
 



– Kilka słów o oszczędzaniu – 

 

Mówiliśmy już o oszczędności wody co jest bardzo ważne o tej porze roku, pisaliśmy też  

o segregacji odpadów komunalnych, działanie według wytycznych pomoże nam wszystkim  

w odpowiedni sposób segregować uciążliwy w rozkładzie plastik oraz inne odpady.  

Przyszedł więc czas na poruszenie tematu zużycia energii elektrycznej w naszych domach. 

Czy zdajemy sobie sprawę ile pieniędzy wkładamy w wysokość naszych rachunków? A ile mogli 

byśmy zaoszczędzić stosując pewne wskazówki? 

Pierwszym przykładem w jaki sposób zaoszczędzimy na zużyciu energii elektrycznej jest 

wyłączenie z kontaktu sprzętów elektrycznych, jeśli ich nie używamy, sprzęty wyłączone pilotem 

wchodzą w stan czuwania i wciąż pobierają znaczną ilość prądu. 

 Kolejną rzeczą jest wymiana 

żarówek na energooszczędne, zwykłe 

żarówki są tańsze i tym się kierujemy 

kupując je ale niesłusznie, ponieważ 

wersja energooszczędna po dłuższym 

okresie używania pomaga na 

oszczędzaniu przy oświetleniu. 

Ważne jest używanie światła 

dziennego które doskonale rozjaśni 

pomieszczenie dlatego też korzystajmy 

z niego jak najdłużej. 

Wymiana sprzętów 

gospodarstwa domowego na 

energooszczędne oznacza, że planując zakup lodówki czy zmywarki zwróćmy uwagę aby 

posiadały ona klasę energooszczędną A+++ lub A++ co w skali roku z pewnością spowoduje 

spadek zużycia energii. 

Dobrym sposobem na oszczędność energii jest 

wymiana czajnika elektrycznego na tradycyjny, kuchenka 

zasilana gazem / jest tańszy od prądu/ to kolejne złotówki, 

które zostaną w naszych portfelach. 

Wprowadzenie komputera / laptopa w tryb uśpienia – 

hibernacji to również znacznie mniejszy pobór energii. 

Głęboko wierzymy, że nasze wskazówki pozwolą 

Państwu na płacenie zdecydowanie niższych rachunków 

za energie elektryczną. 

 Powodzenia! 

 

 



Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Małomicach to również administrator 

małomickiej nekropolii 

W trosce o bezpieczeństwo i komfort 

dotarcia mieszkańców odwiedzających groby 

swoich bliskich, administrator Cmentarza 

Komunalnego w Małomicach – MZGK bardzo 

ciekawie rozwiązał w/w problem przycinając 

gałęzie drzew rosnących wzdłuż alei głównej. 

Przycięcie na kształt walca to nie tylko eliminacja 

grubych gałęzi ale również zapewnienie cienia  

i schronienia dla rzeszy ptaków. Lipy na Cmentarzu, 

to drzewa miododajne, dlatego w słoneczny wiosenny dzień można tam obserwować pracowite 

owady. 

Kilka lat wstecz utwardzona została 

droga podjazdowa do kaplicy, jak również aleja 

główna i boczna, dzięki czemu bez większych 

problemów związanych np. z niepogodą można 

dotrzeć do miejsc spoczynku. 

Współpraca z przedsiębiorstwami 

pogrzebowymi i pozyskane w ten sposób środki 

pozwalają na dokonywanie bieżących 

remontów, a także zakup stylizowanych tablic informacyjnych. Warto zauważyć, że opłaty na 

małomickim Cmentarzu nie uległy zmianie od wielu lat.  

Zarządca przy pomocy interaktywnego programu 

administracyjnego cmentarzy monitoruje miejsca 

pochówku. Program pozwala na wyszukanie kwater osób 

zmarłych leżących na Cmentarzu Komunalnym  

w Małomicach oraz umiejscowienie tych miejsc na 

specjalnej mapie.  

 

 

 

Program ten przypomina również 

dysponentowi  o mijającym terminie jego 

ważności i w związku z tym dokonaniu opłaty za 

użytkowanie kwatery. Termin ważności miejsca 

pochówku upływa po 20 latach. 
 

Bezpiecznie przycięte drzewa na Cmentarzu 

Wyremontowana aleja  

Tablica informacyjna  

Nowoczesny system monitorowania Cmentarza 



Festiwal Muzyka w Raju 

Już dzisiaj zapraszamy na koncert w ramach Festiwalu Muzyka w Raju nad Zalewem  

w Małomicach - 15 sierpnia godzina 19.00. 

