
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sierpniu 2020 r. mieliśmy okazję do wzięcia udziału 
 w ciekawych wydarzeniach kulturalnych i kulturowych. 

Spotkaliśmy się w czasie Koncertu wieczornego i III rocznicy 
Małomickiego Podziemia, a wszystko to nad małomickim 

Zalewem. Kolejne ważne wydarzenie już 18 – 19 września. 
Szczegóły w naszym numerze. 

Zapraszamy! 



Proponujesz – decydujesz! 

Zmieniamy razem Małomice 

 

Jak Państwo wiecie mieszkańcy Bobrzan, Chich, Janowca, Lubiechowa, Śliwnika czy 

Żelisławia mogą samodzielnie decydować na jakie cele wydadzą  przewidziane dla tych 

sołectw, w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Wielkość tych środków zależy od liczby mieszkańców danej miejscowości i wynosi 

od około 10.000 do ponad 21.000 zł. Takiej możliwości nie mieli do tej pory mieszkańcy 

Małomic, dlatego też w budżecie gminy Małomice na rok 2021 planuję ująć kwotę 80.000 

zł, o której wydatkowaniu zdecydują mieszkańcy Małomic. 

 

Zapraszam więc wszystkich Małomiczan do składania propozycji, na co miałyby być 

przeznaczone zaproponowane pieniądze.  Mam nadzieję, że Państwa propozycje będą 

nowatorskie, kreatywne i zaskakujące, a jednocześnie będą odpowiadać na potrzeby 

mieszkańców. Dla nas, realizujących to zadania równie ważna jest opinia młodzieży, 

dorosłych jak i seniorów. Chcemy poznać Wasze oczekiwania i będziemy starali się im 

sprostać. 

 

Zgłaszanie propozycji zadań, które mają być zrealizowane w mieście Małomice, 

zbieranie opinii, przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem konta Facebooka Gminy 

Małomice. Zgłoszone zadania, które Państwu się spodobają i uznacie, że należy je 

dofinansować oznaczamy znaczkiem „Lubię to”, jeżeli natomiast nie zgadzamy się z nimi 

wystarczy emotikon „wrrr”.  

Nie przewidujemy ograniczeń w zgłaszaniu propozycji. Każda będzie traktowana 

równie poważnie. 

Osoby, które nie korzystają z Facebooka zapraszamy do wysłania swoich propozycji 

pocztą internetową na adres mailowy: proponujesz-decydujesz@malomice.pl, czy też  

w formie pisemnej można złożyć propozycję w sekretariacie Urzędu Miejskiego  

w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. Zgłaszane pomysły będą 

publikowane przez „Urząd” na Facebooku. Każdy z tych głosów będzie traktowany 

jednakowo bez względu na formę złożenia. 

 

Zgłaszanie propozycji oraz dyskusja nad propozycjami potrwa od 9 do 30 września 

br. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Facebooka Gminy Małomice. 

 

 

 

 

Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka 

 

mailto:proponujesz-decydujesz@malomice.pl


 NIEZWYKŁA KREATYWNOŚĆ ZESPOŁU... 

 

W ramach realizowanego projektu pn. „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja 

organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach” rozpoczęto w okresie od lipca 

2020 do września 2020 szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

 

W ramach szkoleń pracownicy Ośrodka 

nabywają nowe umiejętności i kwalifikacje 

niezbędne do świadczenia pracy socjalnej  

w środowisku. Jak zaznacza Dyrektor Ośrodka 

Paweł Graf – szkolenia dla kadry Ośrodka są 

niezwykle istotne, mają one duże znaczenie przy 

formułowaniu celów do pracy klientem, a także 

podnosi jakoś świadczonej pracy dla mieszkańców 

Gminy Małomice.  

