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Zrównoważony budżet
gminy Malczyce na 2019 rok 

Pierwszy krok rozbudowy sieci 
gazowej na terenie gminy Malczyce

Otwarcie oczyszczalni ścieków
w Malczycach - inwestycja
z rekordowym do� nansowaniem

17 października 2018 r. 
w Tarnowie Podgórnym wójt 
gminy Malczyce Piotr Fran-
kowski wspólnie z reprezen-
tującymi spółkę G.EN GAZ 
ENERGIA Sp. z o.o. Jaromi-
rem Lipcem oraz Zbigniewem 
Jeruzalem podpisali list inten-
cyjny dotyczący współpracy.

Mając na uwadze potrzebę 
gazy� kacji gminy Malczyce, 
służącą zaspokajaniu potrzeb 

jej mieszkańców, rozwojowi 
gospodarczemu i inwestycyj-
nemu obszaru, a także two-
rzeniu korzystnych warunków 
do prowadzenia działalności 
gospodarczej pomiędzy spół-
ką i gminą została nawiązana 
współpraca w zakresie prze-
prowadzenia inwestycji rozbu-
dowy sieci gazowej i zapewnie-
nia dostawy gazu odbiorcom 
na terenie gminy Malczyce.

Przebudowa i rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków 
w Malczycach oraz moderni-
zacja stacji uzdatniania wody 
w Malczycach, Dębicach,  Mazu-
rowicach i Wilczkowie to jedne 
z priorytetowych i proekolo-
gicznych inwestycji na terenie 
gminy Malczyce zakończonych 
w 2018 roku.

Prezentujemy 
radnych 
wybranych 

w kadencji 2018-2023. 

Dziękuje mieszkań-
com za ponowny wybór 
i obdarzenie mnie za-
ufaniem. Gratuluje też 

Nowa Rada Gminy Malczyce 

Więcej - s. 3

Więcej - s. 3

Więcej - s. 7

Więcej - s. 2

18 grudnia 2018 
Rada Gminy 
Malczyce 

jednogłośnie przyjęła 
budżet na rok 2019.  

Plan � nansowy zakłada docho-
dy w wysokości 30,2 mln zł i wy-
datki w kwocie 28,7 mln. Powstała 
nadwyżka przeznaczona będzie na 
spłatę zadłużenia gminy, które na 
koniec 2019 roku ma się obniżyć 
do poziomu 6,3 mln zł.

Głównymi źródłami docho-
dów gminy są: udziały w podatku 
dochodowym od osób � zycznych 
5,6 mln zł, podatki i opłaty lokal-
ne 3,2 mln zł, subwencja oświato-
wa i wyrównawcza 6,8 mln zł, do-
tacje – głównie w zakresie pomocy 
społecznej 6,2 mln zł. Dodatkowo 
tytułem rozliczenia zakończonych 
w 2018 roku inwestycji lub na 
inwestycje planowane do zreali-
zowania w 2019 roku gmina ma 
otrzymać prawe 6,5 mln zł ze 
środków unijnych.

W tym numerze także:
• Gmina Malczyce numerem 1 z do� nansowaniem

na przebudowę ul. 1-go Maja w Malczycach!

• Wymiana źródeł ciepła w gminie Malczyce

• Przewóz osób na terenie gminy – podpisano porozumienie. 

Prezentujemy aktualny rozkład jazdy autobusów

• Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Malczycach

nadano imię Władysława Stanisława Reymonta 

• V Orszak III Króli - mieszkańcy przeszli ulicami Malczyc
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S wszystkim radnym, któ-
rzy również otrzymali 
mandat zaufania. Li-
czę na współpracę z całą 
radą, tak abyśmy wspól-
nie wypracowali poro-
zumienie w sprawach 
ważnych dla mieszkań-
ców naszej gminy - wójt 
gminy Malczyce Piotr 
Frankowski

21 października od-
były się wybory samo-
rządowe,  na terenie 
gminy Malczyce upraw-
nionych do głosowania 

było 4.723 mieszkań-
ców. Na kolejne pięć 
lat obdarzyli Państwo 
ponownie zaufaniem 
pełniącego funkcję od 
2014 roku wójta gminy 
Piotra Frankowskiego, 
który zdobył 1.723 gło-
sy. W wyborach na wój-
ta startowały również: 
Mariola Kądziela, któ-
ra otrzymała 694 głosy, 
oraz Beata Witowska 
z 222 głosami. 
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18 grudnia 2018 
Rada Gminy 
Malczyce 

jednogłośnie przyjęła 
budżet na rok 2019. 

Plan finansowy zakłada docho-
dy w wysokości 30,2 mln zł i wy-
datki w kwocie 28,7 mln. Powstała 
nadwyżka przeznaczona będzie na 
spłatę zadłużenia gminy, które na 
koniec 2019 roku ma się obniżyć 
do poziomu 6,3 mln zł.

Głównymi źródłami dochodów 
gminy są: udziały w podatku do-
chodowym od osób fizycznych 5,6 
mln zł, podatki i opłaty lokalne 
3,2 mln zł, subwencja oświatowa 
i wyrównawcza 6,8 mln zł, dota-
cje – głównie w zakresie pomocy 
społecznej 6,2 mln zł. Dodatkowo 
tytułem rozliczenia zakończonych  
w 2018 roku inwestycji lub na 
inwestycje planowane do zreali-
zowania w 2019 roku gmina ma 
otrzymać prawe 6,5 mln zł ze 
środków unijnych.

Wydatki gminy - zadania 
własne

Zaplanowane wydatki na 2019 
rok wynoszą 21,3 mln zł. Wśród 

bieżących kosztów największą po-
zycje stanowi utrzymanie placówek 
oświatowych, w tym szkoły podsta-
wowej i przedszkola - 7,6 mln zł. 
Kolejną dużą pozycją w budżecie są 
zadania z zakresu pomocy społecz-
nej 8,3 mln zł. Administracja pu-
bliczna to wydatek około 2 mln zł, 
a utrzymanie Gminnego Ośrodka 
Kultury, świetlic i biblioteki kosz-
tować ma 737 tys. zł. Odbiór od-
padów komunalnych wyniesie 870 
tys. zł. Są to wszystko zadania, któ-
re gmina realizować musi z mocy 
praw, a ich koszty kształtują się od 
lat na podobnym poziomie. 

7,4 mln zł na gminne 
inwestycje

Na wydatki inwestycyjne usta-
wy nie narzucają zakresu i obsza-
ru inwestowania. Każda gmina 
swobodnie realizuje swoją po-
litykę w tym zakresie, jedynym 
ograniczeniem są właściwie środ-
ki finansowe jakimi dysponuje. 
Strategia Gminy Malczyce w tym 
obszarze jest taka, aby realizo-
wać inwestycje przy możliwie jak 
największym dofinansowaniu ze-
wnętrznym. Priorytet mają te za-
dania, na które można otrzymać 

dofinansowanie. W ten sposób 
udaje się zrealizować znacznie 
więcej, niż moglibyśmy zrobić 
wyłącznie przy udziale środków 
pochodzących z własnego budże-
tu. Wśród zadań inwestycyjnych 
na rok 2019 zaplanowano m.in.:

Realizacja tych zadań uzależ-
niona jest od pozyskanego na nie 
dofinansowania oraz od cen ja-
kie zaoferują wykonawcy. Mamy 
świadomość tego, że obecnie jest 
z tym duży problem, ponieważ 
obserwując sytuację na rynku, 
jak i z własnego doświadczenia 

poprzez przeprowadzenie pro-
cedur przetargowych w latach 
ubiegłych, wiemy, że wykonawcy 
zgłaszają w przetargach ceny na-
wet dwukrotnie przewyższające 
wartości kosztorysowe. W takiej 
sytuacji należy ze szczególną 

ostrożnością rozważyć zasadność 
realizacji danego zadania.

