
Prace budowlane rozpoczęły się 
22 lutego 2019 roku. W ramach 
przebudowy wykonano nową na-
wierzchnię drogi, chodniki wraz ze 

zjazdami indywidualnymi 
oraz miejsca postojowe. 
W celu zwiększenia bez-
pieczeństwa pieszych chod-
nikiem połączono budynki 
handlowe w centrum Mal-
czyc z Caritasem oraz ulica-
mi Strażacką i Polną. 

Zwiększona została tak-
że ilość przejść dla pieszych. 
W miejscu prowizorycz-
nego przystanku autobu-
sowego w okolicach skrzy-

żowania z ulicą Dworcową powstał 
bezpieczny peron autobusowy. Rów 
przebiegający od ulicy Dworcowej 

do ulicy Polnej został zarurowany, 
a odpływy kanalizacji deszczowej 
z pobliskich posesji przyłączone. 
W okolicy poczty oraz punktów 
handlowych zwiększono ilość miejsc 
postojowych dzięki budowie zatok 
oraz udostępnieniu miejsc postojo-
wych na fragmencie chodnika. Nie-
zbędnym do prawidłowego funkcjo-
nowania drogi elementem zadania 
było odnowienie systemu kanalizacji 
deszczowej poprzez instalację do-
datkowych studzienek oraz moder-
nizację będących w fatalnym stanie 
istniejących wcześniej elementów.

Gazeta 
Malczycka

Kwartalnik Gminy Malczyce
 Nr 03 / 10 / 2019   ISSN 2299-4726

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Kilkumilionowe do� nansowanie 
dla gminy Malczyce na zakup 
autobusów

Dożynki gminne w Wilczkowie
za nami

Tegoroczne dożynki gminne 
odbyły się 24 sierpnia w Wilcz-
kowie. Święto Plonów zgodnie 
z tradycją rozpoczęło się polową 
mszą świętą, której przewodni-
czył  proboszcz para� i w Wilcz-
kowie ks. Waldemar Kontek.

Podczas mszy zostały poświę-
cone wieńce dożynkowe, przy-

gotowane przez 5 sołectw oraz 
chleb dożynkowy. Starostami do-
żynek byli sołtys wsi Wilczków 
Katarzyna Obłońska  oraz Wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
Malczyce Stefan Grycz, którzy 
poczęstowali zgromadzonych 
chlebem, wypieczonym z tego-
rocznego zboża. 

Prace związane z przebudową ulicy 1-go Maja zakończone
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Prawie 3,5 mln zł do� nanso-
wania ze środków unijnych otrzy-
ma Gmina Malczyce na zakup 2 
nowoczesnych, niskoemisyjnych 
autobusów hybrydowych oraz 1 
autobusu elektrycznego w ramach 
projektu pn. „Zapewnienie wyso-
kiej jakości transportu publiczne-

go w Gminie Malczyce poprzez 
zakup niskoemisyjnych, nowocze-
snych autobusów” realizowanego 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu wy-
niesie  prawie 5 mln.

Założeniem projektu jest 
przede wszystkim uruchomienie 
gminnej komunikacji zbiorowej, 
w ramach której będą realizo-
wane również otwarte przewozy 
szkolne.
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P race budowlane rozpoczęły 
s ię 22 lutego 2019 roku. 
W ramach przebudowy 

wykonano nową nawierzchnię 
drogi ,  chodniki  wraz ze z jazdami 
indywidualnymi oraz miejsca 
postojowe. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych 
chodnikiem połączono budynki 
handlowe w centrum Malczyc 
z Cari tasem oraz ul icami Strażacką 
i  Polną. 

Zwiększona została także ilość przejść 
dla pieszych. W miejscu prowizorycznego 
przystanku autobusowego w okolicach 
skrzyżowania z ulicą Dworcową powstał 
bezpieczny peron autobusowy. Rów 
przebiegający od ulicy Dworcowej do 
ulicy Polnej został zarurowany, a odpływy 

kanalizacji deszczowej z pobliskich posesji 
przyłączone. W okolicy poczty oraz 
punktów handlowych zwiększono ilość 
miejsc postojowych dzięki budowie zatok 
oraz udostępnieniu miejsc postojowych 
na fragmencie chodnika. Niezbędnym 
do prawidłowego funkcjonowania drogi 
elementem zadania było odnowienie 
systemu kanalizacji deszczowej poprzez 
instalację dodatkowych studzienek oraz 
modernizację będących w fatalnym stanie 
istniejących wcześniej elementów.

Wykonawcą przebudowy było 
konsorcjum � rm z liderem „Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik 
z Wińska. Całkowita wartość inwestycji to 
891 363, 90 zł, a do� nansowanie otrzymane 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
wyniosło 416 474 zł.

P race związane 
z przebudową 
chodnika na odcinku 

drogi powiatowej nr 
2192D w miejscowości 
Dębice rozpoczęły s ię 
pod koniec s ierpnia br.  

W ramach przebudowy za-
planowano regulację istniejącego 
opornika kamiennego na długo-
ści ok. 670 metrów, wykonanie 
nawierzchni oraz zjazdów indy-
widualnych z kruszywa kamien-
nego, wyniesienie wyspy połu-
dniowo-wschodniej, wyłożenie 
włókniną antychwastową oraz 

grysem kamiennym, przebudowę 
przepustu na wysokości posesji 
nr 40. W celu poszerzenia wjaz-
dów od strony wojewódzkiej, 
jezdnia zostanie uzupełniona 
kostką granitową wokół wyspy.

Wykonawcą przebudowy jest 
� rma Invest Polska – SM Sp. 
z o. o. Inwestycja jest realizowa-
na w ramach Programu Rozwoju 
Infrastruktury Drogowej. Całko-
wity koszt zadania wynosi 188 
805 zł brutto i zostanie pokryty 
w 50% z budżetu Gminy Mal-
czyce i w 50% z budżetu Powiatu 
Średzkiego.

Prace związane z przebudową ulicy 1-go Maja zakończone

Rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika w Dębicach
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Prawie 3,5 mln zł 
dofinansowania ze 
środków unijnych 

otrzyma Gmina Malczyce 
na zakup 2 nowoczesnych, 
niskoemisyjnych autobusów 
hybrydowych oraz 1 
autobusu elektrycznego 
w ramach projektu pn. 
„Zapewnienie wysokiej jakości 
transportu publicznego 
w Gminie Malczyce poprzez 
zakup niskoemisyjnych, 
nowoczesnych autobusów” 
realizowanego ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. 

Całkowita wartość projektu 
wyniesie  prawie 5 mln.

Założeniem projektu jest 
przede wszystkim uruchomienie 
gminnej komunikacji zbiorowej, 
w ramach której będą realizo-

wane również otwarte przewozy 
szkolne. Komunikacja będzie ob-
sługiwać wszystkie miejscowości 
w obrębie gminy Malczyce, co 

pozwoli na znaczną poprawę po-
ziomu i jakości życia mieszkań-
ców, a także zwiększy komfort 
i bezpieczeństwo podróżowania. 

Niskoemisyjne autobusy hy-
brydowe pozwolą na obniżenie 
emisji gazów z indywidualnego 
transportu samochodowego oraz 
na promowanie i upowszech-
nianie ekologicznych rozwiązań 
w ramach zintegrowanego trans-
portu zbiorowego. Planuje się 
uruchomienie komunikacji w II 
połowie 2020 roku.

– Takie dofinansowanie to kolej-
ny sukces naszej gminy. Cieszę się, 
że możemy się przyczynić do popra-
wy jakości życia i bezpieczeństwa 
mieszańców wykorzystując eko-
logiczne rozwiązania. Realizacja 
tego projektu pozwoli na zwiększe-
nie standardu świadczonych usług 
przewozowych, a także ułatwi 
przemieszczanie się po terenie całej 
gminy. – podsumował wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Kilkumilionowe dofinansowanie 
dla Gminy Malczyce na zakup autobusów

3 września br. 
w Urzędzie Gminy 
Malczyce wójt  Piotr 

Frankowski  spotkał s ię 
z przedstawicielami 
Regionalnego centrum 
wspierania inic jatyw 
Pozarządowych we 
wrocławiu,  Mirosławą 
Hamerą i  Romualdem 
Olejniczakiem. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
parlamentarzysty Sławomira Pie-
choty, jego tematem było powołanie 
do funkcjonowania w gminie Mal-
czyce Spółdzielni Socjalnej będącej 
podmiotem ekonomii społecznej.

