
celu uzyskanie trwałych efektów 
poprawiających standardy ży-
cia, wizerunek miejscowości czy 

funkcjonalność istniejącej infra-
struktury. Założeniem programu 
jest także aktywizacja miesz-
kańców, którzy poprzez wspólną 
pracę i realizację zadań, uzyskują 
wymierne efekty i podnoszą po-
ziom życia społecznego.

Do udziału w konkursie gran-
towym „Kreatywni w Gminie 
Malczyce 2019” złożono 14 pro-
jektów.

Z przyczyn formalnych tj. brak 
zapewnienia wkładu własnego 
w wysokości co najmniej 40% war-
tości całkowitej zadania,  4 wnioski 
zostały odrzucone. W 2019 roku 
zaplanowano na ten cel kwotę 20 
tys. zł. Dofinansowanie zostało 
przyznane na realizację 4 projek-
tów, które otrzymały najwyższą 
liczbę punktów:

•	 Rada Sołecka Rachowa otrzy-
ma 5 000,00 zł na zagospoda-
rowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej.

•	 Sołtys i Rada Sołecka Rusko 
przeznaczą 5 000,00 zł na bu-
dowę wiaty przy boisku spor-
towym.

•	 Rada Sołecka Kwietna kwotą 5 
000,00 zł zagospodaruje tereny 
zielone w Kwietnie.

•	 LKS ODRA Malczyce otrzy-
ma 5 000,00 zł na szatnię przy 
boisku sportowym.

Serdecznie gratulujemy aktyw-
ności lokalnej i zaangażowania. 
Wszyscy wnioskodawcy wykazali 
się dużą pomysłowością. Dzięku-
jemy za chęci kształtowania lep-
szego wizerunku wsi.

Konkurs grantowy „Kreatywni w Gminie Malczyce” rozstrzygnięty

Przy placu zabaw w Malczycach 
powstanie siłownia plenerowa

wręczenie nagród w konkursie na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania terenu 

przy ul. Pocztowej

G mina Malczyce otrzymała dof inansowanie 
z Ministerstwa Sportu i  Turystyki  w ramach 
Programu OSa. 

Tegoroczny nabór Programu OSA rozstrzygnięty. Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca 
sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. 

W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, spraw-
nościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowa-
nie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane 
do różnych grup wiekowych. W całej Polsce zostanie dofinansowa-
nych 1420 obiektów. W 2019 roku Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki przeznaczyło na ten cel ponad 50 mln zł. 

Wśród wniosków pozytywnie ocenionych znalazł się również 
nasz. Pozyskano 25 000,00 zł na stworzenie w Malczycach siłow-
ni plenerowej ze strefą relaksu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać 
z sześciu urządzeń siłowni plenerowej (w tym jedno przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych) a także strefy relaksu. Otwar-
ta Strefa Aktywności powstanie w Malczycach przy ul. 1-go Maja. 

Doposażenie szatni przy boisku przy ulicy Polnej w Malczycach to jeden 
z projektów, które otrzymały największą ilość punktów

31 maja 2019 r. 
o godz.  13:00 
miało miejsce 

rozdanie nagród 
w ramach konkursu na 
opracowanie koncepcj i 
zagospodarowania terenu 
przy ul .  Pocztowej .

Zadaniem uczestników kon-
kursu było opracowanie pomysłu 
na zagospodarowanie terenu, za 
pomocą opisu technicznego za-
wierającego podstawowe informa-
cje na temat przyjętych rozwiązań 
funkcjonalnych i przestrzennych tj. 
rysunek, załączona mapa lub plan.

Komisja oceniała prace pod 
względem zgodności z regulami-
nem konkursu, pomysłowości i in-
wencji twórczej autora, zastosowa-

nia praktycznych rozwiązań oraz 
możliwości realizacyjnych.

Do Urzędu Gminy Malczyce 
wpłynęło 7 prac, każdą z nich ce-

chowała różnorodność, kreatywność 
oraz zaangażowanie.

I miejsce w konkursie zajął Pa-
weł Harom, którego praca otrzy-
mała 39 pkt. Nagroda została wrę-
czona przez Maję Głowacką, która 
tymczasowo pełniła najważniejszą 
funkcję w samorządzie gminnym. 
Młoda wójt pogratulowała świet-
nego pomysłu oraz życzyła samych 
sukcesów laureatowi. W artykule 
przedstawiamy wizualizację wy-
branej pracy.

Dziękujemy uczestnikom kon-
kursu za aktywność, chęci kreowa-
nia otaczającej nas przestrzeni i za 
pracę włożoną w stworzenie kon-
cepcji zagospodarowania terenu.





21 marca 2019 roku, 
pierwszego dnia wiosny, 
wójt  gminy Malczyce 

Piotr Frankowski  uczestniczył 
w uroczystości  wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę 
Centrum Kultury Alternatywnej 
w Środzie Śląskiej .

 Inwestycja realizowana jest przez Powiat 
Średzki w partnerstwie z instytucjami kultury 
z terenu powiatu, między innymi Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Malczycach. Uroczy-
stość rozpoczęła się od prezentacji projektu 
budowy centrum i opisu działań poprzedza-
jących jego złożenie. Później władze powiatu 
i zaproszeni goście podpisali dokument zawie-
rający informacje na temat budowy. Ostatnim 
punktem programu było wmurowanie kamie-
nia węgielnego i tuby  z dokumentami oraz fo-
tografiami pierwszych prac na budowie.