 

 

 

Wcześniej od 17.00 tego samego dnia 

zapraszamy na spotkanie z grupami 

śpiewaczymi i nie tylko 

  
 

A biletem wstępu będą nakrętki, które 

Państwo tak sumiennie zbieracie ! 

Wolontariusze będą je zbierać przy wejściu 

na plac do specjalnych worków. 

 

Pomagajmy, to takie ważne i potrzebne ! 

 
 

Ponownie będziemy wspierać Martę, która 

walczy z ciężką chorobą. 

 

Zbiórkę publiczną tego dnia poprowadzi 

Stowarzyszenie Kulturalna Szprotawa 

 

Koncert pod Honorowym Patronatem  

Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej. 

 

 

A tak wspieraliśmy Martę podczas Zawodów wędkarskich  

5 lipca nad Zalewem w Małomicach 
 

 



Bezpieczeństwo naszych dzieci a wakacje  

Po trudnym dla naszych dzieci i dla nas roku szkolnym, nadeszły w końcu 

wakacje. To wspaniały czas na wypoczynek, wyjazdy, zabawę, każda z naszych pociech 

czeka na to cały rok, ale czy nasze dzieci zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa które 

może im towarzyszyć podczas zabawy? 

Czas epidemii nie zachęca do wyjazdów, zwłaszcza dalekich, dlatego też nasze 

dzieci korzystają z kąpieliska jakie mamy tu na miejscu w naszej Gminie tj. Zalew 

Małomicki. Warto pamiętać, że jest to kąpielisko bezpieczne, strzeżone przez 

ratowników ale czy spędzamy czas tylko na tym kąpielisku? – niestety nie. 

Młodzież, a także młodsze dzieci widzimy często, zbyt często, np. na naszych 

małomickich gliniankach i nad brzegiem rzeki Bóbr, bywa, że bez obecności rodziców. 

Nieuwaga, brak umiejętności pływania czy 

tzw. ,,szpan'' pomiędzy rówieśnikami może doprowadzić do 

nieszczęścia dlatego też rozmawiajmy, informujmy naszych 

podopiecznych o istniejących zagrożeniach, dbajmy o ich 

bezpieczeństwo. Rozmowa nic nas nie kosztuje, a wiedza  

i świadomość istniejących zagrożeń zapobiega przykrym 

wydarzeniom. 

Życzymy zatem samych ciepłych dni, odpoczynku oraz wielu mądrych zabaw, a także 

wspaniałych wakacyjnych przygód. 

Wizyta w Drzonkowie – Wakacje 2020 

Wzorem roku ubiegłego dzieci z terenów wiejskich odwiedziły Wojewódzki Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Drzonkowie. Możliwość skorzystania z profesjonalnego zaplecza sportowego to dla nich 

nie lada gratka, oczywiście połączona z nauką. Były konie, strzelanie, basen, a nawet lody ponieważ 

Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka odwiedziła dzieciaki w tym wspaniałym miejscu i zaprosiła 

je właśnie na lody ☺ 

Dziękujemy za pomoc przy organizacji wyjazdu radnej Grażynie Kolesińskiej, pani Sołtys 

Śliwnika Annie Kiwilsza – Długosz i panu Waldemarowi Marciniakowi. Dzięki nim dotarliśmy do 

dzieci które wakacje spędzały w domu i mogły skorzystać z zaproszenia Małomickiego Ośrodka 

Kultury do wspólnego wyjazdu. Podczas ubiegłorocznych wakacji Drzonków odwiedziły dzieci  

z Małomic dlatego tym razem przyszła pora na te z terenu Gminy.  

Uśmiechnięte twarze, wesołe opowieści i pamiątkowe zdjęcia są dowodem, że wyjazdy były 

wyjątkowo udane !  

Ratownicy  
Dagmara Wancel i Mariusz Dobro 

Dzieci z Chich i Bobrzan  Dzieci ze Śliwnika i Lubiechowa w towarzystwie burmistrz 
Małgorzaty Sendeckiej i w-ce dyrektor WOSiR Jolanty Starzewskiej 



Czy tak będzie wyglądało nowe przedszkole? 

 

Gmina ukończyła właśnie projekt budowlany nowego przedszkola. Placówka ma być 

wybudowana w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przy ul. Żeromskiego na działce 79 arowej 

zakupionej od firmy „Martpol”. Rozpatrując sprawę lokalizacji przedszkola wspólnie z Radą 

Miejską w Małomicach uznano, że najlepszą lokalizacją będzie właśnie ta działka. W celu 

przygotowania inwestycji w zamówieniu przetargowym zlecono wykonanie projektu budowlanego 

wraz z pozwoleniem na budowę firmie Projektowania-Nadzór-Doradztwo S.C. ze Złotoryi. 