Przedmiotem spółdzielni jest 
prowadzenie wspólnego przedsię-
biorstwa, wykorzystującego do-
browolną pracę członków w celu 
społecznej i zawodowej integracji. 
Spółdzielnia socjalna działa na 
rzecz społecznej reintegracji jej 
członków, przez co należy rozumieć 
działania mające na celu odbudo-
wanie i podtrzymanie umiejętności 
uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej i pełnienia ról społecznych 
w miejscu pracy, zamieszkania lub 
pobytu, zawodowej reintegracji jej 
członków, przez co należy rozumieć 
działania mające na celu odbudo-
wanie i podtrzymanie zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy 
na rynku pracy.

Było to pierwsze spotkanie, któ-
rego celem było przybliżenie idei 
działania oraz wagi funkcjonowania 
spółdzielni socjalnych na lokalnym 
rynku pracy. W konsekwencji spo-
tkania uczestnicy dyskusji zostali 
zaproszeni przez Sławomira Pie-
chotę do wrocławskiego Zakładu 
Aktywności Zawodowej aby prak-
tycznie ocenić funkcjonowanie pod-
miotów ekonomii społecznej. Sam 
Sławomir Piechota dał się poznać 
jako organizator współpracy pol-
skich władz samorządowych oraz 
organizacji pozarządowych z part-
nerami w Niemczech, USA, Szwecji, 
Ukrainie i Czechach, członek Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, 
Prezes Ośrodka Inicjatyw Obywa-
telskich, Przewodniczący Rady Pro-
gramowej Wrocławskiego Sejmiku 

Osób Niepełnosprawnych, Laureat 
Plebiscytu TVP i Stowarzyszenia 
Przyjaciół Integracji „Człowiek bez 
barier” 2003. Sam o sobie tak wy-
powiada się na swój temat: ,,Cała 
moja aktywność zawodowa i spo-
łeczna związana jest z tworzeniem 
skutecznych sposobów pomagania po-
trzebującym, zapewnienia wsparcia 
rodzinom zwłaszcza poprzez sieć pla-
cówek dla dzieci i młodzieży, klubów 
seniora, partnerstwo z organizacjami 
pozarządowymi, szczególnie charyta-
tywnymi. Zainicjowałem kampanię 
Pomagajmy dobrze! Nasze wrocław-
skie rozwiązania i doświadczenia 
w polityce społecznej były szeroko wy-
korzystywane w całym kraju, a także 
za granicą (zwłaszcza we Lwowie 
i w Dreźnie). Z tych wrocławskich do-
świadczeń w polityce społecznej widać, 
iż można pomagać dużo skuteczniej, 
racjonalnie zarazem gospodarując pu-
blicznymi pieniędzmi. W oparciu o te 
doświadczenia kierowany przeze mnie 
zespół opracował program obywatel-
skiej polityki społecznej. Realizacja 
tego programu wymaga dobrego, czyli 
jasnego i stabilnego prawa.”

Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Wspierania 
Inicjatyw pozarządowych we wrocławiu
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j ak już wspominal iśmy, 
w l ipcu zamontowano 
pierwszą mikroinstalację 

fotowoltaiczną w ramach 
projektu grantowego pn. „Projekt 
grantowy – wsparcie produkcj i 
energi i  ze źródeł odnawialnych 
w Gminie Prusice,  Gminie 
Malczyce i  Gminie Obornik i 
Śląskie”. 

Instalacja ta działa, została podłączo-
na do sieci dystrybucyjnej. W okresie 
wakacyjnym montaże ruszyły pełną parą 
tj. powstało ponad 15 nowych instalacji.

Przedmiotem niniejszego projek-
tu jest zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej  wraz z podłączeniem tych 

źródeł do sieci dystrybucyjnej. Projekt 
przewiduje budowę (w tym zakup nie-
zbędnych urządzeń) mikroinstalacji słu-
żących wytwarzaniu energii z odnawial-
nych źródeł energii. Instalowane panele 
służą do produkcji prądu na potrzeby 
własne gospodarstw domowych. Dofi-
nansowanie do inwestycji jest na pozio-
mie 85% kosztów kwalifikowanych, jed-
nak nie więcej niż 4500,00 zł do 1 kW.

– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy będą 
ponosić niższe koszty zakupu energii elek-
trycznej, wzrośnie ilość energii z OZE, 
a tym samym zmniejszona zostanie emi-
sja gazów cieplarnianych w naszej małej 
gminie, co przyczyni się do poprawy jakości 
powietrza. – wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski

Jedyne w powiecie dofinansowanie do mikroinstalacji 
fotowoltaicznych dla Mieszkańców – w Gminie Malczyce!

odbiór końcowy prac związanych 
z rekultywacją składowiska odpadów w Rusku

remont drogi gminnej 
między Chomiążą a Rzeczycą zakończony

w dniu 10 czerwca 2019 
roku przeprowadzono 
odbiór końcowy prac 

związanych z rekultywacją 
składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i  obojętne 
w Rusku.

 Inwestycja była realizowana od marca 
2018 roku, co pozwoliło na zrekultywo-
wanie 4,35 ha powierzchni składowiska. 
Hałdy odpadów zostały zastąpione przez 
tereny zalesione obejmujące ponad 2,4 

ha, oczyszczony został zbiornik wodny.
Ostateczny wynik realizacji przedsię-

wzięcia osiągnięty zostanie za 5 lat. Przez 
ten czas wykonawca zadania przedsię-
biorstwo Recult Sp. z o.o. S. k. będzie 
prowadzić pielęgnację zieleni do momen-
tu uzyskania trwałej okrywy roślinnej.

Ponadto, prowadzenie monitoringu 
m. in. gazu składowiskowego, wód od-
ciekowych i podziemnych oraz osiadania 
powierzchni składowiska pozwoli ocenić 
skuteczność wykonywanych prac rekulty-
wacyjnych.

na podstawie zawartego 
porozumienia w sierpniu 
2017 r. pomiędzy gminą 

Malczyce a Regionalnym Zarządem 
Gospodarki wodnej we wrocławiu 
w ramach budowy stopnia wodnego 
Malczyce, RZGw wykorzystywało 
drogę gminną nr 104799D (od drogi 
powiatowej nr 2066D w chomiąży 
do granicy gminy w kierunku 
Rzeczycy), z zastrzeżeniem 
obowiązku jej odbudowy po 
zakończeniu inwestycji.

Odbudowa wspomnianej drogi gmin-
nej rozpoczęła się w lipcu br. Prace pole-
gały na przebudowie dwóch przepustów 
drogowych  o średnicy 100 cm, sfrezowa-
niu nawierzchni asfaltowej (długość drogi 
1800 mb, szerokość 5 m), ułożeniu dwóch 
warstw asfaltu (wiążąca 5 cm i ścieralna 4 
cm) oraz utwardzeniu poboczy tłuczniem 
kamiennym i wykonaniu zjazdów.

Od początku sierpnia można już ko-
rzystać z odnowionej nawierzchni.

„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.
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11 lipca 2019 r. o godz. 
10:00 w Urzędzie 
Gminy Malczyce 

odbył się przetarg na 
sprzedaż działki nr 104/2 
zabudowanej budynkiem 
usługowo-handlowym, 
położonej w Mazurowicach.

Cena osiągnięta w licytacji 
wyniosła 577 720,00 zł net-
to. Z informacji, jaką przekazał 
przyszły inwestor wynika, że 
mieszkańcy Mazurowic będą 
mogli cieszyć się nowo otwar-
tym marketem DINO już wio-
sną 2020 roku.

– To dobra wiadomość dla nas 
wszystkich, a w szczególności miesz-
kańców Mazurowic. Powstanie 
marketu w tej miejscowości znacznie 
zwiększy komfort życia mieszkań-
ców naszej gminy, z czego bardzo 
się cieszę. – komentuje wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

28 maja 2019 wójt 
gminy Malczyce 
Piotr Frankowski 

podpisał umowę 
z Dolnośląską agencją 
współpracy Gospodarczej 
na stworzenie Gminnego 
centrum inwestora 
i  eksportera (GcOie) .