– Bardzo dziękuję Staroście Krzysztofowi 
Szałankiewiczowi oraz Wicestaroście Sebastia-
nowi Burdzemu za zaproszenie na uroczystość, 
która zainicjowała proces inwestycyjny CeKA. 
Jestem pod olbrzymim wrażeniem pomysłu oraz 
realizowanej wizji, która bardzo wzbogaci 
ofertę kulturalną całego powiatu. Różnorodność 
form planowanych aktywności na terenie Cen-
trum jest imponująca i rzeczywiście śmiało moż-
na stwierdzić, że będzie to prawdziwe centrum 
kultury skupiające wokół siebie osoby o wielu 
zainteresowaniach oraz uzdolnieniach. Jak po-
wiedziała jedna z zaproszonych osób, będzie to 
miejsce dla „tych zdolnych i tych bez uzdolnień”. 
Oczywiście w tubie  wmurowanej w fundament 
dla potomności umieściłem również element od 
nas, a mianowicie pins z logo Gminy Malczyce, 
aby za 500 lat, gdy ktoś ją otworzy, wiedział, że 
Gmina Malczyce zawsze wspierała inicjatywy 
służące kulturze i nauce. – wójt gminy Malczy-
ce Piotr Frankowski.

16 maja 2019 roku w Urzędzie 
Gminy wójt  gminy 
Malczyce Piotr Frankowski 

spotkał s ię z Panią Gabrielą 
Tomik,  Pełnomocnikiem Ministra 
Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi 
Śródlądowej  ds.  współpracy 
z samorządami terytor ialnymi 
w zakresie rozwoju śródlądowych 
dróg wodnych. 

W spotkaniu uczestniczył również plani-
sta Paweł Pach opracowujący obecnie miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla gminy.

Rozmowy dotyczyły rozwoju dróg trans-
portu rzecznego, opartego o rzekę Odrę oraz 

przygotowania infrastruktury portowej do 
podjęcia funkcji związanej z transportem. 
Dużo uwagi skupiono na rozwoju portu 
rzecznego w Malczycach jako miejsca po-
tencjalnego dużego rozwoju w najbliższej 
przyszłości oraz otoczeniu wspierającym ten 
rodzaj gospodarki.

Wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski 
przedstawił Pani pełnomocnik koncepcję 
rozwoju gospodarczego, powiązanego z tury-
styką i możliwościami połączenia dróg trans-
portu wodnego, drogowego oraz kolejowego 
w Malczyckim Centrum Logistycznym, ob-
sługującym inwestorów z obszaru Wrocławia 
oraz LGOM. Pani Gabriela Tomik zapewniła 
o wsparciu i pomocy w realizacji tych planów.

29 kwietnia 2019 r.  marszałek 
Cezary Przybylski  oraz 
dyrektor szpitala podpisal i 

umowę dotyczącą projektu 
real izowanego przez Szpital 
Specjal istyczny im. A.  Falk iewicza 
we Wrocławiu,  dzięki  któremu na 
Dolnym Śląsku zostanie wdrożony 
proces Teleopieki .  Partnerami 
projektu są:  Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich,  OLK we 
Wrocławiu – SPZOZ oraz Gmina 
Malczyce.

Wdrożenie systemu Teleopieki pozwoli na 
nieodpłatne korzystanie ze sprzętu medycz-

nego, monitorującego stan zdrowia pacjenta. 
W razie nieprawidłowości lekarze bezzwłocz-
nie skontaktują się z pacjentem, tym samym 
zapewniając mu pomoc medyczną.

Program obejmie około 1000 pacjentów 
powyżej 65 roku życia, którzy chorują na co 
najmniej dwie przewlekłe choroby. Całkowita 
wartość projektu wynosi niecałe 8 mln zło-
tych, z czego prawie 7 mln pochodzi z fun-
duszy unijnych.

Budowa Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej

Wyjątkowa wizyta w Urzędzie Gminy Malczyce

Wdrażanie procesów związanych z systemem Teleopieki
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w sobotę 1 czerwca na 
stadionie przy ul icy 
Mickiewicza w Malczycach 

odbył s ię gminno-sołecki  Bajkowy 
Dzień Dziecka.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 13. Chwi-
lę później scenę opanowali uczniowie i uczen-
nice szkoły podstawowej w Malczycach. Naj-
pierw odbyły się pokazy taneczne, a następnie 
występy wokalne pt. „Dziecko w piosence”, 
w których młodzi artyści popisali się recytacją 
oraz śpiewem.

Około godziny 15 brawurowo na teren 
imprezy wjechali motocykliści z Wings of 
Freedom, którzy wystawili swoje maszyny do 
podziwiania i fotografowania. Olbrzymim 
zainteresowaniem cieszył się pokaz strażacki 
w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Bajkowy Dzień Dziecka nie mógł obejść się 
bez konkursu na najlepsze rodzinne przebranie. 
Jury miało nie lada zagwozdkę przy wyborze 
najciekawszego stroju, finalnie jednak przy-
znając pierwszą nagrodę rodzinie Flinstonów. 
Drugie miejsce przypadło indianom, zaś trzecie 
"mieszańcom". Nagrodę pocieszenia odebrali 
górale.

Spośród rozdanych i ponumerowanych ta-
lonów, uprawniających do odbioru darmowego 
poczęstunku, rozlosowano 30 upominków-nie-
spodzianek.

Punktualnie o 17.15 plac przed sceną mal-
czyckiego boiska opanowały kolory, a dokładnie 
Festiwal Kolorów, wzorowany na Holi - hin-
duskim święcie radości i wiosny. Tuż po nim 
na murawie tradycyjnie już pojawiła się piana, 
w której szalały do końca imprezy. W ten upal-
ny dzień w ochłodzie pomogli strażacy, którzy 
kilkakrotnie uruchamiali kurtyny wodne.

Oczywiście nie zabrakło dmuchańców, gril-
la, stoisk do malowania buziek, gier i zabaw dla 
dzieci, zarówno w wykonaniu animatorek, jak 
i nauczycieli wychowania fizycznego z mal-
czyckiej szkoły podstawowej czy mega klocków 
i baniek.

W zacienionej części boiska ustawiła się 
Pani weterynarz Agnieszka Miłkowska z miej-
scowego gabinetu Mal-Vet, która wraz z Panią 
Marią Pustelnik zachęcały dzieci do zabawy ze 
zwierzakami.