Pewny i bezpieczny budżet
Uchwalony budżet jest przede 

wszystkim budżetem bezpiecz-
nym dla gminy, zabezpieczają-
cym wszystkie bieżące potrze-
by. Zgodnie z harmonogramem 

spłacimy 1,5 mln zł zadłużenia 
i nie planujemy zaciągać kolejne-
go. Otrzymamy prawie 7 mln zł 
ze środków zewnętrznych, które 
przeznaczymy na inwestycje. Ich 
zakres jak na warunki naszej gmi-
ny jest spory, gdyż za wyjątkiem 

rekordowego roku 2018, na inwe-
stycje nie wydawano nigdy więcej 
niż 8 mln zł. 

Mam nadzieję, że będzie to do-
bry, spokojny rok dla gminy i do-
łożymy wszelkich starań, aby zre-
alizować plan określony w uchwale 
budżetowej - mówi wójt gminy 
Malczyce Piotr Frankowski.

Zrównoważony budżet gminy Malczyce na 2019 rok 

Droga powiatowa relacji Malczyce - Środa Śląska doczeka się przebudowy

W Rusku zaplanowana jest budowa nowego budynku świetlicy

Odcinek 430 metrów ulicy 1-go Maja w Malczycach zostanie zmodernizowany

Wśród zadań inwestycyjnych na 2019 rok jest przebudowa płyty boiska przy ul. Polnej

1. Dofinansowanie Projektu Technicznego drogi wojewódzkiej w miejscowości Chełm 45 276 zł
2. Dotacja celowa dla powiatu średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Środa Śląska - Malczyce 500 000 zł
3. Dotacja celowa dla powiatu średzkiego na przebudowę chodników na terenie gminy Malczyce 100 000 zł
4. Przebudowa ulicy 1-go Maja w Malczycach 833 000 zł
5. Budowa szamba przy budynkach komunalnych na ul. Dworcowej w Malczycach 50 000 zł
6. Budowa żłobka 1 860 000 zł
7. Rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Rusko 181 000 zł
8. Rozbudowa infrastruktury w ramach Funduszu Pomocy Rozwojowej 200 000 zł
9. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusko 2 500 000 zł
10. Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazurowice 388 000 zł
11. Przebudowa płyty boiska w Malczycach - modernizacja stadionu przy ul. Polnej 700 000 zł
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P rzebudowa 
i  rozbudowa 
oczyszczalni 

śc ieków w Malczycach 
oraz modernizacja 
stacj i  uzdatniania wody 
w Malczycach, Dębicach, 
Mazurowicach i  wi lczkowie 
to jedne z pr iorytetowych 
i  proekologicznych 
inwestycj i  na terenie gminy 
Malczyce zakończonych  
w 2018 roku.

15 października 2018 r. od-
było się uroczyste przecięcie 
wstęgi przez wójta Piotra Fran-
kowskiego, prezesa i kierow-
nika Malczyckich Usług Ko-
munalnych Krystiana Żygadło  
i Artura Uścińskiego, wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Stefa-
na Grycza oraz prezesa firmy ABT 
Kazimierza Mroczka - wykonaw-
cy inwestycji. W otwarciu uczest-
niczyli również zaproszeni goście 

przewodniczący Rady Powiatu 
Daniel Padewski, ks. prałat Bole-
sław Sylwestrzak, przedstawiciele 
służb mundurowych KPP Straży 
Pożarnej Marek Wawrejko, człon-

kowie OSP Maczyce i Chomiąża, 
kierownicy jednostek organizacyj-
nych, prezesi lokalnych stowarzy-
szeń oraz inni zaproszeni goście.

Główną przyczyną podjęcia 
decyzji związanej z modernizacją 
istniejącej oczyszczalni były nastę-
pujące kwestie: brak przepustowo-
ści, zwiększenie ładunków ścieków 
na przestrzeni ostatnich 10 lat, 
konieczność przygotowania się do 
włączenia następnych miejscowości  
z aglomeracji Malczyce oraz za-
bezpieczenie przepustowości dla 
nowych inwestorów przemysło-
wych.

Realizacja tak kluczowej in-
westycji wiąże się z planowanym 
rozwojem sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy Malczyce. Na ten 

cel udało się pozyskać drugą co do 
wielkości dotację, rekordową z do-
tychczasowych z UE. Dofinanso-
wanie w pierwotnej wysokości wy-
niosło 8 mln 600 tys. jednak kiedy 

pojawiła się możliwość odzyskania 
podatku VAT od całej inwestycji, 
wprawdzie samo dofinansowanie 
uległo zmniejszeniu do 7 mln 650 
tys zł, jednak doliczając odzyskany 
VAT kwota środków, które wrócą 
do budżetu gminy Malczyce wy-
niesie prawie 10 mln zł. Kosztorys 
inwestycyjny opiewał na kwotę 
ponad 11 mln.

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

Zastosowane technologie 
na terenie oczyszczalni ście-
ków pozwolą na długotrwałe  
i bezawaryjne eksploatowanie tej 
inwestycji, co ma ogromne zna-
czenie jako efekt ekologiczny dla 
sąsiadującej z nią rzeki Odry i Ob-
szarem Natury 2000.

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Malczycach
Inwestycja z rekordowym dofinansowaniem 

17 października 2018 r. 
w Tarnowie 
Podgórnym wójt 

gminy Malczyce Piotr 
Frankowski  wspólnie 
z reprezentującymi spółkę 
G.en GaZ eneRGia Sp. 
z o.o.  jaromirem Lipcem 
oraz Zbigniewem jeruzalem 
podpisal i  l is t  intencyjny 
dotyczący współpracy.

Mając na uwadze potrzebę ga-
zyfikacji gminy Malczyce, służącą 
zaspokajaniu potrzeb jej miesz-

kańców, rozwojowi gospodarcze-
mu i inwestycyjnemu obszaru, 
a także tworzeniu korzystnych 
warunków do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej pomiędzy 
spółką i gminą została nawiązana 
współpraca w zakresie przepro-
wadzenia inwestycji rozbudowy 
sieci gazowej i zapewnienia do-
stawy gazu odbiorcom na terenie 
gminy Malczyce.

Podpisanie listu intencyj-
nego jest podstawą do roz-
poczęcia ustaleń, negocjacji  
i planowania przez firmę G.EN 

GAZ ENERGIA Sp. z o.o. we 
współpracy z gminą. Firma zo-
bowiązała się do przygotowania 
niezbędnej dokumentacji, do roz-
budowy sieci gazowej oraz zdia-
gnozowania potrzeb i zaintere-
sowania w zakresie budowy sieci 
gazowej.

pierwszy krok rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Malczyce
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G mina Malczyce we 
wrześniu 2018 roku 
zawnioskowała 

do Dolnośląskiego 
Urzędu wojewódzkiego 
we wrocławiu 
o dof inansowanie 
w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej 
i  Powiatowej infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-
2019 o przebudowę ul icy 
1-go Maja. 

Lista wniosków, które za-
kwalifikowały się do otrzymania 
dofinansowania, została zatwier-
dzona 13 listopada 2018 roku 
we Wrocławiu. Wśród projektów 

złożonych przez gminy na pierw-
szym miejscu znalazła się Gmina 
Malczyce. Odcinek o długości 
430 m zostanie poddany prze-
budowie. Prace rozpoczną się 
w pierwszej połowie 2019 r. 

Realizacja inwestycji popra-
wi dostępność do drogi krajowej 
94, która stanowi istotny punkt 
komunikacyjny dla mieszkań-
ców. Przebudowa drogi umożli-
wi dostosowanie obecnego stanu 
drogi do pełnej funkcjonalno-
ści i będzie ważnym krokiem  
w budowaniu sieci dróg służą-
cych społeczności, nie tylko lo-
kalnej.

Gmina Malczyce numerem 1 z dofinansowaniem 
na przebudowę ul. 1-go Maja w Malczycach!

Fragment 1-go Maja w Malczycach doczeka się przebudowy.  Ulica zyska m. in. nową nawierzchnię, chodnik oraz 
zatoki postojowe

Przewóz osób na terenie gminy - podpisano porozumienie. 
Prezentujemy aktualny rozkład jazdy autobusów

Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw Pań-

stwa oczekiwaniom w kwestii 
zapewnienia transportu zbio-
rowego na terenie naszej gmi-
ny, wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski podpisał 21 grud-
nia br. porozumienie z firmą 
pana Kazimierza Słobodziana 
– Transport Osobowy. W związ-
ku z tym od nowego roku gmina 
Malczyce będzie dofinansowy-
wać usługi transportu na kwotę 
6 000 zł miesięcznie.