DAWG w ramach podpisanej 
umowy między innymi prze-
prowadzi  badania gospodarcze 
gminy celem zidentyfikowania 
ewentualnych problemów oraz 
ustalenia, wskazania i wdroże-
nia możliwości poprawy funk-
cjonowania struktur odpowie-
dzialnych za obsługę inwestorów 
i eksporterów. Wdrożenie  stan-
dardów obsługi inwestora i eks-
portera w samorządzie z zakresu:

•	 prowadzenia działań promo-
cyjnych,

•	 prowadzenia negocjacji,
•	 przygotowania i prezentowa-

nia ofert inwestycyjnych,
•	 opieki poinwestycyjnej,
•	 obsługi eksportera,

•	 tworzenia i aktualizacji bazy 
przedsiębiorców wg sektorów 
gospodarczych oraz bazy da-
nych przedsiębiorstw – eks-
porterów w gminie,

•	 koordynacja tworzenia i bieżą-
cej aktualizacji ofert inwesty-
cyjnych gminy typu greenfield 
i brownfield oraz wolnych po-
wierzchni biurowych i magazy-
nowych. Bazy przedsiębiorców 
w gminie wg branż.

•	 promowanie gminy i gruntów 
inwestycyjnych na portalu 
gospodarczym administrowa-
nym przez DAWG,

•	 opieka eksperta DAWG przy 
prowadzeniu negocjacji z in-
westorem (dwie wizyty, języ-
ki: polski, angielski, rosyjski, 
niemiecki),

•	 przygotowanie prezentacji 
inwestycyjnej gminy w wersji 
językowej polskiej i angiel-
skiej oraz wersji on-line,

•	 opracowanie ,,contentu’’ na 
stronę do zakładki inwesty-
cyjno- eksportowej gminy,

•	 organizacja testowej wizyty 
,,INWESTORA’’ w gminie.

– Zdecydowaliśmy aktywnie 
podjąć odważne kroki, które za-
chęcą przedsiębiorców do realizacji 
inwestycji na terenie gminy Mal-
czyce. Działania te zmierzają do 
stworzenia oferty inwestycyjnej, 
która postawi Malczyce w pozycji 
atrakcyjnego inwestycyjnie miejsca 
o wielkim potencjale gospodarczym 
z administracją samorządową 
przygotowaną do realiów global-
nej gospodarki. Pierwszym kro-
kiem zmierzającym do osiągnięcia 
tego celu była decyzja o utworzeniu 
w naszej gminie GCOIE – wójt 
gminy Malczyce Piotr Frankow-
ski.

Market DINO powstanie w Mazurowicach

rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kwietnie

Gminne centrum obsługi Inwestora i eksportera w Malczycach

w ramach rewital izacj i 
przestrzeni 
publ icznej 

dokonal iśmy renowacj i 
pomnika w Kwietnie.

Wykonano następujące prace:
•	 likwidacja istniejącego żywo-

płotu  który był bardzo zanie-
dbany,

•	 likwidacja obrzeży (zły stan 
techniczny),

•	 likwidacja uchwytów na maszty 
do flag,

•	 przygotowanie podbudo-
wy i wykonanie nawierzchni 
z kostki betonowej gr. 8 cm 
wraz z obrzeżami wokół po-
mnika (38 m2).
Prace wykonano w pierwszej 

połowie czerwca 2019 r.
W dniu 17 czerwca 2019 roku 

wójt gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski wraz z pracownikami urzę-
du gminy dokonali odbioru wyżej 
wymienionych prac. Mamy na-
dzieję, że te działania przyczynią 
się do podniesienia estetyki naszej 
gminy.



Jest Pan posłem od 12 lat. 
Dlaczego ponownie startuje Pan 
w wyborach?

Zgadza się, od 2007 roku spra-
wuję mandat posła na Sejm. Ta praca 
daje możliwość działania, wpływu na 
rzeczywistość. Przede wszystkim na 
rzeczywistość ludzi, a ja lubię pracę 
z ludźmi. Interweniuję w wielu re-
gionalnych sprawach, nieustannie 
spotykam się z wyborcami i samorzą-
dowcami, żeby być blisko lokalnych 
problemów i je rozwiązywać. Taki 
przyjąłem model pracy od mojego 
początku działalności w parlamencie.

W jakich malczyckich sprawach 
Pan interweniował?

Często spotykam się z wójtem 
gminy  Malczyce - Piotrem Fran-
kowskim, więc dobrze znam sytu-
ację w Waszej gminie. Najchętniej 
zajmuję się sprawami komunikacji 
i w takich też interweniowałem. Wy-
stosowałem zapytanie do Ministra 
Infrastruktury w sprawie ogranicze-
nia prędkości na drodze krajowej nr 
94 w miejscowościach Mazurowice 
i Rusko. Wiem, że problemem jest 
tam nadmierna prędkość, o którego 
rozwiązanie apelowali mieszkanki 
i mieszkańcy gminy. Interwenio-
wałem także u Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego w sprawie 
budowy obwodnicy miejscowości 
Chełm. Tutaj z kolei problem du-
żego ruchu na drodze krajowej nr 
94 do autostrady A4 jest szczegól-
nie widoczny, bo bezpośrednio przy 
drodze wojewódzkiej nr 345 znaj-
dują się zabudowania mieszkalne. 

Problemy i dodatkowe niebezpie-
czeństwo potęguje fakt, że droga na 
odcinku przez miejscowość Chełm 
jest bardzo wąska, przez co często 
samochody, w szczególności ciężaro-
we, muszą poruszać się tam na zasa-
dzie ruchu wahadłowego. Z drugiej 
strony, angażuję się też w sprawy po-
wiatu średzkiego. Mocno starałem 
się o budowę obwodnicy Miękini, 
czy budowę nowego budynku szkoły 
podstawowej w Lutyni. Udało się to 
zrobić.

Badania opinii społecznej 
wskazują, że głównym tematem, 
którym są zainteresowani Polacy, 
jest służba zdrowia. Często 
zarzuca się Koalicji Obywatelskiej, 
że nie ma programu. Co mógłby 
więc Pan powiedzieć o pomysłach 
Platformy na służbę zdrowia?

Przedstawiliśmy nasz program - 
to tzw. „Szóstka Schetyny” i rozwią-
zanie problemu w służbie zdrowia 
jest bardzo ważnym jego elementem. 
Trzeba powiedzieć wprost - polska 
służba zdrowia jest niedoinwesto-
wana, a naprędce i bez koncepcji 
przygotowany program PiS tworzą-
cy sieć szpitali, który miał ułatwić 
pacjentom dostęp do świadczeń 
zdrowotnych, a szpitalom pomóc fi-
nansowo - nie poprawił ani sytuacji 
chorych, ani finansów szpitali. My-
ślę, że nawet zaszkodził, bo kolejki 
rosną, a szpitale się coraz bardziej 
zadłużają. Naszą odpowiedzią na to 
jest program Europejskiej Ochro-
ny Zdrowia. To przede wszystkim 
maksymalnie 21 dni oczekiwania 
do lekarza specjalisty i maksymal-

nie 60 minut czekania na SOR-ach. 
Chcemy wprowadzić program walki 
z rakiem tak, aby w 7 lat wyleczal-
ność raka osiągnęła poziom krajów 
Europy Zachodniej. Proponujemy 
także między innymi pełen bilans 
zdrowotny dla osób od 50 roku życia 
ponawiany co 5 lat. Chcemy zapew-
nić dostęp do badań prenatalnych 
i dobrej opieki okołoporodowej oraz 
przywrócić i rozszerzyć program in 
vitro. 

4 lata temu PO przegrała przez 
ośmiorniczki, a dziś każdy może 
kupić je w Biedronce. To się do 
was przykleiło. Z drugiej strony 
loty marszałka Kuchcińskiego nie 
wywierają skutków w sondażach 
wyborczych. Ludziom łatwiej 
wyobrazić sobie ośmiorniczki za 
kilkaset złotych niż loty za miliony, 
czy wypłacanie 500 plus sprawia, 
że PiS jest teflonowy? 