- Myślę, że Bajkowy Dzień Dziecka można 
uznać za udany. Uśmiech na twarzy dzieci, które 
pojawiły się tego dnia na terenie imprezy, jest dla 
nas bezcenny. Z tego powodu należy potwierdzić, 
że wydarzenie pozostanie w kalendarzu imprez 
organizowanych przez sołectwo. Przyszedł czas 
na odpoczynek, ale już niedługo będziemy zasta-
nawiali się nad przyszłoroczną edycją Bajkowego 
Dnia Dziecka. Chciałbym serdecznie podziękować 
sołtysom oraz radom sołeckim Chomiąży, Kwietna, 
Rachowa, Ruska i Wilczkowa, Gminie Malczyce 
oraz oczywiście radzie sołeckiej miejscowości Mal-
czyce - bez Was ta impreza nie byłaby tak udana. 
Wielkie podziękowania również do wszystkich 
sponsorów oraz partnerów, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę do tego wydarzenia. Jest mi niezmiernie 
miło wiedzieć, że są w naszym otoczeniu ludzie, na 
których wsparcie można liczyć - komentuje sołtys 
miejscowości Malczyce Paweł Harom.

- Podczas tego wyjątkowego dnia zorgani-
zowaliśmy również zbiórkę środków pn. "Pomoc 
Psim Staruszkom" na wyżywienie i opiekę nad psi-
mi seniorami oraz psiakami wymagającymi stałego 
leczenia. Dzięki wsparciu ludzi, którzy otworzyli 
swoje serce na potrzebujące zwierzęta udało się ze-
brać kwotę ..., która w pełni zostanie przekazana 
Stowarzyszeniu Help Animal - dodaje sołtys.

Organizatorzy: 
Sołtys Paweł Harom oraz rada sołecka 
miejscowości Malczyce przy wsparciu:
•	 Sołtys Michał Rydzanicz i rada sołecka 

miejscowości Chomiąża, 
•	 Sołtys Henryk Pitak i rada sołecka 

miejscowości Kwietno,
•	 Sołtys Justyna Tokarz i rada sołecka 

miejscowości Rachów,
•	 Sołtys Monika Dudzińska i rada sołecka 

miejscowości Rusko,
•	 Sołtys Katarzyna Obłońska i rada sołecka 

miejscowości Wilczków.
•	 Gmina Malczyce
Partnerzy i sponsorzy:
•	 Dyrektor Magdalena Kożuszko oraz 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Malczycach

•	 Dyrektor Marzena Łaziuk, pracownicy oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Skarbów 
Dolnego Śląska w Malczycach,

•	 Gabriela Zawisza-Krzywdzińska oraz Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej,

•	 Ochotnicza Straż Pożarna Wilczków,
•	 Ochotnicza Straż Pożarna Malczyce,
•	 Ochotnicza Straż Pożarna Rusko,
•	 3. Malczycki Szczep Harcerski „Ogień”,
•	 Santander Bank Polska Odział w Środzie 

Śląskiej Dyrektor Dariusz Antoszczyszyn,
•	 Sklep ROMEX Grzegorz Romaniuk,
•	 Stocznia MALBO,
•	 Firma Usługowo-Handlowa „Papiernia” 

Dorota Sienkiewicz,
•	 Fundacja „Szansa na przyszłość” i prezes 

Jarosław Arciszewski,
•	 Fundacja „Zakręceni na Odrę” i prezes Jan 

Sobowiec,
•	 Gabinet Weterynaryjny „Mal-Vet” 

Agnieszka Miłkowska,
•	 Stowarzyszenie „Help Animals” Maria 

Pustelnik,
•	 „Salonik Kwiatów” Paulina Białowąs,
•	 „Magia Kwiatów” Beata  Świrniak
•	 Hurtownia artykułów papierniczych 

„HASTA” Jadwiga Cieślak,
•	 Piekarnia „Renia” Bernard Stasiaczyk,
•	 Stowarzyszenie „Wings of Freedom” i prezes 

Paweł Sołtys,
•	 Komenda Powiatowa Policji Środa Śląska – 

Rewir Dzielnicowych w Malczycach,
•	 Katarzyna Chicińska radna gminy Malczyce,
•	 Marcin Głowacki radny gminy Malczyce,
•	 Jerzy Krzywdziński radny gminy Malczyce,
•	 Monika Olchawa przewodnicząca Rady 

Gminy,
•	 Stanisław Sobowiec radny gminy Malczyce,
•	 Justyna i Łukasz Marchewka,
•	 Angelika Harom,
•	 Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc 

i Okolic.

za nami gminno-sołecki Bajkowy Dzień Dziecka

aktualne wiaDoMości z gMiny Malczyce zawsze na: www.malczyce.wroc.pl
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Co roku w naszej gminie organizowane są Obchody Majowe, mające na celu 
uczczenie rocznicy Dnia Zwycięstwa oraz uchwalenia Konstytucji 3. Maja.

W ramach Obchodów Majowych 8 maja 2019 r. gmina Malczyce gościła p. Kamila 
Kartasińskiego – absolwenta Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, autora książki 
„Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa”.

Z okazji 79. rocznicy I zsyłki Polaków na Syberię, w Malczycach odbyło się spotkanie 
z Sybirakami z gminy Malczyce, poświęcone zesłanym.

W tym roku uroczystości powiatowego Dnia Strażaka obchodziliśmy przed Komen-
dą Powiatową PSP w Środzie Śląskiej, gdzie odbyła się uroczystość z udziałem dru-
hów OSP z terenu powiatu oraz strażaków PSP ze Środy Śląskiej.

obchody majowe 
w gminie Malczyce

Spotkanie autorskie 
z Kamilem Kartasińskim

79. rocznica I zsyłki polaków 
na Syberię

Obchody powiatowe św. Floriana 
z odznakami Honorowymi Gminy malczyce

8 maja 2019 roku o godz.  11:30 
rozpoczęły s ię of ic ja lne 
uroczystości  przy obel isku 

w Malczycach.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele władz samorządowych, 
duchowieństwa, placówek oświatowych, 
jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, 
sołectw oraz związków działających na te-
renie gminy Malczyce.

