
 



 Mądrze – Logicznie – Ekologicznie 

Na terenie Gminy Małomice w okresie minionych wakacji realizowaliśmy kilka 

projektów, dzięki którym były one jeszcze bardziej atrakcyjne, a pozyskane elementy 

infrastruktury będą nam towarzyszyć przez kolejne lata. W Bobrzanach z inicjatywy radnej 

Grażyny Kolesińskiej mieszkańcy wzięli udział w projektach: Nowoczesna wieś Bobrzany 

2021 oraz Mądrze – Logicznie – Ekologicznie. Oprócz wspólnych warsztatów, wyjazdów i 

spotkań z samorządowcami, przy sali wiejskiej pozostał po nich trwały ślad; elementy 

siłowni zewnętrznej, altanka ekologiczna czy betonowy stół do ping-ponga.  

Partnerem tego zadania było Stowarzyszenie Łagów Miasto Artystów. Już dzisiaj 

snute są kolejne plany zagospodarowania tego terenu.  

W Śliwniku pani sołtys Anna Długosz odważnie sięgnęła po środki z Programu 

PROW uzyskując dofinansowanie na budowę dużej wiaty, a panie z KGW „Śliwniczanki” 

już za kilka tygodni wezmą udział w Ogólnopolskim Finale Konkursu kulinarnego „Polska 

od kuchni” na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

 



Akcja lato w Małomickim Ośrodku Kultury 

Wakacje 2021,  jak zwykle zbyt szybko, minęły ☺ Tradycyjnie już , oprócz baaaardzo 

wielu wydarzeń plenerowych i nie tylko, zadbaliśmy o zagospodarowanie czasu wolnego 

młodych Małomiczan. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu a Animatorzy przygotowali 

wiele atrakcji wśród których znalazły się m.in.: 

- piasek kinetyczny 

- rysowanie kredą na asfalcie  

- malowanie farbami na folii 

- wycieczka na lody i plac zabaw  

- wycieczka do biblioteki 

- kino 

- pieczenie ciasteczek 

- robienie gniotków z żelatyny  

- ćwiczenia taneczno- ruchowe z użyciem  

x-box 

- malowanie farbami za pomocą gąbek oraz 

pieczątek 

- zabawy w plenerze z użyciem chusty animacyjnej 

- malowanie makaronu i wykonywanie z nich bransoletek i naszyjników 

- tworzenie tęczy za pomocą kolorowych cukierków  

- spotkanie podsumowujące – pizza i zabawa taneczna 

 

 

 

 

Podobne zajęcia odbywały się na 

salach wiejskich  

w Bobrzanach i Żelisławiu. 

 

 

 

 

 



Nasze Brązowe Medalistki 

W dniach 20-22.08.2021r. 

w Kaliszu odbyły się  

18 Mistrzostwa Polski Juniorów 

Młodszych w Kajak polo. 

Drużyna dziewcząt należących 

do Klubu Kajakowego Viking 

Małomice wywalczyła w czasie 

ich trwania, po zaciętej 

rywalizacji Brązowy Medal!  

W skład reprezentacji wchodzą: 

Natalia Dublicka, Anna 

Leśniewska, Emilia Wojtaś, Zuzanna Prasał i Karolina Potępa. Dziewczęta minione 

wakacje spędziły na obozach szkoleniowych m.in. w Leśnej i Łagowie. Sumienna praca 

przyniosła takie właśnie wspaniałe efekty.  

W roku 2021r. drużyna Kajak Polo przygotowana przez trenera Jana Durczaka została 

zakwalifikowana do Kadry Polski. 

Spotkanie seniorów nad Zalewem 

Wielokrotnie już pisaliśmy o tym, że 

Gmina Małomice realizuje projekt ,,Aktywny 

senior zdrowia i mądrości”. Tym razem 

chcemy się z Państwem podzielić relacją 

zdjęciową ze spotkania integracyjnego, które 

odbyło się w piątek 23 lipca nad małomickim 

Zalewem. W spotkaniu, które zorganizowała 

koordynator zadania Anna Hanasiuk wzięła 

również udział Burmistrz Małomic 

Małgorzata Sendecka. Dla seniorów 

przygotowano grill, kiełbaski i zabawy w czasie których wykonywali wiele ciekawych 

zadań, nagradzanych drobnymi gadżetami.  

Nie mogło również zabraknąć wspólnego 

śpiewu – tradycyjnej już formy aktywności. 