My jako Koalicja Obywatelska 
patrzymy na Polskę w perspektywie 
dłuższej niż tylko najbliższe wybory. 
Myślimy o kolejnych dekadach, a nie 
jak tylko utrzymać się przy władzy, 
żeby dalej wykorzystywać rządowe 
samoloty jak taksówki. Tylko taki 
sposób myślenia o Polsce, Polkach 
i Polakach może przynieść w końcu 
prawdziwie dobre zmiany. Problemy, 
które wymieniają nasi rozmówcy, 
które chcemy rozwiązać to przede 
wszystkim wyższe płace, ochrona 
zdrowia, edukacja, pomoc dla se-
niorów i młodych, czyste powietrze 
i woda, ale i pomoc dla przedsię-
biorców w tym drobnych przedsię-
biorców. Takie są realne problemy 

Polek i Polaków, zderzają się z nimi 
każdego dnia. Kiedy słyszą o lataniu 
rządowym samolotem w celach pry-
watnych, siedząc i czekając w kolejce 
do lekarza, to są po prostu wściekli. 
Dlatego też chcemy te problemy 
rozwiązywać - będziemy walczyć 
o wyższe płace - niższy PIT i ZUS 
dla wszystkich pracujących, pen-
sję równą dla kobiet i mężczyzn. 
Wprowadzimy Europejską Ochronę 
Zdrowia, bo Polakom się należy to, 
żeby dostać się do lekarza specjalisty 
maksymalnie 21 dni, żeby czekać 
na SOR-ach nie dłużej niż 60 mi-
nut. Jeśli chodzi o seniorów chcemy 
wprowadzić 13 emeryturę na sta-
łe, co roku. To nasz pomysł. Polska 
szkoła powinna być przyjazna i no-
woczesna. Chcemy uporządkować 
i uspokoić sytuację w szkołach a na-
uczycielom dać 1000 zł podwyżki. 
W 8 lat zredukujemy zanieczyszcze-
nie powietrza, abyśmy wszyscy mo-
gli oddychać czystym powietrzem 
i cieszyć się czystym środowiskiem, 
bo na tym mocno zależy Polkom 
i Polakom.

Może nie umiecie się przebić 
z tymi pomysłami, bo  za mało 
Was w terenie? Przyjęło się, że 
w małych gminach, powiatach 
jest PiS, a PO walczy o wyborców 
z dużych miast, którzy i tak Was 
popierają.

Jak wspominałem na początku 
naszej rozmowy, przyjąłem model 
pracy z ludźmi blisko ich lokalnych 
spraw i od dłuższego czasu syste-
matycznie jestem w każdej gminie 
w okręgu wyborczym, który repre-

zentuję. Spotykam się z mieszkan-
kami i mieszkańcami, słucham o ich 
problemach i staram się je rozwią-
zywać. Jako Koalicja Obywatelska 
prowadzimy także projekt #POroz-
mawiajmy, który spotkał się z życz-
liwym przyjęciem.

Wszyscy staramy się być w każ-
dym powiecie, w każdej gminie. Roz-
mawiamy z każdym, więc nie ucie-
kamy od trudnych rozmów nie tylko 
z naszymi wyborcami, ale i osobami 
niezdecydowanymi, których przeko-
nujemy do naszych pomysłów i do 
zagłosowania na nas. Nie boimy się 
także dyskusji z ludźmi popierają-
cymi naszych konkurentów. Tylko 
tak jesteśmy w stanie dowiedzieć 
się, jakie są bolączki Polek i Polaków 
i zaproponować im realne zmiany na 
lepsze. 

Na koniec naszej rozmowy 
- czy Pana zdaniem Koalicji 
Obywatelskiej uda się wygrać 
na Dolnym Śląsku? Rywalizacja 
w tych wyborach będzie ostra, 
szykuje się wiele starć znanych 
nazwisk w naszym województwie.

Mam nadzieję, że uda się nam 
powtórzyć ostatni sukces z wyborów 
europejskich - wówczas wygraliśmy 
na Dolnym Śląsku. Będziemy moc-
no walczyć o ponowną wygraną. Do 
ostatniego dnia, ostatniej minuty 
przed ciszą wyborczą w październi-
ku, będziemy przekonywać każde-
go - na wsi, w małym miasteczku, 
w dużym mieście - do poparcia nas. 
Wierzę, że przez to uda nam się 
ponownie wygrać w województwie 
dolnośląskim.

Z Michałem Jarosem o wyborach, założeniach i przewidywaniach
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SfinanSowane ze środków kww koalicja obywatelSka Po .n iPl zieloni

fot. fb Michał jaroS fot. fb Michał jaroS



W dniu 25.06.2019 roku 
odbyła s ię IX sesja Rady 
Gminy Malczyce kadencj i 

2018-2023.  Była to wyjątkowa 
sesja,  gdyż po raz pierwszy 
w ramach zmian zawartych 
w kodeksie wyborczym radni 
głosowal i  nad wotum zaufania 
dla wójta gminy Malczyce. 
Procedowana była również uchwała 
absolutoryjna.

W wyniku głosowania wójt gminy Malczy-
ce Piotr Frankowski otrzymał zarówno wotum 
zaufania za stan gminy w roku poprzednim 
oraz absolutorium. Zanim doszło do głoso-
wania wójt w kilku słowach podsumował rok 
2018 oraz podziękował pracownikom Urzędu 
Gminy bez których, jak stwierdził, nie byłoby 
możliwe zrealizowanie tak wielu przedsię-
wzięć roku 2018. A rok ten był wyjątkowy pod 
wieloma względami. Podsumowując rok 2018 
w kilku słowach można określić go jako rok 
HISTORYCZNYCH inwestycji, o dużym 
znaczeniu dla mieszkańców gminy Malczyce. 
W 2018 roku zakończona została rekordowa 
inwestycja – przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków wraz z remontem czterech stacji 
uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowi-
cach, Wilczkowie i Dębicach. To inwestycja 
w gospodarkę wodno-ściekową warta ponad 
11 mln zł przy imponującej wartości dofinan-
sowania, jakie zostało na ten cel pozyskane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
w wysokości 7 mln 650 tys zł. Doliczając od-
zyskany VAT kwota środków, które wrócą do 
budżetu gminy Malczyce wyniesie prawie 10 
mln zł. Przedsięwzięcie przeszło już kontrolę 
Urzędu Marszałkowskiego, która nie wykazała 
żadnych zastrzeżeń.

Na realizację pięciu inwestycji gmina po-
zyskała samodzielnie bądź w projektach part-
nerskich z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 oraz NFOŚiGW i WFOSiGW 
rekordową kwotę 13 mln zł. Są to inwestycje 
polegające na:
•	 wspomnianej wcześniej przebudowie i roz-

budowie oczyszczalni ścieków wraz
•	 z remontem stacji uzdatniania wody,
•	 termomodernizacji szkoły podstawowej 

i przedszkola,
•	 przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury 

w Malczycach, dzięki czemu od 2018 roku 
Malczyce mogą poszczycić się odnowioną 
salą widowiskową na 177 miejsc siedzących 
oraz zmodernizowanymi pomieszczeniami 
Gminnego Ośrodka Kultury w Malczy-
cach,

•	 montażu instalacji fotowoltaicznych w go-
spodarstwach domowych,

•	 rekultywacji wysypiska śmieci w Rusku – 
zadanie już zakończone i odebrane.
Dodatkowo wsparcie otrzymały również 

dwa projekty oświatowe na kwotę prawie 1 
mln zł, co łącznie daje sumę pozyskanych 
środków – 14 mln zł.

Z punktu widzenia finansów gminy rok 
2018 był również rokiem niezwykle ważnym, 
o rekordowym historycznie budżecie. Skumu-
lowała się bowiem realizacja kluczowych inwe-
stycji. Wszystkie inwestycje pochłonęły rekor-
dową w historii gminy kwotę 18 mln zł. Było 
to olbrzymie wyzwanie dla budżetu, zwłaszcza 
jeśli weźmie się pod uwagę to, że dotychczas 
największe roczne nakłady inwestycyjne nie 
przekroczyły nawet 6 mln zł. W ubiegłym 
roku wydaliśmy więc na inwestycje trzy razy 
tyle co w najlepszym pod tym względem 2012 
roku. Źródłem finansowania inwestycji były 

przede wszystkim fundusze unijne oraz środ-
ki własne gminy, które gromadzone były już 
we wcześniejszych latach. – Bardzo dziękuję 
Radzie Gminy w imieniu własnym oraz pra-
cowników urzędu gminy za udzielenie wotum 
zaufania i absolutorium, które jest zwieńczeniem 
roku o bardzo nasilonej aktywności całej gminy. 
Smutne jest tylko to, że nie wszyscy radni dostrze-
gają jak wiele wokół nas zmienia się na dobre i jak 
wiele wysiłku i poświęcenia wkładają pracownicy 
urzędu w realizację zamierzonych planów gminy 
Malczyce. – wójt gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski.

24 sierpnia 2019 r. odbyła się sesja 
Rady Gminy Malczyce, podczas 
której Wójt Gminy Malczyce 

Piotr Frankowski oraz Przewodnicząca 
Rady Gminy Monika Olchawa złożyli 
na ręce Tadeusza Samborskiego Tytuł 
Honorowego Obywatela Malczyc i Gminy 
Malczyce. 