Przewóz osób będzie odbywał 
się na trasie Malczyce – Chełm 
oraz Malczyce – Chomiąża.

Obecnie prowadzone są rów-
nież rozmowy, aby transport 
mógł odbywać się na trasie Mal-
czyce – Rusko – Mazurowice.

Po prawej prezentujemy roz-
kład jazdy obowiązujący od 
2 stycznia 2019 r.
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MONTAŻ INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH

W związku z otrzymanym 
w 2018 roku dofinansowa-
niem na montaż instalacji foto-
woltaicznych, na terenie gmi-
ny Malczyce mieszkańcy mają 
możliwość otrzymać dotację  
w wysokości 85% poniesionych 
kosztów, a zamontowane panele 
pozwolą oszczędzić w skali roku 
od 1500 nawet do 3000 zł na ra-
chunkach za energię elektryczną. 
Realizacja tego projektu jest moż-
liwa dzięki partnerskiej współpracy 
gminy Malczyce z gminą Prusice 
i Oborniki Śląskie.

Obecnie do Urzędu Gminy 
Malczyce o udzielenie grantu wpły-
nęło 66 wniosków. Do końca stycz-
nia 2019 r. gospodarstwa domowe 
osób ubiegających się o dotację od-
wiedza audytor energetyczny, który 
określi stan techniczny pokrycia 
dachowego. Kolejnym krokiem bę-
dzie przystąpienie do wyłonienia 
wykonawcy w przetargu zbiorowym 
przez spółkę Prusice PS Energetyka 
Odnawialna Sp. z o.o.

Obecnie spółka nie wstrzy-
mała naboru. Jest to dobra infor-
macja dla tych z państwa, któ-
rzy chcieliby jeszcze skorzystać 
z możliwości dofinansowania. 
Wnioski można nadal składać  
w sekretariacie Urzędu Gminy 
Malczyce.

Szczegóły dotyczące pro-
jektu oraz dokumenty do po-
brania znajdują się na stronie 
www.malczyce.wroc.pl  w za-
kładce /Dla Mieszkańca/wymia-
na źródeł ciepła/ oraz pod nr tel. 
71/317-92-23 wew. 211.

DOTACJA NA WYMIANĘ 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

w budynkach i lokalach 
mieszkalnych

Obecnie Urząd Gminy Mal-
czyce ubiega się o możliwość 
otrzymania dotacji na moder-
nizację systemów grzewczych 
obejmującą wymianę wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła (piece wę-
glowe) na:
•	 podłączenie do sieci ciepłow-

niczej / chłodniczej lub 

•	 instalację źródeł ciepła opar-
tych o OZE (np. pomp ciepła) 
lub 

•	 instalację kotłów spalających 
biomasę, lub 

•	 paliwa gazowe.
Pozyskanie środków będzie 

możliwe z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 (Oś priorytetowa 3 Gospo-
darka niskoemisyjna; Działanie 
3.3 „Efektywność energetyczna 
w  budynkach użyteczności pu-
blicznej i sektorze mieszkanio-
wym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI 
„Efektywność energetyczna w bu-
dynkach użyteczności publicznej  
i sektorze mieszkaniowym – kon-
kurs horyzontalny OSI” Typ 3.3e 
„Modernizacja systemów grzew-
czych i odnawialne źródła energii 
– projekty dotyczące zwalczania 
emisji kominowej – projekt gran-
towy”).

Do 15 stycznia mieszkańcy 
gminy Malczyce mogli składać 
WSTĘPNE WNIOSKI, któ-
re mają na celu wspomóc Urząd 
Gminy w procesie aplikacyjnym 

w ramach ww. konkursu, który 
związany jest z przygotowaniem 
znacznej ilości niezbędnych do-
kumentów m.in. aktualizacji 
Programu Gospodarki Nisko-
emisyjnej Gminy Malczyce czy 
specjalistycznych analiz finanso-
wo-ekonomicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu ma 
nastąpić w trzecim kwartale 2019 
roku, jeśli uda się pozyskać otrzy-
mane dofinansowanie, kolejnym 
krokiem będzie możliwość złoże-
nia wniosków przez mieszkańców 

o możliwość ubiegania się o do-
tację na wymianę źródeł ciepła 
w swoich budynkach i lokalach 
mieszkalnych. 

O otrzymaniu dotacji przez 
Urząd Gminy i możliwości ubiega-
nia się przez mieszkańców o dofi-
nansowanie na wymianę źródeł cie-
pła będziemy Państwa informować 
w najbliższych tygodniach.

W przypadku pytań można 
kontaktować z Urzędem Gminy 
pod nr tel. 71/317-92-23 wew. 
211.

Wymiana źródeł ciepła w gminie Malczyce

Do 31 grudnia 2018 roku mieszkańcy mogli składać wnio-
ski do Urzędu Gminy dotyczące usunięcia wyrobów 
azbestowych z terenów nieruchomości zlokalizowanych  
w gminie Malczyce w 2019 roku.

W ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Rusko, wykonywana jest okrywa rekultywacyjna uwzględniająca poszczególne warstwy: wyrównu-
jącą, izolacyjną, drenażową i urodzajną. 

Usunięcie wyborów azbestowych 
w 2019 roku z terenu gminy Malczyce

zbliżamy się do zakończenia rekultywacji składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w miejscowości Rusko.

w sumie wpłynęły 
24 wnioski ,  które 
pomogą w roku 

bieżącym w usunięciu 
ok.  745 m2 wyrobów 
zawierających azbest .

 Obecnie, czekamy na 
ogłoszenie naboru organizowa-
nego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu, który 
pomaga współfinansować powyż-
sze przedsięwzięcie. 

O becnie wykonywany 
jest  ostatni  etap 
budujący warstwę 

urodzajną,  do której 
wykorzystywane są masy 
ziemne i  odpady, zgodnie 
z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

Docelowo prace mają zakoń-
czyć się 30 kwietnia 2019 roku. 
Pracę wykończeniowe mają pole-
gać na wprowadzeniu roślinności 
zielnej, głownie trawy oraz roślin-
ności drzewiastej obejmującej po-
wierzchnie ok. 2,44 ha. Ponadto, 
na składowisku zlokalizowane są 
3 piezometry monitorujące lokal-
ne wody podziemne i powierzch-

niowe oraz po wykonaniu wszyst-
kich warstw utworzone zostaną 
studnie odgazowujące zakończo-

ne biofiltrami, które będą monito-
rowane przez 30 lat po zakończe-
niu rekultywacji składowiska.
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P rzed nami pięć lat  pracy nowej Rady 
Gminy, którą wybral i  mieszkańcy.  20 
l istopada w Malczycach wójt  i  radni 

złożyl i  uroczyste ś lubowanie.

Sesję otworzył Stefan Grycz, radny senior, który 
przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad. 
Nowo wybrani radni otrzymali z rąk przewod-
niczącej Gminnej Komisji Wyborczej Janiny Ja-
chymskiej zaświadczenia o ich wyborze oraz złożyli 
oficjalne ślubowanie. Następnie przyszedł czas na 
pierwszą ważną decyzję. W tajnym głosowaniu wy-
brano przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę 
przez kolejne pięć lat sprawowała będzie Monika 
Olchawa. - Powierzenie mi funkcji przewodniczącej 
Rady Gminy Malczyce jest dla mnie dużym wyróżnie-
niem. Mam nadzieję, że szybko odnajdę się w nowej 

roli, a powierzone mi obowiązki przełożą się z korzy-
ścią dla mieszkańców. Teraz czeka mnie dużo pracy 
i trudnych decyzji, dlatego liczę na pomoc doświad-
czonych radnych. Mam nadzieje, że moja współpraca 
z Piotrem Frankowskim - wójtem gminy Malczyce bę-
dzie układać się jak najlepiej, a z radnymi znajdę nić 
porozumienia. Wiem, że początki będą trudne i chyba 
nawet już są, dlatego proszę o wyrozumiałość, a za 
każde dobre słowo po prostu dziękuję! - komentuje 
Monika Olchawa

Wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski otrzy-
mał zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta. 
Złożył ślubowanie, po czym odebrał gratulacje od 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych. Nie za-
brakło podziękowań dla wyborców za kredyt zaufa-
nia i gratulacji dla nowo wybranych radnych.