Po oficjalnym przywitaniu gości nastą-
piło odśpiewanie hymnu. Następnie, głos 

zabrał wójt gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski, który przypomniał, jak ważna jest 
pamięć o historii Polski.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Skarbów Dolnego Śląska przygotowali 
krótki program artystyczny, zawierający 
wiersze oraz pieśni patriotyczne. Po wystę-
pie młodzieży nastąpiło złożenie kwiatów 
przez delegacje wieńcowe. Obchody Ma-
jowe zwieńczyło złożenie wiązanek przy 
pomniku szlaku II Armii Wojska Polskie-
go w Kwietnie.

O godz. 17:00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Malczycach odbyło 

s ię spotkanie z pisarzem, 
który przedstawił prezentację 
dotyczącą publ ikacj i .

Autor opowiadał o tym, jak zrodził się 
pomysł napisania książki, jak wyglądały 
przygotowania i zbieranie niezbędnych 
materiałów oraz o przyjaźniach, któ-

re zostały nawiązane dzięki współpracy 
przy tworzeniu książki.

Utwór opowiada o polskim nastolatku 
Janie Szymczyku, który w 1944 roku zo-
staje powołany do Wehrmachtu, uczest-
niczy w walkach na przedpolach „Festung 
Breslau”, a następnie zostaje żołnierzem 
II Korpusu Polskiego.

Książka znajduje się w zbiorach bi-
blioteki publicznej w Malczycach, zachę-
camy do czytania!

Organizatorami spotkania 
byli: wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski, ks. andrzej 

Obuchowski oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska Marzena Łaziuk.

W sobotę, 9 lutego 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Skarbów Dolnego Śląska roz-
poczęło się spotkanie ku czci zesłanych Po-
laków na Syberię. Spotkanie rozpoczęło się 
uroczystym powitaniem gości. Po powitaniu 
gości wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski 
przedstawił prezentację o gehennie Polaków 

zesłanych w głąb Rosji. Następnie ksiądz 
Andrzej Obuchowski opowiedział o swoim 
20 letnim pobycie na Syberii m.in. o poszu-
kiwaniu grobów Polaków. Zaproszeni goście 
mieli także okazję, by poznać Syberię z innej 
perspektywy, dzięki prezentacji księdza, któ-
ra przedstawiała piękno syberyjskiej natury 
oraz jej mieszkańców.

Nie zabrakło także wzruszających wy-
stępów zaprezentowanych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska. W dowodzie uznania Sybirakom 
wręczono biało – czerwone róże oraz pa-
miątkowe dyplomy.

Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Pożarnictwa Gminy Malczyce 
wójt Piotr Frankowski wspólnie 

z prezesem Zarządu Gminnego OSP 
adamem Haładusem, uhonorowali 
Komendanta Powiatowego PSP. bryg. 
mgr inż. Marka wawrejko oraz dh 
Leszka Gawlińskiego Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Odznaka jest dowodem pamięci 
i wdzięczności osobom fizycznym oraz in-
stytucjom i organizacjom społecznym, jako 

wyraz uznania za: działalność przeciwpoża-
rową i ratowniczą na terenie Gminy Mal-
czyce, ofiarność w usuwaniu skutków klęsk 
żywiołowych, ofiarną służbę strażaków 
Gminy Malczyce, bezinteresowną pomoc 
w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożaro-
wej Gminy Malczyce, kultywowanie trady-
cji i historii ruchu strażackiego; działalność 
oświatową, artystyczną, kulturalną i spo-
łeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 
Prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej, 
długoletnią i aktywną działalnością w struk-
turach Ochotniczych Straży Pożarnych.
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z okazji 40-lecia kapłaństwa malczyce odwiedził edward Janiak – biskup kaliski, 
który urodził się i wychował w Malczycach. 

26 maja 2019 r.  o godzinie 
12.00 w kościele 
niepokalanego Poczęcia 

najświętszej  Maryi  Panny została 
odprawiona Msza Święta.

 Następnie, o godz. 14.30 młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska w Malczycach przedstawiła program 
artystyczny zawierający wiersze oraz piosen-
ki. Po uroczystościach wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski wręczył prezent biskupowi 

Edwardowi Janiakowi – pamiątkowy obraz 
przedstawiający przedwojenne Malczyce. 

– Dziękujemy Jego Ekscelencji Księdzu Bisku-
powi Edwardowi Janiakowi za wizytę w swoich 
rodzinnych Malczycach. Malczyce są dumne iż 
tak znamienite osobistości swoim świadectwem 
przynoszą chlubę i rozsławiają na całym świe-
cie naszą małą ojczyznę. Z całego serca gratuluję 
jubileuszu 40-lecia kapłaństwa i życzę kolejnych 
pięknych rocznic oddania się pod opiekę Ducha 
Świętego – podsumował wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski.

wizyta biskupa edwarda Janiaka w Malczycach

Spotkanie sołtysów i członków rad sołeckich

na początku roku 
przeprowadzone zostały 
wybory nowych Sołtysów 

i członków Rad Sołeckich na kadencję 
2019 – 2024. nowo wybranym 
przedstawicielom sołectw zostały 
następnie wręczone zaświadczenia 
o wyborze.

29 maja br. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Malczycach dla powołanych Sołty-
sów i Członków Rad Sołeckich zorganizo-
wane zostało przez Sołtysa wsi Malczyce 
Pawła Haroma oraz Wójta Gminy Malczy-

ce Piotra Frankowskiego szkolenie, które-
go tematyką było wydatkowanie środków 
z funduszu sołeckiego, podstawowe infor-
macje finansowe, a także omówione zosta-
ły zasady korzystania ze świetlic wiejskich. 
Spotkanie było doskonałą okazją nie tylko 
do pogłębienia wiedzy, ale również wymia-
ny zdań i dyskusji.

Po części oficjalnej obecni goście zostali 
zaproszenie na poczęstunek.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zaini-
cjuje owocną współpracę Sołtysów i człon-
ków Rad Sołeckich gminy Malczyce.

maja Głowacka laureatką konkursu
„Zostań młodym wójtem gminy Malczyce”

w piątek 31 maja 
do godziny 14.00 
stanowisko wójta 

gminy Malczyce objęła Maja 
Głowacka. 