- Bardzo dziękuję za to niezwykłe wy-
różnienie. Malczyce zyskały szermierza wal-
czącego o miejscowość i o jej mieszkańców. 
Traktuję to jako zaszczyt, ale też jako zobo-
wiązanie - mówił  wzruszony dr Tadeusz 
Samborski, który w podzięce wręczył Wój-
towi Gminy Malczyce Piotrowi Frankow-
skiemu insygnia władzy.

Dr Tadeusz Samborski od lat jest za-
angażowany w to, co dzieje się w gminie 
Malczyce. Z jego inicjatywy nadano imię 
Władysława Stanisława Reymonta Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury w Malczycach. 
Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowe-
go Obywatela Malczyc i Gminy Malczy-
ce wystąpiło Stowarzyszenie Sympatyków 

Malczyc i Okolic, którego honorowym 
członkiem od 2016 roku jest Tadeusz Sam-
borski.

Tego dnia podziękowanie za ciężką pra-
cę włożoną w organizację Dożynek Gmin-
nych w Wilczkowie oraz zaangażowanie 
odebrała również Katarzyna Obłońska - 
sołtys wsi Wilczków. 

Sesja absolutoryjna w Malczycach

Tytuł Honorowego Obywatela Malczyc i Gminy Malczyce dla Tadeusza Samborskiego
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k oncerty znanych artystów, 
turnieje,  pokazy tańca, 
konkurs na wianek 

świętojański ,  improwizowany na 
żywo koncert  bębnów, dmuchańce 
oraz tor wipe-out,  to tylko niektóre 
z atrakcj i ,  z  których można było 
skorzystać podczas nadodrzańskiej 
nocy świętojańskiej .

29 czerwca 2019 roku o godz. 15:00 oficjal-
nie rozpoczęło się wspólne świętowanie. Na 
deskach sceny wystąpili m.in.: Dziady z Laską, 
Vincent i Garash. Gwiazdą wieczoru tegorocz-
nej edycji, która zgromadziła tłumy fanów, był 
Norbi. Energetyczny koncert, pełen dowcip-
nych komentarzy artysty rozgrzał publiczność, 
która do godz. 2.30 tańczyła na deskach pod 
chmurką. Dyskotekę poprowadził DJ Wojtek.

Nie zabrakło zespołów ludowych takich jak 
Kostomłocianie czy Aster z Domasławia. Pu-
bliczność miała także okazję zobaczyć pokazy 
grupy tanecznej Ladies ze Środy Śląskiej. Ze 
swoimi produktami wystawili się Rękodzielnicy 
Krainy Łęgów Odrzańskich.

Harcerze ze Szczepu Harcerskiego “Ogień” 
przygotowali strefę animacji dla malucha. 
Szkoła Rytmu z Wrocławia wraz z dziećmi 

i młodzieżą zagrali na bębnach i bum rurkach 
improwizowany koncert. Na przybywających 
gości czekały też darmowe atrakcje takie jak: 
dmuchańce, turniej laserowego paintball’a, tur-
niej mega-piłkarzyków, sumo oraz 50 metrowy, 
pneumatyczny tor przeszkód.

O godz. 16:30 dokonano uroczystego wrę-
czenia Odznaki  Honorowej  Zasłużony dla 
Pożarnictwa gminy Malczyce jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej  FF Grossharthau. Wy-
różnienie odebrał szef jednostki Heimo Claus  
w asyście pozostałych członków delegacji. Na-
dania i wręczenia dokonał wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski oraz prezes Adam Haładus.

Podczas festynu Nadodrzańskiej Nocy 
Świętojańskiej została także przeprowadzona 
akcja charytatywna. Były pyszne, domowe cia-
sta i ciasteczka, dary od wielu osób (m.in. ob-
razy z koła artystycznego GOK, rower i inne). 
Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony 
na pomoc i na leczenie małej Ewuni chorej na 
padaczkę lekooporną.

Dziękujemy za liczne przybycie i wspa-
niałą atmosferę! Szczególne podziękowania 
dla Pani poseł Joanny Augustynowskiej, któ-
ra wraz z rodziną przybyła na najważniejsze 
wydarzenie kulturalne w gminie Malczyce.
Do zobaczenia za rok!

Tak było na XXI Nadodrzańskiej Nocy Świętojańskiej
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Koncert z okazji częściowo 
wolnych wyborów w 1989

Jubileusz 45-lecia kapłaństwa 
ks. mitrata Michała Szlagi

zdrowotno-kulturalny piątek 
w Malczycach

4 czerwca 2019 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Malczycach odbył s ię 

koncert  patr iotyczny „czemu 
nie tańczę na ul icach?” z okazj i 
30-lecia częściowo wolnych 
wyborów.

Na tę okazję wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski zaprosił Aleksandrę 
Krzyżańską oraz Wojciecha Kruka.

Aleksandra Krzyżańska to młoda, uta-
lentowana wokalistka. Swoją muzyczną 

przygodę zaczęła już jako dziecko, kiedy 
to w wieku 7 lat wzięła udział w progra-
mie „Od przedszkola do Opola”. Brała 
udział w „Bitwie na głosy” oraz „Szansie 
na sukces”. Wokalistka przedstawiła m.in. 
takie pieśni jak „Tango na głos, orkiestrę 
i jeszcze jeden głos” Grzegorza Tomczaka, 
„Miasto” z filmu „Miasto 44”, utwory po-
ezji śpiewanej św. Jana Pawła II oraz „Quo 
vadis Domine”.

Duet został ciepło przyjęty w  Malczy-
cach i na pewno jeszcze nie raz zagości 
w naszej gminie.

U roczystości  jubi leuszu 
45-lecia kapłaństwa ks. 
mitrata Michała Szlagi 

odbyły s ię 20 czerwca 2019 
r.  w paraf i i  prawosławnej 
w Malczycach. To wyjątkowe 
wydarzenie zgromadzi ło wielu 
wiernych, przyjaciół ,  władze 
samorządowe oraz przedstawiciel i 
organizacj i  pozarządowych.

Świętą Liturgię sprawował Jego 
Ekscelencja Ks. Arcybiskup Jerzy, Pra-
wosławny Ordynariusz Diecezji Wro-
cławsko – Szczecińskiej i Prawosławny 
Ordynariusz Wojska Polskiego.

Ks. mitrat Michał Szlaga od 1985 roku 
jest Proboszczem parafii prawosławnej 
w Malczycach. Urodził się w Przemkowie. 
Jak sam przyznaje urodził się i wychował 
w miejscowości, w której nie było cerkwi. 
Jest Łemkiem, został ochrzczony u katoli-
ków, a jako młody chłopiec służył do mszy 
św. jako ministrant. Święcenia diakońskie 
otrzymał 2 sierpnia 1974 r. w świątyni pa-
rafialnej w Podbielu, a kapłańskie już kil-
ka dni później – 15 sierpnia w Katedrze 
Metropolitalnej w Warszawie. Podczas 
swojej posługi był proboszczem w Szcze-
cinku i Bobolicach w latach 1974-1977 
oraz Koszalinie w latach 1977-1981. Za-
nim przyjechał do Malczyc przez 4 lata 

w piątek,  20 września 2019 
r.  w Malczycach dużo s ię 
działo. 

O godz. 17:00 na terenie Szkoły Podsta-
wowej im. Skarbów Dolnego Śląska rozpo-
czął się event zdrowotny „Pożegnanie lata 
2019 – z sercem na Ty”. Przybyli goście mieli 
możliwość dowiedzieć się, jak dbać o ser-
ce, by jak najdłużej cieszyć się zdrowiem. 
Oprócz wykładów znakomitych lekarzy, 
uczestnicy mieli możliwość by bezpłatnie 
przeprowadzić badania: EKG, zmierzyć po-
ziom cukru we krwi, poziom cholesterolu we 
krwi, czy wykonać spirometrię. Po panelu 
wykładowym uczestnicy mogli zasięgnąć 
bezpłatnych porad kardiologicznych.