EMka.news

pierwsza sesja po wyborach w Malczycach. 
Wójt i radni złożyli ślubowanie

Fot. EMka.nEws

Fot. EMka.nEws

Diamentowe i złote gody – piękne 
jubileusze Państwa Rojcewicz i Kowalskich

29 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce odbyły się Jubileusze, podczas których Sekretarz 
Gminy Anna Świercz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Moniką Olchawa dokonały w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

60-lecie pożycia 
małżeńskiego 
czyli diamentowe 

gody obchodzili Państwo 
józefa i Piotr Rojcewicz, 
a 50-lecie złotych godów 
Państwo Danuta i Krzysztof 
Kowalscy.

Na zakończenie uroczy-
stości nie zabrakło bukietów 
kwiatów, symbolicznej lampki 
szampana oraz pysznego tortu.

Gratulujemy zacnych jubi-
leuszy życząc zdrowia i wielu 
wspólnych chwil razem!

Fot. MEga Foto Jawor

Informacje  dotyczące medalu i procedury nadania.

Nadanie medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie ustano-
wiony został ustawą z dnia 17 lutego 1960 r.  o orderach 
i odznaczeniach, jako nagroda dla osób, które przeżyły co 
najmniej 50 lat  w jednym związku małżeńskim. 

W celu otrzymania medalu i legitymacji należy złożyć 
wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego w Malczycach, któ-
ry zainicjuje procedurę nadania mieszkającym na terenie 
Gminy Malczyce Jubilatom Medali za Długoletnie Poży-
cie. Z wnioskiem o nadanie medali mogą wystąpić zarów-
no sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele 
pary. Gmina Malczyce nie wszczyna procedury z urzędu. 
Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywil-
nego, listownie na adres Urzędu lub elektronicznie, przysyłając 
wiadomość na adres e-mail: usc@malczyce.wroc.pl podając 
imiona i nazwiska Jubilatów, adres ich zamieszkania oraz infor-
mację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa.

Wnioski o nadanie odznaczenia wysyłane są z USC do biura 
Wojewody Dolnośląskiego, a potem kierowane do biura Prezy-
denta RP.  Termin i szczegóły organizacji uroczystości wręczenia 
medali należy uzgadniać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Malczycach, po otrzymaniu  przez Jubila-
tów listu gratulacyjnego od Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz powiadomienia z tut. USC.

Jakiekolwiek czynności związane z procedurą nadania me-
dali nie podlegają opłatom.

W związku z tym, iż czas trwania całej procedury przy-
znania odznaczeń medali przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygoto-
wania wniosku przez Wojewodę Dolnośląskiego, trwa od 3 do 
6 miesięcy, prosimy o odpowiednio wcześnie zainicjowanie tej 
procedury. 

Medal za długoletnie pożycie przyznawany jest jedno-
razowo. Nieuruchomienie procedury w 50 rocznicę pożycia 
nie oznacza, że nie można z niej skorzystać przy kolejnych 
jubileuszach np. w rocznicę 51, 52 czy 60 wspólnie przeży-
tych lat w małżeństwie.



P rezentujemy radnych 
wybranych w kadencj i 
2018-2023. 

21 października odbyły się wybory 
samorządowe,  na terenie gminy Mal-
czyce uprawnionych do głosowania było 
4.723 mieszkańców. Na kolejne pięć lat 

obdarzyli Państwo ponownie zaufaniem 
pełniącego funkcję od 2014 roku wój-
ta gminy Piotra Frankowskiego, który 
zdobył 1.723 głosy.  W wyborach na 
wójta startowały również: Mariola Ką-
dziela, która otrzymała 694 głosy, oraz 
Beata Witowska z 222 głosami.

Dziękuje mieszkańcom za ponowny 

wybór i obdarzenie mnie zaufaniem. 
Gratuluje też wszystkim radnym, któ-
rzy również otrzymali mandat zaufa-
nia. Liczę na współpracę z całą radą, 
tak abyśmy wspólnie wypracowali po-
rozumienie w sprawach ważnych dla 
mieszkańców naszej gminy - wójt gmi-
ny Malczyce Piotr Frankowski.

Nowa Rada Gminy Malczyce
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przewodnicząca Rady Gminy Malczyce 
Monika Olchawa 
wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Dudziński 
wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stefan Grycz

Biuro Rady Gminy 
rada gminy@malczyce.wroc.pl
tel. 71/317 92 23 wew. 206

Urząd Gminy
tel. 71/317 92 23 wew. 200
sekretariat@malczyce.wroc.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 71/317 92 23 wew. 207

Kasa, egzekucja
m.kielt@malczyce.wroc.pl
Kasa urzędu czynna: 
poniedziałek - piątek 8:00 - 13:30

Monika olchawa
Rejon: Malczyce

Telefon: 508 181 676

Bogusław Grabowiecki
Rejon: Malczyce

Telefon: 692 929 428

Katarzyna chicińska 
Rejon: Malczyce

Mail: katarzyna.norberczyk@wp.pl

Jerzy Krzywdziński
Rejon: Chomiąża

Telefon: 501 816 016

zbigniew Dudziński
Rejon: Rusko / Rachów

Telefon: 697 833 234

Mariola Kądziela
Rejon: Kwietno

Mail: mariola.kadziela@wp.pl

leszek Fudali
Rejon: Chełm / Szymanów / Zawadka

Mail: lechufudal@gmail.com

Krzysztof pastuch
Rejon: Mazurowice

Telefon: 725 493 068

Stefan Grycz
Rejon: Wilczków

Telefon: 694 209 246

wiesław Kowalski
Rejon: Malczyce

Telefon: 515 380 232

agnieszka Król
Rejon: Malczyce

Mail: aga_720op.pl@onet.pl

leokadia Gancarz
Rejon: Malczyce

Telefon: 602 789 434

Marcin Głowacki
Rejon: Malczyce

Mail: radnywml@gmail.com

Stanisław Sobowiec
Rejon: Malczyce

Telefon: 601 543 930

Tomasz Sokal
Rejon: Dębice

Telefon: 604 493 330
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Nowa nawierzchnia drogi nr 345 w Wilczkowie

Nowy chodnik przy ul. Mazurowickiej w Malczycach

Przebudowa targowiska w Malczycach

Termomodernizacja placówek oświatowych  
– Szkoła Podstawowa

Termomodernizacja placówek oświatowych  
– Przedszkole 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz 
z remontem czterech stacji uzdatniania wody w Malczycach, 

Mazurowicach, Wilczkowie i Dębicach.

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach 
- nowa sala widowiskowa 

Nowa nawierzchnia drogi Szymanów - Zawadka Rekultywacja składowiska odpadów w Rusku

Inwestycje zrealizowane w 2018 roku 

Podsumowując rok 2018 w kilku słowach można określić go jako rok inwestycyjny, rok dużych, zarówno pod względem technicznym 
jak i finansowym inwestycji. Rok inwestycji o dużym znaczeniu dla mieszkańców gminy Malczyce.

aktualne wiadomości z gminy malczyce zawsze na: www.malczyce.wroc.pl
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W środę 5 grudnia 2018 r. Gmina Malczyce gościła grupę 35 osób z partnerskiej gmi-
ny Großharthau. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach.

Aktywni cały rok, bez wyjątku, tradycyjnie na przełomie października i listopada 
obchodzą swoje święto.

Jak co roku, Święty Mikołaj odwiedza dzieci z terenu gminy Malczyce.

Projekt na terenie gminy Malczyce rozpoczął się we wrześniu 2018 r. i skierowany 
jest do osób, które ukończyły 65 rok życia.

Świąteczne spotkanie 
polsko-niemieckie

Gminny Dzień Seniora 
w Wilczkowie

mikołaj odwiedził dzieci 
w Gminnym Ośrodku Kultury

pierwsi seniorzy z terenu gminy 
ukończyli projekt E-SENIOR

G oście zostal i  powitani  przez 
wójta gminy Malczyce 
Piotra Frankowskiego 

oraz przedstawiciel i  samorządu 
i  jednostek organizacyjnych.