Ta niecodzienna sytuacja to efekt 
zorganizowanego z okazji Dnia Dziec-
ka konkursu pt. „Zostań młodym 
wójtem gminy Malczyce”, który był 
skierowany do uczniów klas 4-8 szko-
ły podstawowej. Zadaniem uczestni-
ków było stworzenie pracy plastycznej 
w formacie A3 na temat wizji gminy 
Malczyce za 20 lat.

Zwyciężczynią konkursu okazała się 
Maja Głowacka, która w nagrodę hono-
rowo pełniła obowiązku wójta. Młoda 
rządząca odbyła ciekawe spotkanie biz-
nesowe, wręczyła nagrodę w konkursie 
na zagospodarowanie ulicy Pocztowej 
i wzięła udział w spotkaniu kierowni-
ków Urzędu Gminy, na którym mogła 
podzielić się z pracownikami swoją wi-
zją gminy.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
i liczymy, że zebrane doświadczenie po-
zwoli w przyszłości na wybranie cieka-
wej ścieżki zawodowej.
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Koło Gospodyń wiejskich w rachowie zostało utworzone w dniu 6 kwietnia 2019 r. 
na zebraniu założycielskim. 

W dniach 14-16 czerwca w miejscowości Mazurowice organizowany będzie wyjątkowy 
Festiwal Kół Gospodyń wiejskich mazurowice.

8 marca 2019 r. o godz. 18:00 w kościele w Chomiąży odbył się wyjątkowy koncert 
z okazji Dnia Kobiet. 

P ełnoprawnie działającym 
KGw jesteśmy od 19.04.2019 
z chwilą nadania niP - 

informuje sołtys wsi  Rachów 
justyna Tokarz.

– KGW Rachów liczy 19 członkiń, które 
chcą się rozwijać i wspólnie działać na rzecz 
lokalnej społeczności. Wspólnie staramy się tak 
zaplanować działania KGW, aby efektywnie 

wykorzystać zasoby ludzkie oraz pozyskiwa-
ne środki z różnych źródeł. Chcemy rozwijać 
i rozpowszechniać dobre praktyki współżycia 
społecznego, tak, by służyć wszystkim miesz-
kańcom wsi i nie tylko. Mamy nadzieję, że 
nasze plany statutowe będą w pełni zreali-
zowane i dotrą do szerszego grona odbiorców 
i przyczynimy się do szerzenia wśród lokal-
nej społeczności tożsamości kulturowej i lu-
dowych tradycji – dodaje.

i mpreza przewidziana jest 
na 3 dni .  jest  to impreza 
o charakterze folkowo-ludowym. 

Koncerty folkowe, jarmark ludowy, 
warsztaty rękodzieła, atrakcje dla dzieci 
i młodzieży oraz wiele innych niespodzia-
nek. W dniu 14.06 odbędzie sie zabawa 
taneczna, 15.06 przewidziane są koncerty, 
16.06 turniej KGW oraz jeden koncert 
połączony z zabawą na zakończenie im-
prezy . Codziennie przewidziane są także 
liczne warsztaty, pokazy oraz wspomniany 
jarmark i strefa rękodzieła. Wśród gwiazd 
sobotniego wieczoru są Guzowianki oraz 
Percival

Zapraszamy Koło Gospodyń Wiejskich 
do uczestnictwa w turniejach z nagrodami 
(możliwy udział nawet w dwóch kategoriach):
•	 Kat 1. Kulinaria: „Ciasta i przetwory 

owocowe”
•	 Kat 2. Śpiew + Taniec: „Wczoraj i Dziś”

Jednocześnie niezależnie od turnieju 
pragniemy zaprosić Państwa do wystawie-
nia się nieodpłatnie ze swoim stoiskiem 
rękodzieła czy wyrobów/wypieków regio-
nalnych na czas trwania festiwalu. Festi-
wal odbywać się będzie w następujących 
godzinach:

14.06 godz. 16-22
15.06 godz. 12-22
16.06 godz. 12-18

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od 
powitania gości przez organizatorów: wój-
ta gminy Malczyce Piotra Frankowskiego, 
ks. Andrzeja Obuchowskiego oraz Tade-
usza Samborskiego. Koncert poprowadziła 
Aurelia Sobczak – zawodowa aktorka i re-
żyserka, która cytowała fragmenty pięk-
nych wierszy poetów polskich, opiewają-
ce nieodgadniętą naturę płci pięknej oraz 
światowe autorytety z lekką dozą humoru 
i dowcipu. Nie zabrakło również polskich 

przebojów zaśpiewanych przez Barba-
rę Droździńską – piosenkarkę urodzoną 
w Kobryniu. Leonid Wołodko – artysta 
z Białorusi – zadedykował wszystkim Pa-
niom światowe utwory w języku rosyjskim, 
włoskim, angielskim i francuskim.

Szczególne podziękowania dla Pana 
Bogdana Sułkowskiego za obsługę sprzętu 
nagłaśniającego.

Dziękujemy wszystkim gościom za 
liczne przybycie i wspólne świętowanie.

Pierwsze w gminie Malczyce Koło Gospodyń Wiejskich

Festiwal Kół Gospodyń wiejskich odbędzie się w Mazurowicach

Dzień Kobiet w chomiąży

aKTualne wiadomości z Gminy malczyce
zawsze na: www.malczyce.wroc.pl
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Wyczekiwany przez mieszkańców od 2008 roku 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

doczekał się finału

przy ulicy Klonowej stanęły 
domki dla wolno żyjących kotów

w związku z wieloma 
zgłoszeniami 
w sprawie 

dziko żyjących kotów, 
które zamieszkują klatki 
schodowe w domach 
wielorodzinnych, wójt 
gminy Malczyce Piotr 
Frankowski po konsultacji 
z Fundacją Kocie Życie 
zadecydował o utworzeniu 
miejsca, gdzie wolno 
żyjące czworonogi będą 
miały schronienie oraz 
nie będą narażone na 
nietolerancję innych 
mieszkańców.