 

 

 

Szkolenie dla pracowników Ośrodka 

prowadzą specjaliści m.in.  

z Uniwersytetu Zielonogórskiego  

i Sądu Okręgowego. Program szkoleń 

obejmuje m.in. prawne podstawy 

pracy socjalnej, pracę z klientem 

trudnym, uzależnionym, agresywnym, 

czy też warsztaty zapobiegania 

wypaleniu zawodowemu 

 



KULTURA W SIECI czyli MOK on – line 

 

Czy pamiętacie, że Małomicki Ośrodek Kultury od 1 czerwca do 30 września 

bieżącego roku realizuje program dotacyjny „Kultura w sieci” realizowany ze środków 

Narodowego Centrum Kultury. Dzięki otrzymanemu wsparciu założyliśmy nową stronę 

internetową mokmalomice.com.pl oraz Aplikację mobilną MOK. Mamy też nadzieję, że 

uważnie śledzicie „Małomicką 17”. Czas izolacji spędziliśmy niezwykle pracowicie, czego 

efekty oglądacie codziennie ☺ Oprócz konkursów, wydarzeń związanych z projektem MOK 

on – line na w/w stronie internetowej codziennie (dni robocze) o godz. 17.00 pojawia się 

nagranie tematyczne (po 16 odcinków z każdej dziedziny) tj.:  

 

Poniedziałek – cykl zajęć plastycznych 

Wtorek – muzyka i zespoły śpiewacze 

Środa – fitness 

Czwartek – Wirtualny Wędrowca 

Piątek – dzień talentów 

 

 

 

 

 

 



Koncert wieczorny nad Zalewem 

W sobotnie popołudnie 15 sierpnia, na nowym podeście scenicznym, odbył się 

koncert w czasie którego zobaczyliśmy występy: Małomiczanek, Kaliny, kapeli Bajer. 

Atrakcją dla dzieci był konkurs rysunkowy – widok Zalewu oczami dzieci.  

 

A to wszystko w ramach zbiórki zorganizowanej dla Pani Marty Załęskiej, która 

walczy z ciężką chorobą. Uzbieraliśmy 1.388,39 zł! Odbyła się również zbiórka nakrętek.  

Za wszystkie datki i wsparcie serdecznie Wszystkim dziękujemy! 

 

  

 

O godzinie 19.00 wysłuchaliśmy 

koncertu muzyki klasycznej między 

innymi cztery pory roku (4 koncerty 

skrzypcowe – Antonio Vivaldi), w tle 

mogliśmy zobaczyć również prace 

artystyczne Pani Alle Trofimienkowej – 

Herrmann. 

 

 

Koncert jak i akcja 

charytatywna pod Honorowym 

Patronatem Burmistrz Małomic 

Małgorzaty Sendeckiej. 

 

 

III Rocznica Małomickiego Podziemia 

Tydzień później nad małomicki Zalew zaprosiło na Małomickie Podziemie, które 

świętowało swój III Jubileusz. Z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy pokazy grup 

reko i odtwórców, którzy zjechali do nas z wielu regionów kraju. Na zamieszczonym 

plakacie możecie Państwo zobaczyć, że była to znacząca obecność. Doskonała „żywa lekcja 

historii”. Dziękujemy organizatorom i mamy nadzieję do kolejnego zobaczenia za rok!!! 

 



XXI Sesja Rady Miejskiej w Małomicach 

 

W dniu 28 sierpnia 2020r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Małomicach, której 

głównym celem było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz 

absolutorium za 2019 r. Burmistrz Małomic Małgorzacie Sendeckiej.  

 

Przed podjęciem uchwały o udzielenie wotum zaufania miała odbyć się debata,  

w związku z tym burmistrz krótko przypomniała główne założenia raportu o stanie Gminy 

za 2019 r. W raporcie porównała Gminę Małomice do sąsiadów uwzględniając zasoby 

finansowe i relatywny do nich rozwój infrastruktury w wielu kierunkach. Zwróciła uwagę 

również na majętność poszczególnych samorządów z uwzględnieniem podatków i opłat 

lokalnych. (raport w całości dostępny na www.malomice.pl). Z treści raportu wynika, że 

chociaż dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie jest wysoki ale na tle sąsiadów 

pod wieloma względami możemy mieć powody do zadowolenia, ponieważ przy niskich  

w porównaniu do innych opłatach i podatkach gmina rozwija się, napływają nowi często 

młodzi mieszkańcy z zewnątrz, co jest bardzo budujące. 

Po krótkiej prezentacji raportu Rada Miejska podejmowała uchwały, Wotum zaufania 

przegłosowano 9 głosami za i 6 głosami wstrzymującymi, natomiast udzielenie 

absolutorium za 2019 r. odbyło się jednogłośnie, wszystkich 15 radnych było za. 