 

 

Przedszkole zostało zaprojektowane jako budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 

zabudowy 1574 m2, pow. użytkowa wyniesie 1279 m2. W rzucie poziomym budynek przypomina 

literę U z półotwartym dziedzińcem z możliwością wprowadzania tymczasowego zadaszenia.  

W budynku przewidziano pełne zaplecze kuchenne, sanitarne, szatnie, wózkownie i pomieszczenia 

administracyjne. Do dyspozycji dzieci będzie 6 sal dziennych o pow. 67 m2 każda. Jedna z sal 

będzie połączona z pokojem odpoczynku, gdzie najmłodsze dzieci będą mogły leżakować. Każda 

sala będzie wyposażona w łazienkę, pomieszczenie gospodarcze i bezpośrednie wyjście na 

podwórko. Projekt przewiduje również sale wielofunkcyjną do gimnastyki, spotkań z rodzicami  

i uroczystości przedszkolnych. Nieocenionym walorem przedsięwzięcia będzie możliwość 

przebywania na świeżym powietrzu, co umożliwią tarasy przed salami zabaw.  

Nowe przedszkole to zmiana jakościowa w opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym  

w gminie, to przede wszystkim  stworzenie warunków do zwiększenia kontaktów dzieci z przyrodą 

oraz zapewnienia im warunków nieskrępowanej aktywności. Nowa placówka dla dzieci potrzebna 

praktycznie od zaraz, ponieważ istniejąca baza edukacyjna nie spełnia naszych wspólnych 

oczekiwań.  



Nowe atrakcje nad Zalewem 

 

W ostatnich tygodniach do Fundacji BGK wpłynął projekt Gminy Małomice obejmujący 

budowę instalacji do Mini-golfa nad Zalewem, a do Fundacji Bory Dolnośląskie grantowy 

Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości z Małomic obejmujący  kolejne dwie wiaty 

pod strzechą, które jak się okazuje doskonale służą mieszkańcom i gościom. Liczymy na to, że 

przedsięwzięcia te uzyskają dofinansowanie i zostaną w najbliższym czasie zrealizowane. 

Zdrowie mieszkańców 

W związku z panującą epidemią COVID – 19, Gmina Małomice 

rozpoczęła działania związane z profilaktyką zdrowotną i zamierza sfinansować 

szczepionki przeciwko grypie seniorom, którzy ukończyli 65 rok życia. 

 

 



Międzygminne Centrum Integracji Społecznej  

w Małomicach – ludzie do zadań specjalnych ! 

Nie od dzisiaj wiemy, że Miedzygminne Centrum Integracji Społecznej w Małomicach jest 

jednostką, która bardzo aktywnie realizuje zadania na rzecz Gminy. Pracują w nim osoby, bez 

których same Małomice ale i teren Gminy nie wyglądałby tak jak dziś. Zadbane kwiaty, 

zagospodarowane skwery, posprzątane ulice i pomoc przy pracach remontowych są wręcz 

nieocenione. Wszyscy lubimy czystość i porządek ale rzadko myślimy o tych, którzy zajmują się 

tym na co dzień.  

 

 

Na ulicy Piastowskiej / przy 

byłej aptece/ możemy zobaczyć, jak 

Uczestnicy CIS /bo tak należy 

nazywać osoby w nim zatrudnione/ 

sposobem „gospodarczym” 

poprawiają nawierzchnię chodnika. 

 

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej  

w Małomicach Uczestnicy malują 

korytarz i pomieszczenia klas, kładą 

również panele podłogowe. 

 

 

 

 

W Janowcu stadion jest regularnie 

koszony dzięki wsparciu CIS  

 

Takich ważnych zadań moglibyśmy 

wymieniać jeszcze naprawdę wiele.  

Nad prawidłową ich realizacją 

czuwają: pani Ewa Ciućmańska – z up. 

kierownik oraz Krystyna Żmuda – 

instruktor zawodu. 

Starajmy się docenić pracę wszystkich Uczestników CIS szanując ją, a ich samych 

obdarzając uśmiechem ☺ 



Kolejna, atrakcyjna propozycja dla małomickich 

Seniorów 

 

Współpraca Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej ze Stowarzyszeniem Europejskie 

Centrum Innowacji w Otyniu zaowocowała włączeniem naszych Seniorów do bardzo ambitnego 

projektu pod nazwą „Akademia aktywności obywatelskiej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. 

Jest on skierowany do mieszkańców Powiatu Żagańskiego w tym w szczególności  

Gminy Małomice. 