Do miłej atmosfery spotkania dostosowała się 

słoneczna pogoda ☺☺☺ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt „Aktywnie zintegrowani” w Małomicach 

Uczestnicy projektu „Aktywnie zintegrowani w Małomicach” realizują program oraz 

działania aktywizujące do zmiany swojej sytuacji, poprzez udział w treningach i warsztatach 

ze specjalistami. Grupa osób niepełnosprawnych brała udział w „Warsztatach rozwijających 

zdolności manualne”, podczas których uczestnicy poznali podstawy sztuki wiązania 

sznurków bez użycia igieł. Zainteresowani podczas warsztatów, pod czujnym okiem 

prowadzącej, wykonywali breloczki techniką makramy.  

Podczas zajęć osoby bardzo chętnie wykonywały wszystkie czynności w atmosferze 

radości i konwersacji na różne tematy, które integrują grupę. 

Osoby poszukujące stałego zatrudnienia brały udział w „Warsztatach 

autoprezentacji”. Podczas zajęć uczestnicy pod okiem stylisty prezentowali stylizacje 

najbardziej im odpowiadające, które były omawiane pod kątem doboru odzieży do sylwetki, 

okoliczności. Ciekawym doświadczeniem było zdjęcie miar każdemu uczestnikowi, by 

następnie przygotować stylizacje, które będą mogli wykorzystać w przyszłości ie jest to 

pierwszym etapem metamorfozy. 

W trakcie spotkań indywidualnych z psychologiem, osoby borykające się  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi miały możliwość omówienia swojej postawy 

rodzicielskiej, napotykanych problemów wychowawczych oraz rozwijały umiejętność 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także otrzymały wsparcie specjalisty i ustaliły kroki 

niezbędne do zmiany postawy. 
 
 

 



Informacja o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne 

Od 01.08.2021 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Małomicach przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na 

nowy okres zasiłkowy 2021/2022. 

 

Od 01.07.2021 r. wnioski można 

również składać drogą elektroniczną – za 

pomocą następujących kanałów: 

• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 

• Portalu informacyjno-usługowego 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – Emp@tia 

(empatia.mrpips.gov.pl); 

• Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej – ePUAP 

(http://epuap.gov.pl/); 

• bankowość elektroniczną 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fepuap.gov.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0du7QC059sZAmePujkZYTewDEy9425-XjYk78szyUizzsC6_dYAePuuLI&h=AT0qTVuWqwa1Ik5y4-l0EVbNAGaHUvjI2plXI-fXwIX1SN3rsdn91z5Vp9gCIWIpggsB6doBt8COczhZdapVkpcUbS4jkUP3slzCjuYBI1-sRe7hLBx3QPstXA5bqIe80CEs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0T2F-uG8WguVwYQhF9IC6KdHy0vf8d-x036N0qL5x_Kr5CvQmfaqcKl1VrLNKZwfqbHrGmpMc9mwXrmODy7ikvhKt5x4f7We4f3tBQ3JGmpUzaj5bTXY-oUK2PRvEatjtLevjSdaRQOEXVyu3j2lCm6W2YdbLUIea4ArbkV64aKg


Kolorowo- taneczny wieczór nad zalewem! 

24 lipca 2021r. miało miejsce kolejne fantastyczne wydarzenie! Nad małomickim 

Zalewem spędziliśmy czas razem, korzystając z całej gamy atrakcji.  

Obiecywaliśmy, że czas ten spędzimy aktywnie – i tak było m.in. za sprawą 

Eurobungee – trampoliny, dmuchane zamki- wszystko to dla naszych pociech. Swoją 

cegiełkę do rozruszania Nas dorzucił pan Sławomir Myśliwiec, który przyjechał do Nas  

z końmi. Zwierzęta były bardzo przyjacielskie- można było je głaskać, zrobić zdjęcie,  

a nawet skorzystać z oferowanej przejażdżki konnej! 

Równocześnie prowadzone były warsztaty uloterapii, 

carvingu oraz tkactwa. O leczniczej mocy pszczół 

opowiadała zgromadzonym pani Wioletta Wojtera, 

zapraszając przy tym do Janowca – siedziby uloterapii. 

Warsztaty tkackie zgromadziły tłumy! Zarówno dzieci, jak i 

dorośli chcieli spróbować swoich sił w tym jakże trudnym 

fachu. Pani Leokadia Adamowicz zajęła się każdym zainteresowanym, przedstawiając krok 

po kroku technikę tkania. Na deser pani Beata Górska- Rabczewska przeprowadziła 

niesamowite warsztaty carvingu! Stowarzyszenie Małomickie Podziemie, tradycyjnie już 

poprowadziło ciekawe warsztaty poszukiwania skarbów z wykrywaczem metali.  

Wisienką na torcie były w tym dniu muzyczne wydarzenia. Festyn otworzył koncert 

duetu Pauliny Halec i Katarzyny Poprawskiej. Panie rozruszały widownię i swoim 

występem i podsyciły apetyt na fantastyczną zabawę! Gwiazdą wieczoru był młody 

wokalista, związany z Małomicami – Teo Tomczuk. Zaprezentował zarówno covery 

piosenek, jak i swoje własne kompozycje, którymi zahipnotyzował publiczność! 