Tego dnia mieszkańcy mieli również oka-
zję by posłuchać dźwięków lutni oraz orga-
nów podczas koncertu „Z klasyką przez Pol-
skę – Barokowe odcienie lutni i organów”, 
organizowanego w partnerstwie przez Polski 
Impresariat Muzyczny oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kon-
cert rozpoczął się o godz. 19:00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisła-
wa Reymonta w Malczycach. Artyści wy-
konywali utwory m.in. Bacha, Kapsbergera, 
Piccininiego, Sanza oraz Weissa na lutniach 
barokowych, organach i toerbie. Po części 
artystycznej Wójt Gminy Malczyce Piotr 
Frankowski wręczył kwiaty oraz upomin-
ki artystom oraz podziękował za wspaniały 
występ.

związany był z diecezją łódzko-poznań-
ską, był również wikariuszem parafii ka-
tedralnej w roku 1984 w Łodzi. Następnie 
do 12 września 1985 r. p.o. proboszcza we 
Włocławku i Aleksandrowie Kujawskim, 
a już 13 września przeszedł do pracy 
duszpasterskiej w diecezji wrocławsko
-szczecińskiej. Od 1985 r. nieustannie 
związany z Malczycami, choć równolegle 
służył również w Samborzu do 2006 r. 
oraz Studzionkach w latach 1989-2001, 
ciekawostką również jest to, że od 1989 
jest kapelanem w Zakładzie Karnym 
w Wołowie.

Za swoją dotychczasową posługę zo-
stał nagrodzony orderem św. Marii Mag-

daleny za remont cerkwi w Koszalinie 
w 1977 oraz w 1999 r. z okazji 25-lecia 
kapłaństwa, palicą (prawosławna szata li-
turgiczna) w 1999 r., krzyżem z ozdobami 
w 2000 r. oraz mitrą w 2009 r.

Warto nadmienić, że podczas uroczy-
stości świętowano również 65-lecie prze-
budowy cerkwi dla potrzeb prawosław-
nych oraz 45-lecie małżeństwa ks. mitrata 
Michała Szlagi. Z tej okazji wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski wręczył pa-
miątkowy obraz przedstawiający cerkiew.

Z okazji jubileuszu życzymy wszyst-
kiego najlepszego oraz kolejnych owoc-
nych lat kapłaństwa.
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rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska

Narodowe czytanie w Szkole podstawowej 
im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach

Gmina Malczyce rozpoczyna zakupy 
na potrzeby budowanego żłobka

Książki dla przedszkolaków, przekazane 
przez Miedziowe Centrum Zdrowia, trafiły 

do publicznego przedszkola w malczycach

2 września 2019 roku 
w całej  Polsce uczniowie 
rozpoczęl i  nowy rok szkolny. 

Uroczystość inauguracj i  roku 
szkolnego 2019/2020 w Szkole 
Podstawowej im. Skarbów 
Dolnego Śląska w Malczycach 
rozpoczęła s ię o godz.  9:15 w hal i 
sportowo-widowiskowej . 

Na inauguracji nowego roku szkolne-
go oprócz uczniów I-VIII, grona peda-

gogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli 
również rodzice, przedstawiciele władz 
samorządowych, duchowieństwo oraz za-
proszeni goście.

Podczas inauguracji wójt gminy Mal-
czyce Piotr Frankowski życzył uczniom 
powodzenia w osiągnięciu zamierzonych 
celów i jak najlepszych wyników, a na-
uczycielom cierpliwości oraz wytrwałości  
w nowym roku szkolnym.

Podczas tegorocznej odsłony 
akcji „narodowe czytanie” 
czytano nowele polskie. 

akcja objęta patronatem Pary 
Prezydenckiej jest organizowana 
przez Prezydenta RP od 2012 roku.

W tym roku również Szkoła Podstawowa 
im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 
włączyła się w akcję „Narodowego Czytania”. 
Wśród zaproszonych gości, którzy odczyty-
wali fragmenty utworów wybitnych polskich 

pisarzy, był m.in. wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski, który zaprezentował utwór Wła-
dysława Stanisława Reymonta pt. „Orka”. 
Pozostali goście przeczytali takie fragmenty 
utworów jak: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, 
„Dym” Marii Konopnickiej oraz „Katarynka” 
Bolesława Prusa.

– Cieszę się, że możemy włączyć się w tak 
szlachetną akcję, która ma na celu popula-
ryzowanie czytelnictwa, jak i promowanie 
piękna polskiej literatury – podsumował 
wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

W ramach projektu realizowanego 
przez Gminę Malczyce zostały zakupio-
ne m.in:

– meble,
– leżaczki, pościel,
– książeczki,
– projektor,
– krzesełka do karmienia,
– klocki,
– zabawki,
– materiały plastyczne,

– basen z piłkami,
– lodówka,
– zmywarka.
Wszystko nowe, jeszcze zapakowane 

w kartonach – czeka na naszych naj-
młodszych.

– Nie możemy się doczekać, kiedy pierw-
sze małe stópki przekroczą próg nasze-
go żłobka – wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski.

13 czerwca 2019 wójt 
gminy Malczyce Piotr 
Frankowski  przekazał na 

ręce pani dyrektor Publ icznego 
Przedszkola kolorowe książeczki 
dla podopiecznych placówki .

 – Bardzo się cieszę, że dzięki hojności 
przedstawicieli Miedziowego Centrum 
Zdrowia zwiększył się zbiór książek, bajek, 
kolorowanek oraz łamigłówek Publicznego 
Przedszkola w Malczycach. Jestem pewien, 

że dzieci będą zadowolone z przekazanych 
egzemplarzy, które nie tylko sprawią im 
radość, ale również będą miały korzystny 
wpływ na rozwój dzieci – podsumował 
wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

W imieniu wójta gminy Malczyce 
oraz Dyrekcji Publicznego Przedszkola 
w Malczycach jeszcze raz pragniemy po-
dziękować panu wiceprezesowi Miedzio-
wego Centrum Zdrowia Waldemarowi 
Sułkowi za wspaniały gest oraz okazaną 
szczodrość.
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w sobotę 7 
września, 
pomimo 

niesprzyjającej pogody, 
na boisku w Malczycach 
odbyły się Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
i Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 
powiatu średzkiego.

Wśród wielu zaproszo-
nych gości, oprócz gospo-
darzy z wójtem Gminy 
Malczyce na czele, zjawili 
się m.in. przedstawicie-
le władz samorządowych, 
związków strażackich, 
radni oraz sołtysi.

W zmaganiach udział 
wzięły Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze oraz 
Ochotnicze Straże Po-
żarne z terenu całego po-

wiatu średzkiego, a zawo-
dy zostały rozstrzygnięte 
w konkurencji ćwiczeń 
bojowych.

Należy podkreślić, że 
nagrodzone zostały dwie 
drużyny Florków. Dzie-
ci walecznie wykonywały 
ćwiczenia podczas desz-
czu, a w nagrodę otrzy-
mały pamiątkowe puchary 
oraz medale.

Dalsze wyniki:

W kategorii Drużyna Mło-
dzieżowa w wieku 15-16 lat
I miejsce  OSP Rakoszyce
II miejsce OSP Gościsław

W kategorii Drużyna Mło-
dzieżowa w wieku 16-18 lat

Jednostka OSP Lusina, nie 
posiadając przeciwnika, wy-
grała zawody

Jednak najważniejszą 
kategorią były zawody 
powiatowe. W związku 
z ubiegłoroczną wygraną 
gminę Miękinia repre-
zentowały dwa sołectwa, 
a OSP Lutynia starała się 
obronić tytuł najlepszej. 
Po podliczeniu punktacji 
wyniki przedstawiają się 
następująco:

I miejsce OSP Miękinia
II miejsce OSP Lutynia
III miejsce  OSP Cesarzo-
wice
IV miejsce Kostomłoty
V miejsce Wilczków
VI miejsce Jarosław

Rozstrzygnięto również 
zawody gminne:

I miejsce OSP Wilczków
II miejsce OSP Chomiąża
III miejsce OSP Malczyce

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Malczycach

Fot. oSP Miękinia

Gmina malczyce zakupiła sprzęt 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie

Książka adama Haładusa wyróżniona 
na ogólnopolskim konkursie

D zięki uzyskanemu 
dofinansowaniu w ramach 
konkursu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa w województwie 
Dolnośląskim w roku 2019” 
Gmina Malczyce zakupiła sprzęt 
dla Ochotniczej  Straży Pożarnej 
w wilczkowie. 

Celem głównym niniejszego projektu 
jest zapobieganie zagrożeniom i ograni-
czenie ich skutków poprzez zakup wypo-

sażenia i sprzętu ratownictwa technicz-
nego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wilczkowie. 13 sierpnia zakupiono 
przenośny system oświetleniowy oraz 
dziewięć latarek kątowych. Przenośny 
system oświetleniowy służy doświetleniu 
miejsca zdarzenia, wypadku drogowego. 
Natomiast latarki kątowe montowane są 
na odzieży ochronnej każdego strażaka 
i również służą doświetleniu miejsca wy-
padku.