Kocie domki zostały usta-
wione na działce przy przejściu 
między ul. Dworcową a ul. 
Klonową w miejscowości Mal-
czyce. Przeznaczony do tego 
teren został ogrodzony, aby do 
jego środka nie mogły przedo-
stać się psy.

Koszt przedsięwzięcia wy-
niósł zaledwie 450 zł. Inicjaty-

wa została wsparta przez Pana 
Pawła Stachowicza oraz Mal-
czyckie Usługi Komunalne 
Sp. z o.o., którym dziękujemy 
za zaangażowanie w przedsię-
wzięcie. Całość prac wykonali 
pracownicy Urzędu Gminy 
Malczyce. Prosimy mieszkań-
ców, aby wspomagali wolno 
żyjące koty poprzez ich do-
karmianie w wyznaczonym 
do tego miejscu oraz w miarę 
możliwości pilnowali porządku 
w kocich domkach.

Pamiętajmy, że schro-
niska nie przyjmują kotów 
wolno żyjących. Zamknięcie 
i pozbawienie ich wolności jest 
równoznaczne ze skazaniem 
ich na cierpienie, dlatego też 
zadbajmy o nie, a dodatkowo 
wyzbędziemy się myszy i in-
nych gryzoni. Kolejną korzy-
ścią przedsięwzięcia, jest więk-
sza możliwość wyłapywania 
czworonogów by poddawać je 
sterylizacji oraz cyklicznemu 
odrobaczaniu.

Podczas sesji Rady 
Gminy Malczyce w dniach 
26.03 i 28.05 uchwalone 
zostały długo wyczekiwane 
przez mieszkańców nowe 
plany zagospodarowania 
przestrzennego dla miej-
scowości Dębice, Kwietno, 
Szymanów oraz Mazuro-
wice, Wilczków i Rusko. 
Plany powstawały od 2008 
roku, tym większa więc ra-
dość z głosów oddanych za 
uchwaleniem nowych pla-
nów. Podjęcie wspomnia-
nych uchwał jest efektem 
zakończenia wieloletnich 

prac nad stworzeniem no-
wych, lepszych warunków 
zagospodarowania prze-
strzennego i zakończenie 
kolejnego etapu związane-
go z objęciem terenu całej 
gminy Malczyce nowym 
planem przestrzennym. 
Obecnie prace w większo-
ści obrębów znajdują się 
w końcowej fazie realiza-
cji, a każdy dzień przybliża 
moment, w którym nowe, 
lepsze prawo w gospo-
darce przestrzennej gmi-
ny zacznie obowiązywać 
z korzyścią dla wszystkich 

mieszkańców. Uchwały po 
ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego staną się 
powszechnie obowiązują-
cym prawem wieńcząc wie-
loletnią pracę wielu osób 
zaangażowanych w proces 
tworzenia i procedowania 
nowych, lepszych uregu-
lowań prawnych. Podczas 
nadchodzących sesji Rady 
Gminy będą procedowane 
uchwały dla kolejnych ob-
rębów gminy Malczyce.

– Cieszę się bardzo, że 
po wielu latach udało nam 

się spełnić oczekiwania na-
szych mieszkańców dotyczą-
ce zmian w MPZP. Mam 
świadomość, że studium 
do planu jest z 2008 roku, 
a dzisiejsza rzeczywistość jest 
zupełnie inna. W związku 
z tym, już od pewnego cza-
su prowadzimy prace nad 
zupełnie nowym, dostosowa-
nym do standardów i realiów 
nowoczesnych zmian urba-
nistycznych, studium zmian 
MPZP. O szczegółach już 
wkrótce poinformujemy na-
szych mieszkańców. – mówi 
wójt Piotr Frankowski



Praca bibliotekarza to nie tylko przesiadywanie między książkami. To także misja, 
której celem jest docieranie do jak największej liczby miłośników książek oraz zachę-
canie do czytania i sięgania po literaturę.

W czwartek, 14 marca 2019 roku swoje setne urodziny obchodziła Pani Franciszka 
Połeć – mieszkanka Chomiąży.

W dniach 17-19 maja 2019 w Bielsku–Białej odbył się XII Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski ,,Przebudzeni do życia’’ dla uczniów klas 3. gimnazjum oraz 7. i 8. 
szkół podstawowych .

Podczas ferii zimowych został zorganizowany konkurs, mający na celu zachęce-
nie uczniów Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz 
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Malczycach do czytania książek.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza 
w Malczycach

100 urodziny 
Pani Franciszki Połeć

Sukces Sary Szafrańskiej na XIII 
ogólnopolskim konkursie recytatorskim

Rozwiązanie konkursu 
„Ferie z książką”

15 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Malczycach obchodzono Po-
wiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 
Na tę okazję zaproszono wszystkich pra-
cowników bibliotek powiatu średzkiego, 
aby razem mogli celebrować swoje święto. 
W ramach podziękowań za codzienny trud 
wkładany w pracę, gospodarz uroczystości 
wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski 

wręczył obecnym gościom kwiaty oraz 
upominki. W imieniu Burmistrza Środy 
Śląskiej podziękowania dla średzkich bi-
bliotekarzy przekazała Iwona Agnieszka 
Łebek – wiceburmistrz Środy Śląskiej.
Następnie publiczność zabawił Teatr na 
Walizkach. Po uroczystościach zaproszono 
gości na poczęstunek.

Ten wyjątkowy dzień jubilatka spę-
dziła wśród najbliższych, a także zapro-
szonych gości – wójta gminy Malczyce 
Piotra Frankowskiego, Sekretarz gminy 
Anny Świercz oraz zastępcy kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Anny Grycz.

Na ręce Pani Franciszki został złożony 

piękny bukiet kwiatów, tort urodzinowy 
oraz prezent.  Z okazji 100 urodzin Pani 
Franciszka otrzymała także życzenia i li-
sty gratulacyjne od Wojewody Dolnoślą-
skiego Pawła Hreniaka oraz Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Chęć udziału w konkursie należało 
zgłosić w bibliotece publicznej w Mal-
czycach.