Ponadto mieliśmy wszyscy okazję pokolorować Małomice! Co to znaczy? 

Festiwal Kolorów odwiedził naszą urokliwą plażę. Można było zakupić ekologiczne 

farby, które co godzinę chętni wyrzucali jednocześnie w stronę nieba. Kolorowe, 

uśmiechnięte twarze towarzyszyły nam przez cały ten magiczny wieczór.  

Z pewnością większość z Nas czekała na 

punkt kulminacyjny wieczoru - pokaz tańca  

z ogniem w wykonaniu Sarovia Art. Pan Kamil 

Markowski rozgrzał publiczność do 

czerwoności! Od pierwszej minuty trzymał 

widzów w napięciu, natomiast moment 

zakończenia pokazu wprawił nas w prawdziwe 

osłupienie!  



 Na koniec dnia dyskotekę „pod chmurką” 

poprowadził dla Nas DJ Love Music – Przemysław Paszko.  

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować OSP 

Małomice oraz pracownikom Centrum Integracji 

Społecznej za pomoc przy organizacji niemal wszystkich 

wydarzeń. Jak widać, zabawa była przednia, a ilość atrakcji 

sprawiła, że nikt się nie nudził! Czego chcieć więcej?       

Oj działo się w czasie Pikniku Integracyjnego nad Zalewem! 

W piątek 30 lipca bawiliśmy się w czasie Pikniku 

Integracyjnego, jaki odbył się na scenie plenerowej przy 

plaży. Tak wspaniałe zespoły, jak: Hylla, Nadija, Intrade 

Nezisvitu czy Lemko Tower zagościły w Małomicach po 

raz pierwszy. Wydarzenie to okazało się możliwe do 

realizacji dzięki zaangażowaniu wielu osób, a sam 

koncert był finansowany ze środków zewnętrznych  

w ramach Krajowego Funduszu Azylu, Migracji  

i Integracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, nazwa projektu Lubuska Integracja 

Cudzoziemców. Organizatorzy zadbali również o moc 

atrakcji dla wszystkich uczestników Pikniku, były 

dmuchańce, stoisko 

Uloterapii, kolorowe warkoczyki i in. Nad 

bezpieczeństwem tradycyjnie już czuwali strażacy z OSP 

Małomice oraz OSP Lubiechów. Serdecznie dziękujemy 

ks. Arturowi Grabanowi, panu Andrzejowi Kajfaszowi  

i pani Annie Długosz za okazaną pomoc. Już dzisiaj 

wiemy, że kolejny taki Piknik odbędzie się w nas za rok! 

Wakacyjne disco polo 

W piątek 30 lipca bawiliśmy się na Pikniku Integracyjnym  

z zespołami łemkowskimi, a już w sobotę 31 lipca na naszej scence 

odbył się koncert zespołu „Niespotykani”, który muzyką w stylu disco 

– polo porwał nas do tańca. 



I Wojewódzkie Dożynki z seniorami w Małomicach  

 

 

W sobotę 14 sierpnia wszystkie drogi zespołów śpiewaczych prowadziły do Małomic. 

To właśnie tutaj odbyły się Dożynki z seniorami, których głównym motywem stał się 

Jubileusz 50 lat pracy redaktora Donata Linkowskiego. Przyjechało do nas 18 zespołów,  

z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca na czele a całą uroczystość rozpoczęło odczytanie 

przez Posła na Sejm RP Jacka Kurzępę Listu jaki do obecnych skierował Premier Rządu RP 

Mateusz Morawiecki oraz Listu Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Wśród 

gości tego dnia nie zabrakło Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza, Wicestarosty 

międzyrzeckiej Zofii Plewy, Radnych Powiatowych, Radnych Rady Miejskiej  

w Małomicach oraz Rady Miejskiej w Szprotawie. Do Małomic przyjechali również: pani 

Lena Brudzińska, Jan Kosiński Wójt gminy Niegosławice, Krystyna Stachów 

Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW, przedstawiciele mediów i artyści, członkowie 

zespołów śpiewaczych wraz ze swoimi patronami oraz dyrektorami ośrodków kultury 

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka, 

Małomicki Ośrodek Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze . 

Sponsorzy: ZUZ Spółka z.o.o, pan Tomasz Długosz, ,,Dobra kuchnia” – właściciel 

pani Aneta Kaczmarek. 

Przybyłych gości ze sceny plenerowej powitała Burmistrz Małomic  

Małgorzata Sendecka, 

a koncert poprowadził 

pan Marek Turowski. 



