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Szanowni Nauczyciele, Pedagodzy, drodzy uczniowie! 
 

Nadeszły wakacje – oczekiwany przez dzieci, młodzież i dorosłych czas letniego 

wypoczynku oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami jednak 

tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok 

szkolny 2019/2020. 

Drodzy Pedagodzy do Was w szczególności kieruję życzenia spokojnego wypoczynku po 

zakończeniu zadań dydaktycznych i wychowawczych, które w minionym roku były ogromnym 

wyzwaniem. 

Życzę, aby dał on Państwu energię, siłę oraz inspirację do dalszej pracy w nowym roku 

szkolnym 2020/2021. 

Wam zaś droga młodzieży i kochane dzieci życzę, abyście ten tak radosny dla Was czas 

spędzali aktywnie i rozważnie, korzystając z zabaw i wszelkich form rekreacji, pamiętając  

o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych. 

Bawcie się, Kochani, ale z głową! 

Burmistrz Małomic 

Małgorzata Sendecka 
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Racjonalnie i oszczędnie korzystajmy z wody! 

 Szanowni mieszkańcy, woda jest niezbędnym, drogocennym składnikiem naszej 

egzystencji. Odgrywa ogromną rolę w przyrodzie. Jest niezbędna do procesów życiowych 

organizmów żywych. W 70 % nasz organizm składa się właśnie z wody, bez niej nie moglibyśmy 

istnieć! 

Codziennie w celach konsumpcyjnych, jak i podczas wykonywania wielu czynności dnia 

codziennego, korzystacie Państwo z dobrej, czystej wody z wodociągu miejskiego w Małomicach. 

Jest ona najwyższej jakości i żeby taką być mogła musi być poddawana procesowi uzdatniania oraz 

oczyszczania.  

Wielowarstwowe złoża filtracyjne, które w sposób 

mechaniczny, naturalny zgodny z wymogami 

środowiskowymi, ją oczyszczają, trzeba regularnie 

czyścić i wymieniać. Wszystko to wymaga ogromnych 

nakładów finansowych i stałego monitorowania jej 

jakości. Warto więc szanowni Państwo pamiętać o jej 

racjonalnym i ekonomicznym użytkowaniu. 

MZGK, 

który jest administratorem wodociągów, jak również  

w swojej strukturze ma stację uzdatniania wody  

w Śliwniku, posiada oprogramowanie monitorujące, 

dzięki któremu jest w stanie na bieżąco kontrolować 

jakość wody i jej zużycie. Przede wszystkim zaś 

wychwycić na jakim odcinku doszło do ewentualnej 

awarii i  szybko ją usunąć. 

Szanowni mieszkańcy do celów gospodarczych, do podlewania ogródków działkowych  

w okresie upałów, warto wykorzystać wodę ze studni przydomowych lub słynną deszczówkę 

zebraną w przydomowych zbiornikach. Pozwoli to zaoszczędzić drogocenną wodę, która płynie  

w waszych kranach, wodę z wodociągu miejskiego. 

Wszystko zaś po to, aby nie doszło do takiej sytuacji, że obudzą się Państwo któregoś dnia 

i chcąc zaparzyć kawę czy herbatę zabraknie wody w waszym 

kranie. Złoże ma bowiem swoją określoną objętość i może się 

wyczerpać.  Pamiętajmy o tym szczególnie w czasie 

hydrologicznej suszy, która dotyka nie tylko Małomic, ale 

większość gmin w zachodniej i centralnej Polsce. 

Zachęcamy również Państwa do skorzystania  

z dofinansowania na budowę przydomowych zbiorników  

z Programu “Moja woda”, który został ogłoszony 1 czerwca 

br. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Korzystając z niego można 

otrzymać 5 tys. zł, co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Więcej informacji na 

stronie www.wfosigw.zgora.pl. 

Centralny system monitorowania awarii wody  

w MZGK Małomice 

Pompy zaopatrujące w wodę gminny wodociąg 

Żwir czyszczący wodę - biały przed 

wykorzystaniem i rdzawy po oczyszczeniu wody 

http://www.wfosigw.zgora.pl/
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Szanowni Mieszkańcy! 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, że od lipca 2020 roku 

rozpoczęto przyjmowanie drogą elektroniczną wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021 na: 

świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz jednorazowe świadczenie 

dobry start (300+). 

Wnioski na w/w świadczenia można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/, bankowość elektroniczną oraz przez 

profil zaufany ePUAP. 

Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać w wersji papierowej. Wnioski będzie można pobrać 

z siedziby Ośrodka od 1 sierpnia, będą również one dostępne na stronie www.opsmalomice.pl .  

 

UWAGA rodziny korzystające z 500+ 

 
Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego (500 +) został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności 

składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze (500 +) w celu kontynuowania jego 

pobierania w 2020 r. Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ 

świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane 

aż do 31 maja 2021 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na 

kolejny okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków 

składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r. 

http://www.opsmalomice.pl/
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Kiedy odbędą się kolejne Dni Małomic?  