Rozwiązanie konkursu oraz wręcze-
nie nagród miało miejsce 22 lutego 2019 
roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy 
Malczyce. Wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski wręczył nagrody rzeczowe 

oraz gratulacje laureatom, którzy swo-
ją postawą dają innym dobry przykład 
promując tradycyjną formę czytania ksią-
żek. Pamiętajmy, że czytanie rozwija wy-
obraźnię, uczy samodzielnego myślenia, 
ćwiczy pamięć i koncentrację.

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych przez cały rok.

Fot. archiwum prywatne

/ 13więcej na: www.malczyce.wroc.Pl
Gmina malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
sekretariat@malczyce.wroc.pl           tel. 71 317-90-66

Województwo dolnośląskie reprezento-
wała m.in. uczennica klasy III gimnazjum ze  
Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska w Malczycach – Sara Szafrańska. Pod-
czas zmagań konkursowych każdy uczestnik 
musiał przedstawić dowolny  fragment prozy 
i wiersz. Sara została doceniona za interpre-

tację prozy A. Janko i otrzymała za nią wy-
różnienie, znajdując się tym samym w gronie 
laureatów. Została również zaproszona do 
koncertu galowego wyreżyserowanego przez 
Jana Zdziarskiego, wykładowcę z Akademii 
Teatralnej w Warszawie, podczas którego 
przedstawiła wiersz H. Poświatowskiej.



ogłoszenie sponsorowane
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26 stycznia 2019 roku na 
sportowo-widowiskowej 
w Malczycach odbyła s ię 

trzecia edycja turnieju o „Złotą 
Rakietkę” wójta gminy Malczyce 
Piotra Frankowskiego. 

W turnieju wzięło udział ok. 30 uczestni-
ków w różnym wieku.

Uczestnicy konkurowali w dwóch dyscy-
plinach – w tenisie stołowym i badmintonie. 
Nagrody rzeczowe zostały wręczone zwy-
cięzcom przez wójta gminy Malczyce Piotra 
Frankowskiego.

16 lutego 2019 roku w hali sportowo-wi-
dowiskowej w Malczycach odbyła się kolej-
na edycja turnieju o „Przechodni Puchar” 
wójta gminy Malczyce Piotra Frankowskie-
go. Rozgrywki rozpoczęły się punktualnie o 
godzinie 10:00.

Chęć udziału zgłosiło pięć drużyn: 

„Tomek Gregorczyk i Przyjaciele”, „Odra 
Malczyce”, „Orzeł Bukówek”, „Młodzi 
Gniewni” oraz „KS Rusko”. Pierwsze miej-
sce zdobyła drużyna „Tomek Gregorczyk 
i Przyjaciele” zdobywając tym samym prze-
chodni puchar wójta. Turniej jest już kolej-
ną edycją. W ubiegłym roku puchar trafił 
w ręce „Odry Malczyce”

Organizatorzy składają szczególne po-
dziękowania dla Państwa Gregorczyków 
za wsparcie finansowe oraz dla naszych na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Skar-
bów Dolnego Śląska: Sławomira i Izabeli 
Talar-Samiec oraz Szymona Latały, którzy 
z zaangażowaniem przygotowują turnie-
je oraz zachęcają uczniów i mieszkańców 
gminy Malczyce do prowadzenia zdrowego 
trybu życia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
zaangażowanie i wspaniałą zabawę.

Dzieci z gminy malczyce spotkały 
się z piłkarzami Śląska Wrocław

początek roku na sportowo. Rozegrano dwa halowe turnieje

8 maja podczas promocj i 
jednego z meczów ekstraklasy 
dwaj pi łkarze Śląska 

wrocław jakub Łabojko i  Mateusz 
Radecki ,  w towarzystwie spikera, 
andrzeja Gl iniaka,  podróżowal i 
pociągiem relacj i  wrocław 
Główny - węgl iniec.  Zawodnicy 
odwiedzi l i  również Malczyce, gdzie 
spotkal i  s ię z dziećmi ze szkoły 
podstawowej.

Zawodnicy w pociągu rozdawali zapro-
szenia na mecz, autografy i zdjęcia. Ekipa 

WKS-u wysiadła na stacji w Malczycach, 
gdzie czekały dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej im. Skarbów Dolnego Śląska. Młodzi 
kibice otrzymali od przedstawicieli klubu 
śląskowe śniadaniówki, karty z autografa-
mi oraz zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.

- Dziękujemy serdecznie Kolejom Dol-
nośląskim oraz menadżerowi klubu Śląsk 
Wrocław za propozycję miłego spotkania 
dla naszych miłośników sportu - komen-
tuję przedstawiciele malczyckiej szkoły 
podstawowej.

fot. archiwum prywatne

aktualne wiadoMoŚci Z GMiny MalcZyce
ZawsZe na: www.malczyce.wroc.pl



P onad 270 uczestników, 
28 kwietnia stanęło 
na l in i i  startu 

w Malczycach, gdzie 
aktywnie  rozpoczęto długi 
weekend majowy.

Imprezie towarzyszyła doskona-
ła atmosfera. W piątej edycji Biegaj 
z nami Malczycami mógł wystarto-
wać każdy, organizatorzy przygoto-
wali 5 kategorii biegowych.

Jako pierwsi wystartowali naj-
młodsi w BIEGU KRASNALA, 
którzy do pokonania mieli jedno 
okrążenie bieżni boiska. Kolejny 
odbył się BIEG MŁODZIEŃ-
CZY, tutaj trasa wychodziła już na 
ulice Malczyc. Młodzież miała do 
pokonania 1,2 km. Następnie na 
trasie o  długości 2,8 km, która prze-
biegała m.in. przez gaik wyruszył 
MARSZ NORDIC WALKING 
oraz BIEG RODZINNY, a także 
uczestnicy BIEGU GŁÓWNE-
GO - tradycyjnie na dystansie 5,5 
km. Po przebiegnięciu utworzonej 
w 2015 roku ścieżki biegowej Radia 
Wrocław prowadzącej przez gaik, 
zawodnicy wybiegli na ulice Mal-
czyc. Ulicą Mazurowicką, a następ-
nie Mickiewicza biegli wzdłuż ka-
nału odrzańskiego, aby przez ulice 
1-Maja, Sienkiewicza i Ogrodową 
przebiec linię mety.