 

Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka 

http://www.malomice.pl/


W tym dniu również, po 7 miesiącach trudnych rozmów z niektórymi 

przedstawicielami Rady Miejskiej w Małomicach podjęto jednogłośnie uchwały  

o możliwości odpłatnego przejęcia przez gminę nowo wybudowanej sieci wodociągowej  

w Małomicach. Jest wreszcie zapewnienie, że 90 działek znajdujących się na terenach 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Małomic będzie mogło mieć 

jeszcze w tym roku podłączenie do wody z zasobów komunalnych.  

 

W dniu 28 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej, Klub radnych Bliżej Ludzi 

wprowadził do porządku obrad projekty uchwał w sprawie odwołania Przewodniczącego 

Rady Miejskiej pana Józefa Chuchry i odwołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

pana Mirosława Lewandowskiego.  

W wyniku głosowania odwołano z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Józefa 

Chuchrę po 10 latach przewodniczenia Radzie w trzech kadencjach, odwołano również 

Wiceprzewodniczącego Mirosława Lewandowskiego. Ubolewać należy tylko nad tym, że 

nie odbyło się to w sposób honorowy, ponieważ odwołanie Przewodniczącego Rady 

Miejskiej przeprowadzono pod jego nieobecność z powodów zdrowotnych przez co nie miał 

szansy na zabranie głosu w swojej sprawie.  

 

W czasie piątkowej sesji podjęto także uchwałę w sprawie nadania Statutu wszystkim 

jednostkom pomocniczym Gminy – wsiom:  

Lubiechów, Śliwnik, Janowiec, Bobrzany, Chichy i Żelisław.  

Przyjęta została 15 głosami. 

 

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID - 19 liczba osób mogąca 

uczestniczyć w sesji była ograniczona . 

Całość sesji Rady Miejskiej w Małomicach wraz z informacjami o imiennych 

głosowaniach radnych jest dostępna na stronie https://posiedzenia.pl/malomice 

 

 

 

 

* Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu 

wykonawczego w określonym przedziale czasowym, gdzie w opisywanym przypadku mówimy  

o zatwierdzeniu budżetu za rok 2019. 

* Wotum zaufania – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała wyrażająca zaufanie do 

działalności burmistrza. Od roku 2019 jest ona obowiązkowa w czasie sesji absolutoryjnej. 

 

.  

https://posiedzenia.pl/malomice


KONKURS! – „Segreguj z kulturą” 

Szanowni Państwo! 

 

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy Państwa zaprosić na konkurs organizowany 

przez Małomicki Ośrodek Kultury, który odbędzie się 19 września nad małomickim 

Zalewem 

Konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkałych w Gminie Małomice. Jego 

tematem jest sprawdzenie posiadanej przez mieszkańców wiedzy na temat prawidłowej 

segregacji odpadów komunalnych. 

Zadania do wykonania będą w formie quizu, rozgrywek sprawnościowych, oceniana 

będzie również kreatywność graczy. 

Zainteresowane rodziny zapraszamy do przesłania drogą elektroniczną kartę 

zgłoszeniową do dnia 15 września na adres: sekretariat@MOKmalomice.com.pl w temacie 

wiadomości wpisując: KONKURS ,,Segreguj z kulturą’’. Zgłoszenia można również 

dostarczyć do skrzynki Małomickiego Ośrodka Kultury, która znajduje się przy wejściu 

/można je pobrać na stronie mokmalomice.com.pl/ 

 

Nagrodzone zostaną te rodziny, które zdobędą największą ilość punktów. 
 

Na uczestników konkursu czekają wspaniałe nagrody! 
 

Zachęcamy Serdecznie do wspólnej zabawy! 

Konkurs wspierają Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. 

 

 

mailto:sekretariat@MOKmalomice.com.pl


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach 

apeluje o rozwagę – ważna informacja dla mieszkańców 

Szanowni Państwo, jak wiemy korzystanie z sieci wodociągowej to duże 

dobrodziejstwo. Oczywiście tylko wówczas, kiedy ta sieć jest w pełni sprawna i może 

funkcjonować z korzyścią dla nas wszystkich. 