Jego celem głównym 

będzie rozwój partycypacji 

obywatelskiej 40 osób  

w wieku powyżej 60 roku 

życia z Powiatu Żagańskiego 

poprzez zdobycie 

obywatelskich kompetencji 

liderskich i merytoryczne 

przygotowanie grupy liderów-

seniorów potrafiących 

podejmować aktywność na 

forum publicznym, w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020.  

Seniorzy z terenu Gminy Małomice będą uczestniczyć w wielu szkoleniach  

i wyjazdach / wśród nich m.in. 2 wyjazdy nad Jezioro Wilcze, wyjazd do Krakowa, Warszawy czy 

Gdańska /, zdobywając kompetencje lidera. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny o czym 

zapewniali jego realizatorzy, pani Izabela Tłuczek – zajęć i pan Rafał Stasiński podczas spotkania 

organizacyjnego, które odbyło się 6 sierpnia w Małomickim Ośrodku Kultury. Spotkanie 

poprowadziła Pani Burmistrz prezentując małomickim Seniorom to właśnie zadanie.  

 

 

 

Grupa projektowa 

licząca 40 osób, która 

powstała w czasie 

spotkania roboczego 

wyjedzie już 17 sierpnia 

na zajęcia do ośrodka 

nad Jeziorem Wilcze. 

 

 

 

 



Wnętrza małomickiego Ratusza odzyskują dawny 

blask! 

Mieszkańcy Urząd Miejski traktują jak jedno z najważniejszych miejsc w Małomicach, 

wiedząc, że mogą tutaj bezpiecznie i kompetentnie załatwić wiele spraw. Z upływem lat okazało 

się, że drzwi wejściowe „troszkę” zmieniły kolor, wykładzina jakby poszarzała i poprzecierała się 

gdzieniegdzie, a drobne meble chyba nie spełniają już swojej roli. Nic przecież nie jest wieczne.  

Widząc to władze miasta z Burmistrz Małgorzatą Sendecką na czele podjęły decyzję  

o dokonaniu drobnych remontów – oczywiście zaczynając od głównych drzwi w budynku. Szereg 

prac jest również wykonywanych sposobem „gospodarczym”, a wszystko po to, żeby mieszkańcy 

w miłej atmosferze mogli czuć się podmiotowo. 

W dalszej kolejności wymieniona zostanie tablica informacyjna i numeracja pomieszczeń, 

co ułatwi wszystkim zainteresowanym dotarcie do właściwych działów.   

*BON TURYSTYCZNY* 

Polski bon turystyczny ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin. Skutki pandemii 

COVID-19 spowodowały znaczne osłabienie branży turystycznej stąd wprowadzono jednorazową 

dopłatę do wypoczynku na każde dziecko do 18 r. życia, oraz jedno dodatkowe świadczenie  

w formie uzupełniania bonu, w wysokości 500 zl dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Bonem będzie można zapłacić za pobyt w hotelu jak również imprezę turystyczną 

realizowaną przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie 

całego kraju. Obejmuje on również pensjonaty, kolonie, obozy harcerskie, obozy sportowe a także 

gospodarstwa agroturstyczne. 

Bon turystyczny jest formą elektronicznego bonu , jego ważność zakończy się z ostatnim 

dniem marca 2022 r. 

Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów. Warunkiem skorzystania z tej formy 

wsparcia należy się zarejestrować na Plotformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i tam 

pobrać kod elektroniczny. 

https://www.pot.gov.pl/pl - gdzie wykorzystać bon. 



*Informacja OPS w Małomicach - ważne terminy !* 

Świadczenia rodzinne 

1. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz  

z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia 

następuje do dnia 30 listopada. 

2. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz  

z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie 

prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. 

3. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na dany okres złoży wniosek wraz  

z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, 

ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego 

dnia lutego następnego roku. 

Fundusz alimentacyjny 

1. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 

październik następuje do dnia 31 października. 

2. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 

danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 

przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku. 

3. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 

października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 

przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. 

4. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 

danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 

przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego 

roku. 

5. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 

stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 

przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 

następnego roku. 



Nasze Najlepsze ! 

Ponownie zapraszamy Państwa do korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców. Gmina 

Małomice, to miejsce działalności gospodarczej wielu osób dla których jest to jedyne źródło 

utrzymania. Robią to co potrafią najlepiej, a ich praca służy nam wszystkim. W dobie koronawirusa 

dobrze jest korzystać z ich usług.  

Czekamy na kolejne zgłoszenia osób, które chcą pokazać się mieszkańcom i przedstawić 

swoją ofertę. 

Tym razem pokazujemy:  

ogrodników, fryzjerki, Salon urody, Biuro rachunkowe, 

Browar, firmy budowlane i montażowe, usługi pogrzebowe. 

 