K siążka "Gotowi by 
służyć" adama Haładusa, 
mieszkańca Gminy Malczyce, 

otrzymała wyróżnienie podczas 
ogólnopolskiego konkursu 
historycznego. 

- W dniach 21-22 września uczestniczy-
łem w spotkaniu laureatów ogólnopolskie-
go konkursu historycznego organizowanego 
przez ZOG ZOSP RP w Olsztynie. Podczas 
dwudniowego spotkania odbyły się warsztaty 

historyczne. Do konkursu zgłosiłem  opraco-
waną  przeze mnie publikację ,,Gotowi by 
służyć’’, która w oczach jury zyskała uznanie 
i została wyróżniona jako jedna z wielu któ-
rzy zgłosili swoje opracowania do konkursu. 
Warto dodać, że była jako jedyna zgłoszona 
z województwa dolnośląskiego. Ponadto 
nasze województwo dolnośląskie reprezen-
towało jeszcze 3 kroniki OSP Pisarzowice, 
OSP Zachowice oraz OSP Krobice-Orłowice 
- mówi p. Adam.

Projekt w ramach otwartego konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019”,
Tytuł projektu: „zakup oświetlenia dla ochotniczej Straży pożarnej w wilczkowie”

aKtualne wiaDOMOści Z GMiny MalcZyce ZawSZe na: www.malczyce.wroc.pl
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Złote Gody Państwa 
Zofii i Tadeusza Ponieważ

10-lecie Zespołu 
Folklorystycznego Polanie

W dniu 26 l ipca 2019 
roku w Urzędzie Gminy 
Malczyce odbyła s ię 

uroczystość Złotych Godów 
Państwa Zof i i  i  Tadeusza 
Ponieważ.

50 rocznica zawarcia związku małżeń-
skiego to doskonała okazja do podsumowań 
i refleksji. W pracy, w staraniu o rodzinę, 
w wychowaniu dzieci i wnucząt, mijały kolej-
ne lata. W ten sposób jubilaci przeszli długą 
drogę wspólnego życia, a teraz z dumą mogą 

spoglądać na wspólne dokonania. Dlatego 
też ta szczególna rocznica wiąże się z uhono-
rowaniem małżonków listem gratulacyjnym 
i medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznawanymi przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę. W imieniu Prezydenta medale 
wraz z pamiątkowym dyplomem wręczył wójt 
gminy Malczyce Piotr Frankowski. Był także 
okolicznościowy tort, toast i kwiaty.

Życzymy dostojnym Jubilatom trwania 
w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki 
szacunek za pokonanie trudów, jakie życie 
przynosi każdej rodzinie.

31 sierpnia 2019 r.  o godz. 
16:00 w Jastrzębcach 
Zespół Folk lorystyczny 

Polanie obchodzi ł swoje 10-lecie. 
Razem z zespołem świętowało 
wielu znamienitych gości  m. in. 
wójt  gminy Malczyce Piotr 
Frankowski .

Zespół bierze udział w licznych przeglą-
dach zespołów ludowych, folklorystycznych, 
festynach oraz imprezach okolicznościowych 
na Dolnym Śląsku. Repertuar Polan to pio-

senki ludowe, kresowe, biesiadne, ukraińskie, 
łemkowskie i rosyjskie. Zespół ma na swoim 
koncie bogaty dorobek artystyczny. Zespół 
folklorystyczny Polanie odniósł wiele sukce-
sów na scenie i uświetnia swoimi występami 
różnego rodzaju imprezy miejskie, gminne 
oraz powiatowe.

– Chciałbym bardzo podziękować zespo-
łowi folklorystycznemu Polanie za stałą obec-
ność w życiu kulturalnym gminy Malczyce, 
za wszechstronne zaangażowanie oraz życzę 
dalszych sukcesów w działalności artystycznej 
– wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.
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S zukasz mieszkania w samym 
centrum Malczyc lub w innej 
lokal izacj i?  Planujesz zakup 

własnego mieszkania,  a może 
chcesz je przeznaczyć na wynajem? 

Gmina Malczyce rozpoczyna właśnie pro-
cedurę sprzedaży mieszkań. Prezentujemy 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży i zachęcamy wszystkich zaintere-
sowanych do zapoznania się z poniższą ofertą:

Dodatkowo informujemy, że po upływie 
wymaganych ustawowo terminów zostaną 

podane do publicznej wiadomości ogłoszenia 
o przetargach dla poszczególnych lokali.

Sprzedaż mieszkań 
w gminie Malczyce
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a by skutecznie zapobiegać 
wykluczeniu społecznemu 
osób zagrożonych 

marginal izacją społeczną, gmina 
Malczyce, z inic jatywy Sławomira 
Piechoty,  podejmuje kroki 
powołania Spółdzielni  Socjalnej . 
Spółdzielnie socjalne są formą 
przedsiębiorczości  nienastawioną 
na osiąganie zysku, real izującą 
idee ekonomii  społecznej . 

Głównym obszarem działalności mal-
czyckiej spółdzielni socjalnej byłyby usługi 
komunalne na terenie gminy Malczyce i wą-
ski zakres prac biurowych. Gmina Malczyce 
będzie początkowo głównym zleceniodawcą 
spółdzielni, natomiast mamy nadzieję, że 
w przyszłości ta działalność rozleje się na 
teren być może całego powiatu. Sprawne 
funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa 
społecznego będzie oparte o wiedzę i do-
świadczenie pana Sławomira Piechoty.

– Cała moja aktywność zawodowa i spo-
łeczna związana jest z tworzeniem skutecz-
nych sposobów pomagania potrzebującym, 

zapewnienia wsparcia rodzinom zwłaszcza 
poprzez sieć placówek dla dzieci i młodzieży, 
klubów seniora, partnerstwo z organizacjami 
pozarządowymi, szczególnie charytatywnymi. 
Zainicjowałem kampanię Pomagajmy dobrze! 
Nasze wrocławskie rozwiązania i doświad-
czenia w polityce społecznej były szeroko wyko-
rzystywane w całym kraju, a także za granicą 
(zwłaszcza we Lwowie i w Dreźnie) i mam 
pewność, że w Malczycach również spotkają się 
z pozytywnym odbiorem.  Z tych  doświadczeń  
widać, iż można pomagać dużo skuteczniej, ra-
cjonalnie zarazem gospodarując publicznymi 
pieniędzmi – dodaje Sławomir Piechota Pre-
zes Ośrodka Inicjatyw Społecznych.

- Dzięki doświadczeniu Sławka oraz jego 
niestrudzonej pracy na rzecz osób wykluczo-
nych i zagrożonych wykluczeniem zawodowym 
i społecznym mamy wyjątkową możliwość za-
czerpnięcia wiedzy potrzebnej do stworzenia 
Spółdzielni Socjalnej, której działalność, mam 
nadzieję, da szansę wielu osobom na zaistnie-
nie na rynku pracy oraz powrót lub rozpoczęcie 
swojej aktywności zawodowej - podsumował 
wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski. 

Sławomir piechota inicjatorem Spółdzielni Socjalnej 
w gminie Malczyce
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P o ponad 20 latach gry 
na niższych szczeblach 
rozgrywkowych Ludowy Klub 

Sportowy Odra Malczyce wraca do 
l igi  okręgowej.

Po niezwykle udanym sezonie, w którym 
zielono-biało-czerwoni wygrali 20 z 26 
spotkań, podopieczni Sławomira Samca
-Talara i Pawła Strożka zajęli pierwsze 
miejsce w tabeli klasy A, dające awans do 
„okręgówki”.

Na kolejkę przed końcem, po domowej 
wygranej 4:2 nad Orlą Korzeńsko Odrze 
wystarczył remis z wiceliderem, Borem 
Oborniki Śląskie, z którym malczycki ze-

spół toczył zaciętą walkę przez cały sezon. 
Kluczowy dla losów sezonu mecz odbył 
się w niedzielę 23 czerwca. Na stadion do 
Obornik Śląskich wybrała się ogromna gru-
pa kibiców z Malczyc, trzema autobusami 
oraz transportem indywidualnym. Mecz 
rozpoczął się dość trudno dla Odry, która 
już po kilkunastu minutach przegrywała 
0:2. Zawodnicy w zielonych koszulkach 
nie poddali się jednak i zdołali z nawiąz-
ką odrobić straty. Po przerwie gospodarze 
zdołali wyrównać, jednak w końcówce to 
piłkarze Odry zadali dwa ciosy i ostatecz-
nie to oni mogli cieszyć się z upragnionego 
awansu.