Odpowiadamy – za rok! 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Małomice, w okresie, w którym obecnie się znaleźliśmy,  

a jest nim pandemia i zagrożenie koronawirusem, ogromną nieodpowiedzialnością byłoby 

organizowanie tak dużego wydarzenia, jakim są „Dni Małomic". W naszej pamięci pozostają 

koncerty z minionych lat i wszyscy doskonale 

zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe 

zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim ich 

uczestnikom. 
Nie oznacza to, że nad Zalewem nie 

będą się odbywać mniejsze koncerty  

i spotkania. 

W lipcowe i sierpniowe niedziele 

Małomicki Ośrodek Kultury zaprasza na 

spotkania z zespołami śpiewaczymi, a nowy 

podest sceniczny nad Zalewem pomoże nam je 

obserwować w sposób komfortowy. 
Ogromną gratką dla wielbicieli tzw. 

muzyki poważnej będzie koncert w ramach 

Festiwalu Muzyka w Raju, który w bieżącym roku nie odbędzie się tradycyjnie w Paradyżu ale  

w kilku mniejszych ośrodkach, w tym w Małomicach. Już 15 sierpnia wieczorem w przepięknej 

scenerii Zalewu, na telebimie zobaczymy i usłyszymy znanych muzyków – instrumentalistów.  

Odbędą się również koncerty w ramach licznych projektów , m.in. Chopina w hali sportowej 

czy Zaduszki jazzowe, które w ubiegłym roku zostały tak dobrze przyjęte przez mieszkańców 

Małomic. Mamy nadzieję, że ten trudny dla kultury czas szybko się zakończy, a przyszłoroczne 

Dni Małomic będą wspaniałe – jak zawsze ! 

WAKACJE Z MOK ? CZEMU NIE! 

 Kochane dzieci, rozpoczęły się wakacje. W tym roku 

organizujemy kolejną AKCJĘ WAKACYJNĄ i bawimy się  

z Wami na świeżym powietrzu! Od 30 czerwca do 20 sierpnia  

w godzinach 11.00-13.00 (dni robocze) będą odbywały się 

zajęcia cykliczne na boisku przy Małomickim Ośrodku 

Kultury. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji. Interesują 

Was gry zespołowe, a może lubicie gry stolikowe? A może by 

tak spróbować swoich sił w karaoke?  

A może sztuka nie jest taka straszna jak ją malują      ? 

Tych „A może” mamy jeszcze dużo ☺ 

Również w świetlicach wiejskiej w Bobrzanach  

i Żelisławiu będą się odbywały równoległe zajęcia. Serdecznie Was zapraszamy jednocześnie 

przypominając o nowych zasadach funkcjonowania w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

A tak się bawiliśmy przed rokiem ) 
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Praca Urzędu Gminy w czasie pandemii 

Administracja publiczna działa w naszej gminie bardzo sprawnie. Od ogłoszenia stanu 

epidemicznego realizuje wszystkie niezbędne zadania. Idąc do urzędu pamiętajmy jednak  

o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, ponieważ nadal obowiązują  ograniczenia związane  

z bezpośrednią obsługą klientów.   

Zakładajmy maseczki, dezynfekujmy dłonie. Jesteśmy współodpowiedzialni za 

zdrowie osób przebywających w naszym otoczeniu. Uszanujmy tymczasowe zasady pracy  

w nowej, uciążliwej rzeczywistości. 

MAŁOMICZANKI i KALINA wznowiły pracę  

/przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa/ 

Spieszymy z informacją, że od niedawna 

zespoły śpiewacze „Małomiczanki” oraz 

„Kalina” wznowiły próby i znów spotykają się 

w Małomickim Ośrodku Kultury. Tworzą nowy 

repertuar, aby móc kolejny raz stanąć na scenie 

i oczarować Was swoim pięknym wykonaniem 

oraz interpretacją folkowych, biesiadnych czy 

popularnych utworów. A to wszystko dzieje się 

na oczach znanego dziennikarza, wybitnego 

znawcy folkloru lubuskiego i nie tylko, pana 

Donata Linkowskiego, który sprawuje nadzór 

merytoryczny nad grupą i konsultuje swoje 

spostrzeżenia z opiekunem zespołów Panią 

Urszulą Stochel – Matuszak. 

 

Małomiczanki i Donat Linkowski  

W próbie Małomiczanek wzięła również udział Burmistrz 

Małgorzata Sendecka 
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Sukcesy młodych Małomiczan 

Dnia 24 czerwca 2020 r.  

o godzinie 13.00 w sali posiedzeń 

UM w Małomicach Burmistrz 

Małgorzata Sendecka spotkała się  

z kadrą kajakarzy – młodziczek. 

Zachowując wszystkie wymogi 

bezpieczeństwa złożyła na ręce 

trenera Klubu Viking Małomice Jana Durczaka i zawodniczek oraz jednego zawodnika 

podziękowania i serdeczne gratulacje. Dziewczęta zdobyły 

srebro Mistrzostw Miasta Poznania w K-4 na 500 metrów. 

Zawodnik Mateusz Durczak doszedł do finału B K-1 na 

500m. W zawodach uczestniczyła również Kamila Kubas, 

która rywalizowała w parakajakarstwie zdobywając  

2 miejsce w K1 – 200 m. 