Każdy uczestnik biegu otrzy-
mał pakiet startowy: plecak, numer 
i koszulkę z logo wydarzenia. Po 
ukończonym biegu każdy mógł 
cieszyć się z pamiątkowego medalu. 
W biurze organizatora wydawana 
była również woda.

Najmłodsi mogli korzystać z do-
datkowych darmowych atrakcji tj. 
urządzenia dmuchane. Był też grill, 
oraz strefa z leżaków, wydzielona 
na odpoczynek. Rada Rodziców 
działająca przy Szkole Podstawo-
wej zapraszała na  popcorn i watę 
cukrową.

Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwała służba medyczna – Sa-
modzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Jak co roku – uświa-
damiamy – Monika z OSP Rusko 
szkoliła najmłodszych, ale i też star-
szych z udzielania pierwszej pomocy 
i wykonywania prawidłowej resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej.

Nie zawiedli nas nasi patroni me-
dialni:

Dziękujemy za obecność zespo-
łowi Gazety Roland – dzięki nim 
była możliwa transmisja na żywo 
wydarzenia, Emka.news oraz Radiu 

ESKA Wrocław za wyemitowanie 
spotów reklamujących bieg.

Dziękujemy też: Justynie Uran 
z BE FIT za przeprowadzenie roz-
grzewki.

Nie ukrywamy, że impreza 
z roku na rok jest coraz lepsza, nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie nasi 
niezawodni sponsorzy.

Sponsorami V edycji Biegaj z nami 
Malczycami byli:

•	 HMT Polska – sponsor główny,
•	 MAJHEN Henryk Majkowski,
•	 MACIEJOWY SAD z Lutyni 

i pan Maciej Karczewski,
•	 Fundacja Szansa Na Przyszłość 

i prezes Jarosław Arciszewski,
•	 Nadleśnictwo Miękinia – Nadle-

śniczy Waldemar Zaremba, 
•	 Konsorcjum ELTEL Networks 

Energetyka S.A. oraz ELFEKO 
S.A.

•	 Średzki Park Wodny i OSIR 
Środa Śląska,

•	 Starostwo Powiatowe w Środzie 
Śląskiej,

•	 Bank Santander Oddział w Śro-
dzie Śląskiej – dyrektor Dariusz 
Antoszczyszyn

•	 STOWARZYSZENIE AGLO-
MERACJA WROCŁAWSKA 
– prezes Jacek Kowalski.

Podziękowania również dla:
Wydziału Ruchu Drogowego 

Policji w Środzie Śląskiej, Jednostek 
OSP Malczyce, Rusko, Chomiąża 
i Wilczków, pracowników Mal-
czyckich Usług Komunalnych – bez 
was bieg nie mógłby się odbyć! – To 
oni czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników!

Za pomiar czasu uczestników 
biegu odpowiadała firma Feniks 
Timing.

Klasyfikacja końcowa V edycji 
„Biegaj z nami Malczycami”:

BIEG KRASNALA – 300m
1. Marczak Dorian
2. Luiza Bernacka
3. Bialic Piotr

BIEG MŁODZIEŃCZY: – 1,2km
kategoria D1-K
DZIEWCZYNY:
1. Alicja Budzik (06:41)
2. Sara Czajkowska (07:29)
3. Anna Sobiczewska (07:49)

kategoria D1-M
CHŁOPCY:
1. Borys Białowąs (06:20)

2. Maks Szkocny (06:44)
3. Jakub Chreściak (07:03)

kategoria D2-K
DZIEWCZYNY:
1. Pola Marczak (06:33)
2. Milena Kicak (06:45)
3. Zosia Łatka (07:23)

kategoria D2-M
CHŁOPCY:
1. Kamil Brzeziński (05:14)
2. Paweł Gregorczyk (05:29)
3. Jakub Macewicz (06:02)

kategoria D3-K
DZIEWCZYNY:
1. Katarzyna Kowalczyk (05:24)
2. Julia Budzik (06:05)
3. Amelia Oleksyk (06:05)

kategoria D3-M
CHŁOPCY:
1. Kornel Czarnecki (05:00)
2. Kamil Nowanoinik (05:06)
3. Robert Giergielewicz (05:14)

BIEG RODZINNY – 2,8km
1. Rodzina Mańkowskich (13:27)
2. Rodzina Pirus (15:43)
3. Rodzina Mazur (15:43)

MARSZ NORDIC WALKING 
– 2,8 km
KOBIETY:
1. Anna Zaczyńska (19:22)
2. Małgorzata Mazur (21:00)
3. Natalia Nowak (21:25)

MĘŻCZYŹNI:
1. Krzysztof Skiba (19:23)
2. Sławomir Frydecki (19:29)
3. Jarek Morawski (19:31)

BIEG GŁÓWNY – 5,5 km
KOBIETY:
1. Anna Figarska (22:18)
2. Katarzyna Dajer (22:26)
3. Kamila Woźniak (25:29)

MĘŻCZYŹNI:
1. Tomasz Sobczyk (18:05)
2. Przemysław Stempnik (18:22)
3. Mariusz Posłuszny (19:31)

SAMORZĄDOWCY:
1. Marcin Popiuk (23:49)
2. Piotr Żabicki (25:07)
3 Piotr Frankowski (25:16)

Dziękujemy też wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do tego, aby 
impreza mogła się odbyć! Do zo-
baczenia za rok!

Za nami V edycja Biegaj z nami Malczycami
Fot. EMka.nEws

Fot. EMka.nEws

Fot. EMka.nEws

Fot. EMka.nEws
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