Występ artystyczny specjalnie na tę 
okazję przygotowała grupa uczniów ze 
szkoły podstawowej pod czujnym okiem 
nauczycielek języka niemieckiego – Da-
nuty Kramek i Edyty Skibickiej. Młodzież 
dobrze poradziła sobie z powitaniem nie-

mieckiej delegacji w ich ojczystym języku. 
Uczniowie zaprezentowali również kolędy, 
które wywołały wzruszenie, szczególnie 
u Burmistrza gminy Großharthau Jensa 
Krauße.

Spotkanie było doskonałą okazją do 
złożenia sobie świątecznych życzeń oraz 
wręczenia upominków. Tutaj znów nie 
zawiodła nasza młodzież, która każdego 
z gości obdarowała ręcznie wykonanymi 
i ustrojonymi pierniczkami.

M owa tu o naszych 
SeniORacH, którzy co 
roku przy okazj i  Dnia 

Seniora spotykają s ię,  aby w miłej 
i  c iepłej  atmosferze porozmawiać, 
pobawić s ię i  miło spędzić czas. 
Organizatorem corocznych 
spotkań jest  wójt  gminy Malczyce 
Piotr Frankowski  wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Malczycach.

W tym roku gospodarzem święta se-

niorów było sołectwo Wilczków. Zabawa 
odbyła się 30 listopada w świetlicy wiej-
skiej. Wspólnie przy zastawionych sto-
łach i muzyce bawiło się około 100 osób 
z terenu gminy Malczyce.

Dzień Seniora, to zawsze okazja do 
dobrej zabawy, śpiewu i tańca. Naszym 
drogim Seniorom nie zabrakło siły i wi-
goru. Bawili się doskonale. Dziękując za 
doskonały humor mamy nadzieję, że za 
rok również spotkamy się pełni sił do 
wspólnej zabawy.

G minny Ośrodek Kultury 
w Malczycach zaprosi ł 
najmłodszych do 

wspólnej  zabawy mikołajkowej, 
która odbyła s ię 5 grudnia. 
w programie nie zabrakło atrakcj i , 
wystąpi ły dzieci  z koła wokalno 
– rytmicznego działającego przy 
GOK, a Teatr Blaszany Bębenek 
zaprezentował przedstawienie pt . 
„Świąteczne przygody ważniaka 
i  spółki”.

Wszystkie dzieci czekały jednak z nie-
cierpliwością na najważniejszą część – 

spotkanie ze Świętym Mikołajem. Każdy 
otrzymał od niego słodki upominek. Mi-
kołaj tego dnia nagrodził również dzie-
ci, które wzięły udział w mikołajkowym 
konkursie na najpiękniejszy list do Świę-
tego Mikołaja. Napisane przez siebie li-
sty dzieci przynosiły do Urzędu Gminy 
Malczyce do 30 listopada. Wpłynęło ich 
ponad 70. Trafiły wprost do Mikołaja, 
a ten nagrodził dzieci wręczając paczki 
wypełnione słodkościami.

Na kolejne spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem dzieci będą musiały poczekać 
kolejny rok.

Z ainteresowanie osób z terenu 
gminy projektem e-Senior 
od samego początku było 

bardzo duże, po ogłoszeniu 
zapisów ponad 100 seniorów 
zadeklarowało chęć wzięcia 
w nim udziału.

Obecnie już 30 osób może pochwalić 
się ukończeniem kursu, każdy z uczest-
ników na zakończenie otrzymał tablet, 
dzięki któremu teraz będzie mógł wyko-
rzystywać zdobytą wiedzę.

Dla seniorów, którzy nie zakwalifiko-
wali się do pierwszych grup nic straco-
nego! Kurs będzie trwał, a kolejne grupy 
będą tworzone już w pierwszym kwartale 
2019 r. Cały projekt ma trwać do 2021 
roku.

Szczegółowych informacji udziela or-
ganizator kursu – Fundacja Partycypa-
cji Społecznej. Przedstawiciele fundacji 
będą kontaktować się z osobami, któ-
re wcześniej zadeklarowały swój udział 
w celu utworzenia kolejnych grup.

Fot. Gazeta Roland

Fot. Gazeta Roland

Fot. Gazeta Roland
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Uroczystość nadania im. Władysława Stanisława Reymonta odbyła się 12 paździer-
nika. Akt nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Malczycach na ręce dy-
rektor Magdaleny Kożuszko wręczył wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Po dwóch latach nieobecności Kresowiaków na deskach sceny GOKu, mogliśmy 
w końcu ujrzeć długo oczekiwane koncerty wraz z oprawą taneczną.

Gminnemu ośrodkowi Kultury 
nadano imię Władysława Stanisława Reymonta

Koncert Kresowy "polsko moja" 
w Gminnym Ośrodku Kultury

n adanie imienia Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury 
w Malczycach zostało 

podjęte Uchwałą Rady Gminy 
Malczyce nr XLiX/263/2018 z dnia 
29 maja 2018 r.

 Nazwanie ośrodka imieniem polskiego 
noblisty uzasadniono, potrzebą uświado-
mienia społeczeństwu powrotu na ziemię 
ze sztucznego świata medialnego, Interne-
tu, telewizji. Jest symbolicznym złożeniem 
hołdu pisarzowi, którego życie, cechy cha-
rakteru i osiągnięcia dowodzą o jego miło-
ści do ojczyzny.

W części oficjalnej nastąpiło przeka-
zanie obrazu, portretu Władysława Sta-
nisława Reymonta, namalowanego przez 
panią Katarzynę Popińską oraz unikatowe 
wydanie „Chłopów”, które podarował mal-
czyckiej bibliotece dr Tadeusz Samborski. 
Zaproszeni goście mogli też zobaczyć wy-
stęp lokalnych przedszkolaków oraz za-
proszonych artystów, aktorów: Ireny Karel, 
Stanisława Górki i Aurelii Sobczak oraz 
solistki Zespołu Śląsk Renaty Dworak. 

Którzy recytowali i wyśpiewali fragmenty 
„Chłopów”.

Uroczystość była tez okazją do podzię-
kowania dr Tadeuszowi Samborskiemu 
za wieloletnią współpracę z malczyckim 
ośrodkiem kultury. Podziękowania wręczy-
ła dyrektor GOK Magdalena Kożuszko. 
Dodatkowo na wniosek Zarządu Oddziału 
Gminnego Z OSP RP w Malczycach wójt 
Gminy Malczyce wraz z członkami OSP 
Malczyce   wręczyli dr Tadeuszowi Sam-
borskiemu odznakę za Zasługi dla Pożar-
nictwa Gminy Malczyce.

W uroczystościach nadania imienia 
oprócz lokalnych władz samorządowych, 
uczestniczyli zaproszeni goście: Włady-
sław Kosiniak-Kamysz – Prezes PSL, dr 
Tadeusz Samborski Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego oraz Joan-
na Bronowicka, Adam Ruciński Burmistrz 
Środy Śląskiej, duchowieństwo, służby 
mundurowe, dyrektorzy sąsiadujących Bi-
bliotek Publicznych, kierownicy jednostek 
samorządowych, prezesi lokalnych stowa-
rzyszeń oraz inni zaproszeni goście i przy-
jaciele placówki.

M oc czarów podniosły 
bajeczne stroje ludowe 
młodzieży oraz chwytający 

za serce repertuar sol istów 
i  zespołów. 

Imprezę prowadziła wspaniała Aurelia 
Sobczak, natomiast przybyłych gości po-
witał bardzo interesujący wykład pt. „Świat 
Kresów” w wykonaniu Tomasza Kuby Ko-
złowskiego. Koncert odbył się pod patro-
natem członka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego, 
Wójta Gminy Malczyce Piotra Frankow-
skiego oraz Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Krajobrazy” w Legnicy.
W koncercie wystąpili:
1.  Zespół taneczno-śpiewaczy „Podolski 

kwiat” z Koziatynia, zrzeszający uczniów 
Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej 
w Koziatyniu na Podolu.