Niestety w ostatnim czasie nasiliły się przypadki niewłaściwego jej wykorzystania. 

Do rur kanalizacyjnych / toalet, odpływów ściekowych itp./ trafia cała masa śmieci, które 

powinny znaleźć się w pojemnikach na odpady. Wymieniać je można by długo ale podamy 

tylko kilka przykładów: 

- patyczki do uszu 

- pieluchy i chusteczki dla niemowląt /te zapychają kanalizację niezwykle skutecznie/ 

- końcówki mopów 

- ścierki, dywaniki, itd. 

Kanalizacja, szczególnie w czasie dużych opadów, zatyka się, a co gorsza wrzucane 

odpady trafiają również do pomp, które nimi owinięte bardzo często się psują /ostatnie 

opady przyniosły awarię 2 pomp/. To paraliżuje pracę Oczyszczalni ścieków, znacznie 

podnosząc również koszty jej użytkowania. 

 Może to skutkować podwyżką opłat za odbiór nieczystości płynnych, ponieważ 

MZGK jest instytucją bilansującą się. 

 

W załączeniu zdjęcia z tylko jednej nocnej 

interwencji pracowników, którzy odblokowując 

całymi godzinami zatory i pompy wyciągają takie 

właśnie śmieci. Co więcej, nieczystości płynne  

w przypadku zapchania kanalizacji wracają do 

domów, co stanowi duże zagrożenie sanitarne. 

 



PKP Małomice 

Stacja kolejowa w Małomicach przy ulicy Dworcowej, otwarta została w roku 1875 

jako Mallmitz 1875 – 1939, Mallmitz (Kr.Sprottau) 1940 – 1945 r. Składa się z budynku 

dworca, 2 peronów, torów towarowych, 2 nastawni.  

Obecnie poczekalnia w budynku dworca jest zamknięta ale pozostałe obiekty są 

wykorzystywane przez kolej. W roku 2016  budynek Dworca przejęła Gmina Małomice. 

Na dużą uwagę zasługuje budynek dworca, jest on zbudowany z pięknej czerwonej 

cegły. Mało kto wie, że stacja w roku 2017 obsługiwała od 150 do 199 pasażerów na dobę. 

Pociągi spółki Koleje Dolnośląskie dowożą mieszkańców bezpośrednio między 

innymi do Legnicy, Wrocławia, Żagania, Żar czy Forst. 

Dlatego chcielibyśmy Państwa zachęcić do korzystania z linii kolejowych, gdzie 

śmiało możemy na przykład dojechać do Wrocławia i odwiedzić Zoo, co może być 

wspaniałą atrakcją dla naszych najmłodszych. Ruch pociągów to również duża pomoc dla 

osób dojeżdżających do pracy czy na uczelnie.  
 

Poniżej prezentujemy Państwu najnowszy Rozkład jazdy PKP 



Trudne decyzje w trudnych czasach… 

Wymogi sanitarne zmusiły nas do pewnych zmian, które nie są komfortowe ale 

niestety konieczne. Wprowadziliśmy zatem szereg rozwiązań pozwalających nam 

funkcjonować nadal w tym trudnym czasie panującej pandemii. 

 

Dlatego informujemy, iż oddział przedszkolny, który funkcjonuje w MOK, został 

przeniesiony do sali na parterze gdzie dotychczas 1 raz w tygodniu spotykali się seniorzy. 

Dla nich z kolei udostępniliśmy na wyłączność nowo wyremontowaną i w pełni wyposażoną 

salę z oddzielnym wejściem. Nie były to decyzje łatwe ale absolutnie konieczne. 
 

Wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego wprowadziły 

również obostrzenia związane z ilością 

osób mogących przebywać jednocześnie 

w jednym pomieszczeniu, a także 

korzystania z naczyń i innego 

wyposażenia. 
 

Bardzo prosimy Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji, mamy tu na względzie 

dobro i bezpieczeństwo wszystkich korzystających z oferty MOK. 

Zapewniamy, iż Małomicki Ośrodek Kultury spełnia warunki GIS, co potwierdziła 

kontrola SANEPiD z Żagania. 



Artykuł sponsorowany 