Pani Burmistrz złożyła młodym sportowcom 

życzenia dalszych sukcesów i wytrwałości w dochodzeniu do tak wspaniałych wyników. 

Potwierdzając jednocześnie fakt, że są one rezultatem wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy młodych 

ludzi. Ze swej strony zapewniła o wsparciu działań klubu kajakarskiego Viking oznajmiając, iż 

czeka na dalsze sukcesy młodych kajakarzy       

W czwartek 25 czerwca do małomickiego 

ratusza zaproszeni zostali uczniowie, którzy 

osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz mogą się poszczycić 

dodatkowymi osiągnięciami. Byli to: Kinga 

Agnieszka Migdał ze Szkoły Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Małomicach oraz Norbert 

Świątkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Chichach. Towarzyszyli im rodzice, 

nauczyciele oraz panie Dyrektor obu szkół, Renata 

Fuławka i Małgorzata Chuchra. 

Uczniowie otrzymali nagrody finansowe. 

Gratulując nagrodzonym Burmistrz Małgorzata 

Sendecka podkreślała ogromną rolę nauki dla 

rozwoju technologii, postępu i komfortu naszego 

życia, z dumą życzyła uczniom sukcesów w nauce 

i powodzenia na kolejnym etapie edukacji. 

Kinga Agnieszka Migdał 

Norbert Świątkowski 
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Zabytkowy Kościół w Chichach odzyskuje dawny blask 

Po wykonaniu w ostatnich latach prac 

budowlanych związanych z wymianą dachu na 

świątyni przyszedł czas na wnętrze i tu na uwagę 

zasługują dwa wczesnogotyckie tryptyki warsztatu 

najsłynniejszego Śląskiego twórcy epoki gotyku, tzw. 

Mistrza z Gościeszowic, który reprezentuje najwyższy 

poziom sztuki późnego gotyku w Europie 

środkowowschodniej i jest jednym z unikatowych 

świadectw działalności tego warsztatu. Pierwszy jako 

ołtarz główny z 1512 r. i boczny z 1516 r. 

przedstawiający w części środkowej scenę Zaśnięcia 

Marii, w predelli scena Obrzezania. 

Jak informuje przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach Józef Chuchra stan 

zachowania ołtarza wymagał podjęcia natychmiastowych działań związanych z jego renowacją. 

W 2019 r. pan Józef Chuchra wraz z Radą Parafialną oraz Stowarzyszeniem na Rzecz 

Kościoła w Chichach rozpoczął starania o przeprowadzenie prac konserwatorskich wraz  

z pozyskaniem funduszy zewnętrznych. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy 

obejmował renowację centralnej części ołtarza za kwotę 60 200 zł. Na to zadanie otrzymano dotację 

z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 000 zł, Starostwa Powiatowego 10 000 zł, 

pozostała kwota 20 200 zł to wkład własny parafian. 

2020 rok to kolejny II etap prac przy ołtarzu w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach 

to koszt zadania 89 250 zł. Po raz kolejny sukcesem jest pozytywne rozpatrzenie wniosków  

o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30 000zł, z Lubuskiego 

Urzędu Marszałkowskiego 40 000 zł. od Lubuskiego Konserwatora Zabytków 15 000 zł. Umowę 

z Urzędu Marszałkowskiego osobiście dostarczył do parafii Łukasz Porycki, wicemarszałek 

województwa lubuskiego. Rozliczeniem dotacji oraz całym zakresem przygotowawczym 

wniosków zajmuje się osobiście przewodniczący Józef Chuchra. 

Termin rozpoczęcia prac wyznaczono na 01.08.2020 r. zakończenie planowane jest na 

pierwszą połowę listopada tego roku. Firmą wykonującą prace jest renomowana Pracownia 

Projektowo-Konserwatorska z Torunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Widok z 1926 r. 
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DBAJMY O NASZE OTOCZENIE – NOWE REGULACJE 

PRAWNE W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Nie od dziś wiadomo, że ochrona przyrody to ważny aspekt w życiu każdego człowieka. 

Lubimy mieć porządek wokół siebie. Ale, owe „wokół siebie” to nie tylko dom, mieszkanie  

i podwórko. To również ulice, lasy, zbiorniki wodne. Przykro jest patrzeć na las zmieniający się  

w wysypisko śmieci. Mając na względzie wygląd estetyczny gminy, ale również zdrowie nasze  

i naszych bliskich, korzystajmy z dobrze działającego na terenie Gminy Małomice systemu 

gospodarowania odpadami.  

Utrzymanie porządku wymaga społecznego zaangażowania. Dlatego warto segregować 

śmieci. Kompostujmy (4 zł mniej od osoby), segregujmy, wywoźmy śmieci do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Piastowskiej 19  

w Małomicach. I nie dziwmy się, że opłaty rosną, ponieważ ten problem dotyczy wszystkich gmin. 

Serdecznie zapraszamy na stronę FB Gminy Małomice, gdzie Pani Burmistrz Małgorzata 

Sendecka w bardzo przejrzysty sposób omawia temat odpadów komunalnych. 

 

 

 