2.  Zespół wokalny „Podolskie świderki” 
z Koziatynia, założony w 2011 r. przy 
Towarzystwie Kultury Polskiej w Kozia-

tyniu na Podolu.
3.  Barbara Twardosz – Droździńska –pio-

senkarka z Kobrynia, która w swoim re-
pertuarze ma piosenki kresowe, ballady 
i romanse rosyjskie oraz współczesną 
polską muzykę rozrywkową, polskie 
przeboje z lat 50 i 60.

4.  Zespół „Wszystko w porządku” z Domu 
Polskiego w Borysowie (Białoruś} Wo-
kalny zespół młodzieżowo – estradowy, 
działający przy Domu Polskim w Bory-
sowie od 2010 r.

5.  Tomasz Kuba Kozłowski – autor – 
koncert poprzedzi multimedialna pre-
zentacja wybranych aspektów kultury 
i historii Kresów zatytułowana „Świat 
Kresów”, prezentowana przez Tomasza 
Kubę Kozłowskiego – autora książek, 
kolekcjonera, znawcę tematyki kresowej, 
reprezentanta DSH Warszawska Inicja-
tywa Kresowa (WIK)

6.  Olga Kamińska – solistka z Kobrynia 
(Białoruś) ma za sobą udział w licznych 
imprezach i festiwalach.

Fot. KrzysztoF słobodzian

Fot. KrzysztoF słobodzian

Gminna Biblioteka 
publiczna ma swój profil 

na Facebooku
Zapraszamy do polubienia profilu facebo-

okowego: 
Gminna Biblioteka publiczna w malczycach. 

Będziecie Państwo na bieżąco informo-
wani o nowościach w pozycjach książkowych 
oraz planowanych wydarzeniach!
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Podczas uroczystości z okazji dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska, które odbyły się 16 października br. 
wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski wręczył 26 uczniom stypendia za rok szkolny 2017/2018.

Dzień edukacji Narodowej w gminie malczyce  
nagrodzeni nauczyciele i uczniowie

S typendia przyznawane są 
na podstawie uchwały Rady 
Gminy Malczyce w sprawie 

warunków przyznawania 
stypendium naukowego 
i  artystycznego uzdolnionym 
uczniom w ramach Lokalnego 
Programu wspierania edukacj i 
Uzdolnionych Dzieci  i  Młodzieży 
Gminy Malczyce oraz uchwały 
w sprawie przyznawania 
stypendiów za osiągnięte wyniki 
sportowe.

Poniżej prezentujemy listę wyróżnionych:

Stypendium artystyczne otrzymali:
Szkoła Podstawowa  w Malczycach

•	 Amelia Dorożko, klasa VII, średnia ocen 
5,43

•	 Julia Dzimira, kl. V, śr. 5,45
•	 Maja Frankowska, kl. VII, śr. 5,78
•	 Lidia Izabela Jendrasik, kl. VII, śr. 5,38
•	 Zuzanna Gabriela Kożuszko, kl. IV, śr. 5,45
•	 Julia Daria Kusto, kl. VI, śr. 5,54
•	 Nadia Aleksandra Majerowska, kl. IV, śr. 5,64
•	 Mikołaj Nowak, kl. VI, śr. 5,45
•	 Kesja Tomalik, kl. V, śr. 5,45
•	 Zuzanna Wzorek, kl. IV, śr. 5,54
•	 Arkadiusz Kajetan Zamojski, kl. IV, śr. 5,54
•	 Nadia Majerowska, kl. V, śr. 5,64
Klasy gimnazjum
•	 Mateusz Marek Gregorczyk, kl. III, śr. 5,39
•	 Aleksandra Grażyna Jakubowska, kl. III, śr. 

5,22
•	 Malwina Zuzanna Kijowska, kl. III, śr. 5,39
•	 Liwia Kowalik, kl. II, śr. 5,20

•	 Krzysztof Jacek Łucki, kl. III, śr. 5,39
•	 Alicja Agata Mikołajczyk, kl. III, śr. 5,33
•	 Nikola Mółka, kl. III, śr. 5,39
•	 Aleksandra Maria Reluga, kl. II, śr. 5,20
•	 Sara Weronika Szafrańska, kl. II, śr. 5,33
•	 Hanna Ewa Wzorek, kl. II, śr. 5,27
Stypendium artystyczne otrzymali:
•	 Krzysztof Jacek Łucki – za zajęcie II miej-

sca w „IV Świętokrzyskim Festiwalu Klas 
Instrumentów Dętych” – festiwal otwarty 
dla uczestników polskich i zagranicznych.

•	 Sara Szafrańska – za zajęcie III miejsca 
w finale XXIII Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego Pegazik

Stypendium sportowe otrzymali:
•	 Kamil Brzeziński – Mistrzostwa Europy 

Shotokan Karate – brązowy medal; mię-
dzynarodowe zawody karate CUPRUM 
CUP w Legnicy – brąz, Międzynarodo-
wy Turniej Karate 
w Zawadzkiem- brąz 
w kategorii U-10 
oraz U -11 oraz wiele 
indywidualnych zwy-
cięstw w zwodach 
rangi krajowej.

•	 Amelia Oleksyk – 
I miejsce – zawody 
wojewódzkie w Wał-
brzychu – Lekkoatle-
tyka

•	 Daniel Mańkowski 
–za zajęcie II miejsca 
w konkurencji Kata 
drużynowe chłop-
ców U14 oraz wiele 

innych zwycięstw w turniejach Kata druży-
nowe chłopców.

•	 Paweł Bugajski – II m w biegu na 100 m, II 
m w biegu na 200 m

 
Podczas tego dnia, szczególne życzenia 

i wyrazy uznania kierowane są do nauczycie-
li i pracowników oświaty. Doceniając ich wy-
bitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej oraz zaangażowanie w rozwój 
lokalnych placówek oświatowych wójt gmi-
ny Malczyce przyznał nagrody dla dyrekto-
rów placówek oświatowych oraz nauczycieli. 
Wyróżnienie otrzymały pani Danuta Tokar-
ska oraz pani Olimpia Żukowska.

Serdecznie gratulujemy uczniom 
i nauczycielom, życzymy dalszych sukcesów 
w nauce i dalszych osiągnięć zawodowych.

pasowanie na ucznia pierwszej klasy  
w malczyckiej szkole podstawowej

pasowanie na przedszkolaka  
w malczyckim przedszkolu

D zieci,  które we wrześniu 
rozpoczęły swoją 
przygodę z edukacją 

w Szkole Podstawowej 
im. Skarbów Dolnego 
Śląska w Malczycach, 
dnia 25 października 
zostały pasowane na 
pierwszoklasistów. 

W tym wyjątkowym dniu odbył się 
uroczysty apel, na którym nie zabrakło 
rodziców i zaproszonych gości. Po-
nadto, na ręce wychowawców zostały 
złożone prezenty dla uczniów, ufun-
dowane przez wójta gminy Malczyce 
– Piotra Frankowskiego. Pieczę nad 
pierwszoklasistami będą sprawować: 
Anna Korsan, Anna Iwaszko oraz 
Grażyna Mazur.

D zień 14 l istopada 
2018 r.  był ważny dla 
dzieci  z Publ icznego 

Przedszkola w Malczycach. 
Tego właśnie dnia o godzinie 
10:00 odbyło s ię pasowanie 
na przedszkolaka.

Uroczystość rozpoczęła się od 
powitania gości. Następnie przed-
szkolaki zaprezentowały występ 
artystyczny pełen piosenek i wier-
szyków. Dzieci zostały pasowane na 
przedszkolaków przez wójta gminy 
Malczyce Piotra Frankowskiego. 
Za trud włożony w pracę nad przy-
gotowaniem występu najmłodsi 
zostali obdarowani słodkim poczę-
stunkiem.
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9 listopada 2018 r. odbyła się Msza Św. z okazji 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Do sadzenia drzew przy ul. Mickiewicza oprócz członków fundacji włączyli się 
uczniowie Szkoły Podstawowej oraz wójt gminy Malczyce.

Społeczność malczycka godnie uczciła setną rocznicę powrotu niepodległej Polski 
na mapy świata. Radośnie świętowały przedszkolaki, uczniowie, harcerze i starsze 
pokolenie.