P rzypominamy, że Otwarte 
Strefy aktywności  (OSa) to 
ogólnodostępne plenerowe 

miejsca sportu,  rekreacj i 
i  odpoczynku dla całych rodzin. 

W ich skład wchodzą: urządzenia siłow-
ni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw 
dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodaro-
wanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji 
społecznej i są skierowane do różnych grup 
wiekowych. Gmina Malczyce pozyskała 25 
000,00 zł na stworzenie siłowni plenero-
wej ze strefą relaksu. Mieszkańcy mogą już 
korzystać z urządzeń zewnętrznych typu: 
motyl integracyjny, wioślarz, odwodziciel, 
wahadło, stół do tenisa stołowego, stół do 
gry w szachy.

6 sierpnia br.  w świet l icy 
wiejskiej  w Pielaszkowicach 
(gm. Udanin)  of ic ja lnie 

wręczone zostały przez 
wicemarszałka województwa 
Dolnośląskiego Marcina 
Krzyżanowskiego promesy na 
dof inansowanie projektów 
w ramach konkursu Odnowa 
Dolnośląskiej  wsi  w 2019 roku. 

Gmina Malczyce złożyła wniosek ubie-
gając się o dofinansowanie na doposażenie 
placów zabaw w sześciu sołectwach gmin-
nych: Chomiąża, Rusko, Rachów, Wilcz-
ków, Kwietno, Chełm i znalazła się wśród 
79 dolnośląskich gmin, które otrzymały 
wsparcie ze środków województwa dolno-
śląskiego. Przyznane dofinansowanie wyno-
si prawie 30 tys zł.

Wykonawcą zadania była firma SIMBA 
s.c. Zemborzyce Tereszyńskie. Wartość 
nowo zamontowanych urządzeń, ławek 
i koszy na śmieci to 48.480 zł.

można korzystać z otwartej Strefy aktywności przy ulicy 1-go Maja

promesa na dofinansowanie dla gminy Malczyce

Historyczny powrót Odry Malczyce do ligi okręgowej

Fot. Emka.nEws



T egoroczne 
dożynki 
gminne odbyły 

s ię 24 s ierpnia 
w Wilczkowie. 
Święto Plonów 
zgodnie z tradycją 
rozpoczęło s ię 
polową mszą świętą, 
której  przewodniczył  
proboszcz paraf i i 
w Wilczkowie ks. 
Waldemar Kontek.

Podczas mszy zostały 
poświęcone wieńce dożyn-
kowe, przygotowane przez 
5 sołectw oraz chleb dożyn-
kowy. Starostami dożynek 
byli sołtys wsi Wilczków 
Katarzyna Obłońska  oraz 
Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Malczyce Stefan 
Grycz, którzy poczęstowali 
zgromadzonych chlebem, 
wypieczonym z tegoroczne-
go zboża.  Wśród wiernych 
znaleźli się duchowni, par-
lamentarzyści, reprezentanci 
lokalnego samorządu oraz 
przedstawiciele służb mun-
durowych.

Tradycyjny obrzęd do-
żynkowy przygotował i po-
prowadził zespół  „Polanie”. 
Nie mogło oczywiście za-
braknąć dożynkowych przy-
śpiewek, przygotowanych 
przez zespół  oraz tradycyj-
nego obtańcowania wieńca.

Atmosfera była fanta-
styczna, przybyły tłumy, 
dopisała piękna, słoneczna 
pogoda.

Sołectwa przygotowały 
przepiękne wieńce dożyn-
kowe oraz stoiska. Za naj-
piękniejszy został uznany 
wieniec sołectwa Chomiąża, 
który  zdobył I miejsce, II 
miejsce przypadło sołectwu 
Mazurowice, natomiast III 
miejsce zajęło sołectwo Ra-
chów. Wójt gminy Malczyce 
Piotr Frankowski przyznał 
wyróżnienia sołectwom 
Wilczków i Kwietno. Sto-
iska przygotowane przez 
sołectwa cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Po-
śród prezentowanych sto-
isk można było skosztować 
pyszności przygotowanych 
przez sołectwa. I miejsce za 
najładniejsze stoisko dożyn-
kowe otrzymało sołectwo 
Chomiąża, II miejsce zajęło 
sołectwo Wilczków, a III 
miejsce zajęło sołectwo Ra-
chów. Warto nadmienić, że 
wszystkie stoiska zostały 
przygotowane z wielką sta-
rannością.

Po zakończeniu oficjal-
nych uroczystości przyszedł 
czas na część artystyczną, 
podczas której na scenie jako 
pierwszy pojawił się Krzysz-
tof Naskręt z rockowym re-
pertuarem, wprowadzając 
zgromadzonych w dobry 
nastrój.

Jako kolejny wystąpił ks. 
Bogdan Skowroński. Kon-
cert księdza zgromadził pu-
bliczność na parkiecie. Du-
chowny zaprezentował swoje 
największe hity oraz najnow-

sze, premierowe piosenki, 
które spotkały się z dużym 
entuzjazmem. Przybyli go-
ście mieli okazję nabyć płyty 
ks. Bogdana.

Jako gwiazda wieczoru na 
scenie pojawiła się Forma-
cja Malibu, której najwięk-
sze hity to m.in. „Milenka” 
oraz „Księciunio”. Zespół od 
pierwszych chwil poderwał 
publiczność do wspólnego 
śpiewania i tańca. Zabawa 
taneczna przy DJ trwała do 
późnych godzin.

Dodać należy, że pod-
czas tegorocznych dożynek, 
na przybyłych gości czeka-
ło wiele atrakcji. Najmłodsi 
mogli bawić się na bezpłat-
nych dmuchańcach, pusz-
czać ogromne bańki my-
dlane. Mieli też możliwość 
uczestniczenia w zajęciach 
zorganizowanych przez ani-
matorów. Dodatkowymi 
atrakcjami było malowanie 
twarzy czy wykonywanie 
zmywalnych tatuaży. Starsi 
mogli obejrzeć ekspozycje 
przygotowane przez Sołec-
twa Gminy Malczyce oraz 
biesiadować przy smacznym 
jedzeniu.

Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Wilczkowa 
za zaangażowanie  i kre-
atywność, jaką wykazali się 
podczas przygotowywania 
swojej miejscowości do do-
żynek, a wszystkim uczest-
niczącym w imprezie – za 
fantastyczną i bezpieczną 
zabawę!

Dożynki gminne w Wilczkowie za nami
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Wieniec sołectwa chomiąża po raz trzeci 
na dożynkach wojewódzkich

T rzeci rok z rzędu wieniec 
sołectwa chomiąża 
będzie reprezentował 

powiat średzki  na dożynkach 
wojewódzkich.  Tegoroczne 
święto plonów województwa 
dolnośląskiego odbędzie s ię 8 
września w niemczy. 

24 sierpnia 2019 r. podczas dożynek 
gminnych w Wilczkowie wieniec sołec-
twa Chomiąża został uznany za najpięk-
niejszy zajmując I miejsce w konkursie 
na Najpiękniejszy Wieniec Dożynko-
wy. Dzieło sołectwa Chomiąża zostało 
zgłoszone przez Gminę Malczyce do 
konkursu powiatu średzkiego. Powoła-
na komisja konkursowa oceniała wieńce 

4 września w Środzie Śląskiej w czte-
rech kategoriach: zgodność z tradycją 
w zakresie kompozycji, różnorodność 
wykorzystanych materiałów, wykonanie 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Wieniec 
Chomiąży zajął I miejsce zdobywając 
93 pkt na 100 możliwych. Bez dwóch 
zdań to prawdziwe arcydzieło wykona-
ne z wielką starannością i precyzją.

– Udział w dożynkach wojewódzkich 
jest zwieńczeniem długotrwałej i ciężkiej 
pracy mieszkańców Chomiąży przy wień-
cu. Cieszę się, że możemy poszczycić się 
tak zaangażowanymi w życie wsi miesz-
kańcami. Jest to ogromne wyróżnienie dla 
sołectwa Chomiąża jak i dla Gminy Mal-
czyce. –  podsumował wójt gminy Mal-
czyce Piotr Frankowski.