Zasady segregacji odpadów – przypomnienie 

Zasady prawidłowej segregacji odpadów nie są Nam obce, jednak zdarzają się 

pomyłki, skutkujące nie zabraniem odpadów. Aby uniknąć tego typu sytuacji chcemy 

przypomnieć kilka zasad związanych z segregacją odpadów.  

Podstawowe zasady prawidłowej segregacji to m.in. zgniatanie puszek, kartonów 

i butelek plastikowych przed ich wrzuceniem do pojemnika, a przed wyrzuceniem śmieci 

papierowych należy usunąć z nich zszywki i inne metalowe lub plastikowe części (metal  

i plastik wrzucamy do pojemnika żółtego). Ponadto osobno wrzucamy butelki i nakrętki do 

nich a opakowania szklane powinny być wrzucane czyste.  

Papier, plastik, szkło, bio i zmieszane – to 

nasza segregacja odpadów. Do worków  

i pojemników w kolorze niebieskim wrzucamy 

oczywiście papier. Czy każdy? Tutaj też 

zdarzają się pomyłki. Do papieru możemy 

wrzucić książki, zeszyty, gazety, zgniecione 

kartony czy torby papierowe, a stanowczo nie 

wrzucamy tu kartonu pokrytego folią 

aluminiową, zatłuszczonego papieru (np. 

opakowania po maśle), tapet, worków po 

wapnie i odpadów higienicznych- co nie jest 

wcale rzadkością. Co wrzucamy do 

pojemników zielonych? Szklane butelki po 

napojach i kosmetykach oraz słoiki, ale tu jedna 

uwaga- wszystkie te rzeczy wrzucamy BEZ 

ZAKRĘTEK! Zabronione jest dodatkowo umieszczanie w tych pojemnikach świetlówek, 

szkła okiennego, ceramiki, szklanek i kieliszków. Żółty pojemnik stwarza chyba najwięcej 

wątpliwości, dlatego też spieszymy z wyjaśnieniem. Do pojemników/ worków na tworzywa 

sztuczne wrzucamy: zgniecione butelki plastikowe, jednak należy pamiętać, że nakrętki 

wrzucamy osobno, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania plastikowe po 

żywności (kartoniki po mleku, śmietanie, jogurtach), aluminiowe PUSZKI po napojach  

i konserwach oraz drobny złom. Stanowczo odradzamy wrzucanie tu puszek po farbach, 

opakowań po AEROZOLU czy lekach, brudnych opakowań po olejach spożywczych  

i silnikowych, baterii czy styropianu.  

Jeśli masz problem z gruzem, sprzętem elektronicznym, odpadami 

wielkogabarytowymi, zużytymi żarówkami, bateriami, czy akumulatorami, śmiało można 

je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który mieści się w Małomicach 

przy ulicy Piastowskiej 19. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

10:00 – 17:00 oraz w soboty godz. 9:00 – 14:00.  



Dentysta w Małomicach 

Niemożliwe stało się jednak możliwe! Dnia 16 sierpnia br. został rozstrzygnięty 

kontrakt z NFZ, pozwalający na utworzenie w Małomicach Gabinetu Stomatologicznego.  

 

Dzięki współpracy, jaką nawiązała pani Burmistrz 

Małgorzata Sendecka, z panią stomatolog Anną Dec, Gmina 

Małomice będzie mogła cieszyć się profesjonalnym 

Gabinetem Stomatologicznym, zlokalizowanym przy  

ul. Jana Pawła II.  

 

W roku 2021 NFZ ogłosił konkurs na świadczenia 

stomatologiczne na terenie różnych Gmin województwa 

Lubuskiego. Ponieważ Małomice nie miały lekarza stomatologa  

p. Anna Dec wyszła z inicjatywą do p. Burmistrz czy taki gabinet mógłby powstać  

w Małomicach. Po spełnieniu szeregu wymogów i wynajęciu pomieszczenia w małomickiej 

Przychodni rozpoczęły się prace adaptacyjne. Ich koszt w całości pokryła pani Doktor. 

Kontrakt jest uzupełnieniem pierwotnego Kontraktu, który prowadził dr. Nowakowski  

i kończy się w połowie przyszłego roku. Jego kontynuacja będzie uzależniona od decyzji 

NFZ. Podczas spotkania z redakcją biuletynu pani Ania wielokrotnie podkreślała, że jest 

wdzięczna Pani Burmistrz za chęć współpracy i wsparcie jakie otrzymała z jej strony, w tym 

również promocję. 

Czas teraz na remont i wyposażenie lokalu w dobrej jakości sprzęt. Już niebawem 

wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli eksponować swoje zdrowe, zadbane uśmiechy ! 

 