10 października w Publicznym Przedszkolu w Malczycach dzieci wzięły udział  
w ogólnopolskich obchodach stulecia odzyskania niepodległości.

obchody dnia niepodległości w Malczycach

zakręceni na odrę i nie tylko 
– wspólnie posadzili drzewa

Stowarzyszenie Sympatyków malczyc 
i okolic na 100 lecie niepodległości

Bieg pamięci w publicznym przedszkolu 
w Malczycach

a by uczcić ten wyjątkowy 
dzień i  oddać hołd of iarom, 
delegacje wieńcowe 

samorządu gminy Malczyce, 
jednostek organizacyjnych 
oraz placówek oświatowych 
złożyły wiązanki  przy obel isku 
w Malczycach i  w Kwietnie. 

Po przemówieniu wójta gminy Mal-
czyce Piotra Frankowskiego, miał miejsce 
krótki występ artystyczny o tematyce pa-
triotycznej przygotowany przez uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska w Malczycach. Uroczystości zostały 
poprzedzone sadzeniem biało-czerwonych 
stokrotek przez dzieci z przedszkola.

O godzinie 11.11 został odśpiewany 
hymn na terenie boiska przy szkole pod-
stawowej. Następnie rozpoczął się bieg 
upamiętniający odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. W biegu wzięli udział 
uczniowie szkoły podstawowej. Pierwsze 
sto osób na mecie otrzymało unikatowe, 
biało-czerwone medale.

w akcji  uczestniczyl i  również 
leśniczy Łukasz Pyra 
i  Paweł Stachowicz, 

którzy czuwal i  nad przebiegiem 
sadzenia.

Posadzonych zostało 10 lip oraz 10 
dębów kolumnowych. Drzewa miały po 7 
lat i wcześniej były szkółkowane.

W najbliższym czasie na terenie gmi-
ny planowane są kolejne nasadzenia, któ-
re wzbogacą nasze zasoby przyrodnicze.

S towarzyszenie 
Sympatyków 
Malczyc i  okol ic 

stara s ię konsekwentnie 
real izować jedno z zadań 
statutowych, które 
można określ ić  hasłem: 
„pamięć histor i i  żyje 
w nas”.

11 listopada 2018 roku o godz. 
11:15 na cmentarzu komunal-
nym w Malczycach odbyła się uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej o treści: 
„W 100 lecie odzyskania niepodległości Pol-
ski w hołdzie pionierom osadnictwa i ich 
potomkom przybyłym na Ziemie Zachodnie 
i Północne z różnych stron Rzeczypospolitej, 
żołnierzom Wojska Polskiego walczącym na 
wszystkich polach bitewnych oraz komba-
tantom i weteranom walk o niepodległość”. 
Tablica poświęcona została przez ks. prała-
ta Bolesława Sylwestrzaka w dniu 17 wrze-
śnia br w czasie mszy w intencji Sybira-
ków w kościele parafialnym w Malczycach. 
W trakcie uroczystości w niedzielne przed-
południe ks. proboszcz oraz licznie przybyli 
na cmentarz uczestnicy odmówili   stosowne 
modlitwy w intencji Ojczyzny i jej bohate-
rów. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy któ-
ra powstała w ramach Inicjatywy Lokalnej 
Gminy Malczyce a wykonana przez człon-
ków Stowarzyszenia Sympatyków Malczyce 
i okolic dokonał wójt gminy Malczyce Piotr 
Frankowski. Następnie członkowie zarzą-
du Stowarzyszenia złożyli   piękny wieniec  

z biało   czerwonych kwiatów oraz zapalili 
patriotyczne znicze w barwach narodowych. 
Wiązankę kwiatów pod tablicą w imieniu 
mieszkańców gminy złożył wójt gminy Piotr 
Frankowski ,który podziękował Stowarzysze-
niu za inicjatywę i podzielił się z zebranymi 
swoimi refleksjami na temat trudnej drogi wie-
lu pokoleń Polaków do wolnej i niepodległej 
Ojczyzny. Warto przypomnieć, że z inicjatywy 
Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic 
na cmentarzu komunalnym znajdują się tabli-
ce przypominające o tragicznej historii wielu 
naszych rodaków, między innymi poświęcone:
•	 Zapomnianym, zaginionym, poległym 

1840 – 2010,
•	 Zesłańcom Sybiru, deportowanym 

w latach 1939 – 1952,
•	 Kolejarzom ,pionierom Malczyc, któ-

rzy w 1945 roku uruchamiali stację 
Małoszyn (Malczyce).
Na kolejne 100 lat życzymy wszystkim 

mieszkańcom Malczyc i gminy refleksji 
nad przeszłością, pewnego jutra, rzetelnej 
pracy na rzecz wspólnego dobra.

Zarząd SSMio

P o przywitaniu przez 
Panią dyrektor 
zgromadzonych 

gości :  przedstawiciel i 
władz gminy, małych 
sportowców oraz 
rodziców wspólnie 
odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego. 
następnie dzieci 
z poszczególnych 
grup wiekowych 
przystąpi ły do punktu 
kulminacyjnego imprezy 
– biegu. 

Wszystkie przedszko-
laki pokonały wyzna-
czoną trasę dobiegając  
do mety. Uwieńczeniem suk-
cesu było wręczenie uczest-
nikom pamiątkowych medali 
z wizerunkiem godła Polski.

Bieg Pamięci to patrio-
tyczny akcent, który pozo-
stawi namacalny dowód na 
patriotyzm naszych, małych 
Polaków.

Fot. EMka.nEws

Fot. EMka.nEws



W przedszkolu 
w Malczycach 
zapanowała 

świąteczna 
atmosfera.  Dnia 
13 grudnia 2018 
r.  o godzinie 
10:00 podopieczni 
przedszkola 
przygotowal i  jasełka 
dla zaproszonych 
gości .

 Przedszkolaki wcieli-
ły się w postacie związa-
ne z narodzinami Jezusa 
Chrystusa. Mali aktorzy, 

we wspaniałych strojach, 
odgrywali role m.in. Ma-
rii, Józefa, trzech króli, 
aniołków oraz pasterzy. 

W zamian za włożoną 
pracę, dzieci zostały na-
grodzone łakociami.

Jasełka w przedszkolu w Malczycach Anna Łucka i Maja Frankowska 
stypendystkami programu “zDolny Śląsk”

P rogram Stypendialny “zDolny 
Śląsk” to nagroda za talent 
i  osobowość.  Adresowany 

jest  do uzdolnionych uczniów 
dolnośląskich szkół podstawowych, 
gimnazjów i  szkół średnich, którzy 
za swe osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe oraz 
aktywność społeczną co roku 
nagradzani są stypendiami. 

Program został zainicjowany w 2001 
roku przez naszą Fundację i Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach 
Dolnośląskiego Systemu Wspierania 
Uzdolnień.

Miło nas poinformować, że w tym roku 
z terenu naszej gminy nagrodzone zostały 
dwie uczennice. Stypendium artystyczne 
otrzymała Anna Łucka, natomiast stypen-
dium naukowe Maja Frankowska.

Serdecznie gratulujemy naszym zdol-
nym mieszkankom i życzymy dalszych 
sukcesów!
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UPRAWNIENI:

ZAPISY NA PORADY - UWAGA ZMIANY!

71 396 89 53. 

              Przed skorzystaniem z pomocy prawnej w danym dniu, 
                       nale¿y wczeœniej umówiæ siê telefonicznie!

FORMA ŒWIADCZENIA POMOCY NA 
ODLEG£OŒÆ:

– Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacj¹ ustawy, us³ugi bêd¹ œwiadczone ka¿dej 
osobie fizycznej, która z³o¿y oœwiadczenie, ¿e nie jest w stanie ponieœæ kosztów odp³atnej 
pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

Przyjmowanie zg³oszeñ na nieodp³atne porady prawne bêdzie odbywaæ 
siê wy³¹cznie telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez 
starostê 

Co do zasady porady udzielane s¹ osobiœcie w wyznaczonych punktach. Wyj¹tek stanowi 
us³uga œwiadczona osobom ze znaczn¹ niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ oraz osobom 
doœwiadczaj¹cym trudnoœci w komunikowaniu siê. Celem tej regulacji jest dotarcie z 
pomoc¹ do grup z ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ kontaktu z udzielaj¹cymi porad w punktach. 
Takim uprawnionym us³ugi poradnicze, z wy³¹czeniem nieodp³atnej mediacji, mog¹ byæ 
udzielane za poœrednictwem telefonu i za pomoc¹ innych œrodków porozumiewania siê na 
odleg³oœæ lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹, które nie mog¹ stawiæ siê w punkcie 
osobiœcie (np. ob³o¿nie chorych) powy¿sza regulacja umo¿liwi œwiadczenie us³ug w ich 
aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

NIEODP£ATNA

W Urzêdzie Gminy Malczyce bêdzie mo¿na uzyskaæ pomoc prawn¹:

we wtorki w godz. 11:00 – 15:00.

oraz czwartki w godz. 11:00 - 15:00

Punkt znajduje siê w pokoju nr 20.

POMOC PRAWNA 

Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski zaprasza
na występ

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W MALCZYCACH

SALA WIDOWISKOWA

25 STYCZNIA 2019r.  piątekk godz. 18.00
BILET WSTĘPU: 20 ZŁ
BILETY DOSTĘPNE W BIURZE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GODZ. 10.00   19.00

Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach zaprasza dzieci na zajęcia podczas ferii 
zimowych.  od 28 stycznia do 8 lutego, codziennie, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 11.00 – 13.00.
w programie ferii m.in.: wycieczka autobusem do papugarni Kubuś & Endriu 
w Obornikach Śląskich, warsztaty plastyczne i artystyczne, robotyka, ekspe-
rymenty chemiczne, projekcje bajek i filmów dla dzieci. Warsztaty plastyczne 
oraz robotyka odbędą się także w świetlicach wiejskich. Szczegółowy harmo-
nogram podany zostanie wkrótce na profilu facebookowym GOK Malczyce. 

Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
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Akcja honorowego krwiodawstwa
w Urzędzie Gminy Malczyce

95 osób skorzystało z bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie

W poniedziałek,  8 października mieszkańcy 
mogl i  wspomóc akcję honorowego 
krwiodawstwa zorganizowaną 

w Urzędzie Gminy Malczyce.

W sumie zebrano ok. 5 litrów krwi. Nie po raz pierw-
szy zorganizowano taką zbiórkę na terenie gminy, 
w przyszłości wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
 i Krwiolecznictwa we Wrocławiu planuje sie kolejne takie akcje.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły do 
uzyskania takiego wyniku.

S amodzielny Publ iczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  w Malczycach przy wsparciu 
gminy Malczyce w październiku 

zorganizował akcję bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie.

Wszyscy mieszkańcy z terenu gminy Malczyce mogli sko-
rzystać ze szczepień, akcja odbyła się 11 października, a udział 
w niej wzięło 95 osób. Zainteresowanie było ogromne, szcze-
pionkę otrzymała każda z zadeklarowanych wcześniej osób.

Cieszymy się tak dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
daje to powód do zorganizowania kolejnych bezpłatnych szcze-
pień w przyszłym sezonie.

Rejon MARZEC LIPIEC LISTOPAD

4 19 4

5 20 5

RUSKO, RACHÓW, WILCZKÓW, CHOMIĄŻA 6 6 6

ZAWADKA, SZYMANÓW, CHEŁM, KWIETNO, DĘBICE, MAZUROWICE 7 13 7

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Malczyce 
2019

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

Krótka, Stocznia, Jana, Żeglarska

MALCZYCE : Różana, Dworcowa, Kolejowa, Traugutta, Pocztowa, Mylna, 
Wąska, Klonowa, Łąkowa, Mazurowicka, Wesoła, Gajowa, Górna, 

Środkowa, Kolonia Cukrowni, Kolonia Papierni, Topolowa, Szkolna, 
Sienkiewicza, Ogrodowa, Zielona

 Prosimy, aby odpady w dniu odbioru były wystawione do godziny 6:00. Odpady wystawione w późniejszych godzinach mogą zostać 

nieodebrane! Prosimy nie wystawiać odpadów budowlanych, płynnych, toksycznych, części samochodowych,                              

ponieważ nie będą odbierane.  
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V orszak Trzech Króli. Mieszkańcy przeszli ulicami Malczyc
6 stycznia w całej Polsce obchodzono święto Trzech Króli. W tym roku Malczyce już po raz piąty wzięły udział w uroczystym przemarszu.

n iedzielne 
uroczystości 
rozpoczęły s ię od 

mszy świętej  o godz. 
10:30 w Kościele pw. 
nPnMP w Malczycach. 

Po nabożeństwie roz-
począł się tradycyjny prze-
marsz ulicami Malczyc. 
Orszak, z trzema królami 
na czele, przemaszerował 
ulicami: Mickiewicza, 1 – 
Maja, Pocztową na parking 
przy ul. Traugutta. Na miej-
scu, na uczestników czekały 
grzane napoje, domowe cia-
sto oraz ognisko z kiełba-
skami. Nie zabrakło także 
żywej szopki, która cieszy-
ła się powodzeniem wśród 
najmłodszych. Podczas 
orszaku odbył się konkurs 
na najpiękniejszą kolędę. 
Laureaci zostali nagrodzeni 
świątecznymi upominkami.

W imieniu władz sa-
morządowych dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym 
za pomoc przy organizacji 
V Orszaku Trzech Króli.
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P odziękowania należą 
s ię wolontar iuszom 
ze Sztabu wOŚP ZHP 

Hufiec Środa Śląska,  którzy 
kwest ionowal i  tego dnia, 
grając "dla dzieci  małych 
i  bez focha".

W Malczycach atrakcji tego dnia 
nie zabrakło, rano w hali sportowo
-widowiskowej rozegrał się mecz ko-
szykówki, gdzie nie liczył się wynik, 
a dobra zabawa oraz każda wrzucona 
złotówka do puszki. Później ok. godz. 
15.30 na placu targowym rozpoczęło 
się "puszczanie serduszek". Balony 
w kształcie serca poleciały do nieba, 
to sprawiło największą radość szcze-
gólnie wśród najmłodszych. Kolej-
nym punktem atrakcji były występy 
lokalnych artystów na scenie w GOK 
oraz przeprowadzone licytacje, które 
pozwoliły dobić do nowego rekordu 
sztabu.

27 Finał woŚp - znowu rekord! 
W Malczycach zebrali ponad 34 tysiące złotych!

W tym roku po raz kolejny udało się zebrać rekordową kwotę 34.919,27 zł, dla porównania w roku ubiegłym była to kwota 22.594,08 zł.
Fot. EMka.nEws
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W 2018 roku ślub zawarły 22 pary, w tym udzielono 8 ślubów cywilnych. 
Zarejestrowano 78 zgonów i 44 urodzenia. Najczęściej nadawane imiona 
wśród chłopców to Jakub, antoni, Natan i piotr, a wśród dziewczynek to 
lena, maja i pola.

wiadomości z Urzędu Stanu cywilnego 
w Malczycach 

Zapraszamy na zajęcia z piłki koszykowej dla chłopców w wieku od 9 do 18 lat.
Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 
w hali sportowo widowiskowej w PONIEDZIAŁKI od 17.30 do 19.30.
Trenerem i osobą do kontaktu jest Piotr Zawadzki tel. 509 750 348.
Zajęcia współfinansowane jest w ramach GPRPAiN w 2019 roku na terenie 
gminy Malczyce.

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia z piłki koszykowej 

dla chłopców z terenu gminy Malczyce

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Psycholog - Marta Świątek-Prycik 

przyjmuje w piątki 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach 

od godz. 14:00 do 17:00 

Psycholog przyjmuje nieodpłatnie

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego działającego

 przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach

TERAPEUTA DS.UZALEŻNIEŃ 

Krystyna Klimkiewicz 

przyjmuje w piątki 

od godz. 8:30 do 11:00 

Urząd Gminy, pokój nr 20 przy Sali Konferencyjnej

TERAPEUTA przyjmuje nieodpłatnie
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego działającego

 przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach


