
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gramy do końca świata …. 
i jeden dzień dłużej !!! 

 
Już w niedzielę 31 stycznia  

29 Finał WOŚP 
 



Pomagajmy !  

Już 31 stycznia odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W tym roku, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, wolontariusze nie będą mogli 

kwestować na ulicach miasta. Jeżeli jednak chcecie wesprzeć tę akcję, jak każdego 

poprzedniego roku, mamy dla Was rozwiązanie: 

 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/4nm9vy eSkarbonka, 

 

to „wirtualna puszka”, dzięki której kwestujący mogą zbierać datki na rzecz WOŚP  

w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć.  

Wrzucać do wirtualnej puszki możecie już teraz, a zamknie się ona 1 lutego br.  

o godzinie 23:59. Liczymy na Wasze wsparcie  

To nie jedyna możliwość wsparcia Orkiestry, 

zapraszamy na FB oraz wiele oficjalnych zbiórek  

i licytacji. Może nie jest to łatwiejsze niż w latach 

poprzednich ale potrzebujących dzieciaków wcale nie 

jest mniej !  

Wysilmy się trochę ! 

 

Zachęcamy młodych ludzi do technicznego 

wsparcia swoich najbliższych czy osób, które słabiej 

sobie radzą w sieci. Teraz możecie się naprawdę 

wykazać ! 

Cytując Jurka Owsiaka – Sie ma ☺ 

 

 

Kochani z ogromnym podziwem patrzymy na wasze zaangażowanie. Serce /które 

umieszczone jest przed sklepem „Delikatesy Centrum”/ zostało wypełnione po brzegi 

zakrętkami po raz czwarty!  

Wspaniale! Przypominamy, że zbierane zakrętki przeznaczone są na szczytne cele,  

a dokładnie niosą pomoc chorym dzieciom. Cieszymy się że mamy tak duży potencjał do 

niesienia pomocy innym.  

https://eskarbonka.wosp.org.pl/4nm9vy?fbclid=IwAR0mTi3USuRMs2sT-pNgtb2mi0tZ_nGhb1ZrSdprhkwb9tbeoOyrH-tHHAY


25 stycznia 2021 roku rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 

W pierwszej kolejności zaszczepić będą mogły się osoby co najmniej 80 letnie, 

a następnie osoby mające co najmniej 70 lat. Chętni do szczepienia w wieku 80+ mogą 

rejestrować się już od 15 stycznia, a od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja osób w wieku 

70+. Zarejestrować się na szczepienie możemy poprzez infolinie nr telefonu 989, za 

pośrednictwem portalu internetowego http://pacjent.gov.pl lub telefonicznie  

w przychodniach lekarzy rodzinnych, które zgłosiły się do programu szczepień. 

W Małomicach zaszczepić się 

będziemy mogli się w Hali sportowej 

przy ul. 1000 – lecia. 

Praktyka Lekarza Rodzinnego  

Monika Kieża 

ul. Jana Pawła II 

tel. 68 376 90 32 

Praktyka Lekarza Rodzinnego  

Edward Esmund 

tel. 68 376 90 32. 

Jeżeli osoba chcąca się zaszczepić 

będzie miała trudności z dotarciem do 

punktu szczepień, może zwrócić się do 

gminy o pomoc w zapewnieniu jej 

transportu. Do uzyskania bezpłatnej 

pomocy uprawnione są osoby: 

• posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym  

o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz mające trudności 

z dostępem do punktu szczepień. 

Osoby chcące skorzystać z pomocy w dotarciu do punktu szczepień proszone są  

o kontakt pod numerami tel. 68 376 90 27 wew. 17, 68 376 90 37 wew. 11 (OPS) od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:00. Przypominamy, że przed złożeniem 

wniosku o zapewnienia transportu należy w pierwszej kolejności zarejestrować się na 

szczepienie i mieć wyznaczony termin szczepienia. 

W przypadku trudności w uzyskaniu pomocy można kontaktować się z Urzędem 

Miejskim w Małomicach pod nr 68 376 90 27 wew. 17. Więcej informacji na temat 

szczepień uzyskacie Państwo na stronach internetowych: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

http://pacjent.gov.pl 



30 lecie Samorządu terytorialnego 

W 2020 roku obchodziliśmy 30 lecie Samorządu terytorialnego i z tej okazji  

17. grudnia w przerwie Sesji Rady Miejskiej w Małomicach odbyła się bardzo podniosła 

uroczystość uhonorowania Burmistrz Małgorzaty Sendeckiej. 

Mieszkańcy gminy Małomice – radni Rady Miejskiej, dyrektorzy instytucji 

podległych postanowili w sposób szczególny podziękować Burmistrz za działania i wkład 

w budowanie lokalnego samorządu w czasie wieloletniej pracy na jego rzecz.  

O całej uroczystości i przygotowaniach z tym związanych wiedzieli tylko nieliczni. 

Niemal do końca była to niespodzianka.  

W trakcie przerwy podczas Sesji Burmistrz została poproszona o wyjście na plac 

przed budynkiem MOK, gdzie czekali na nią przybyli specjalnie z tej okazji goście: 

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor Departamentu 

PROW Arkadiusz Dąbrowski, Starosta Żagański Henryk Janowicz, Burmistrz Szprotawy 

Mirosław Gąsik, radni Rady Miejskiej a także dyrektorzy instytucji podległych  

i przedstawiciele lokalnych mediów. 

Zaskoczona Pani Burmistrz serdecznie podziękowała zebranym. W swojej 

wypowiedzi na ręce Starosty Żagańskiego przekazała również wyrazy wdzięczności 

pracownikom służby zdrowia, w szczególności Szpitala w Żaganiu, którzy wykonując 

swoje obowiązki w tak trudnym czasie jakim jest pandemia codziennie pokazują 

profesjonalizm i życzliwość wobec pacjentów i mieszkańców. Również Małomic.  

Uroczystość przebiegała z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

 



 

 

 



Kochani Seniorzy 

 

Uczestnicy projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice” 

 

Uprzejmie informujemy, że od 20 stycznia 2021 r. wznowione zostały zajęcia 

projektowe. Harmonogram dostępny jest na stronie www.malomice.pl w zakładce 

„Aktywny senior pełny zdrowia i mądrości” oraz u Koordynatora. 

 

Rozpoczynamy od spotkań z prawnikiem, psychologiem i dietetykiem. Niebawem 

również odbywać się będą pozostałe zajęcia, w tym tak bardzo oczekiwane z rehabilitantem.  

Przypominamy również o konieczności zabrania maseczki i odkażaniu rąk. 

 

Zajęcia odbywają się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Dofinansowanie projektu z UE: 764 035,60  zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malomice.pl/


Remont nawierzchni zakończony ! 

 To wspaniała wiadomość dla mieszkańców osiedla przy ulicy Żeromskiego! 

Oczekiwany od wielu lat remont stał się faktem. Już 29 grudnia 2020 r. firma Dróg – bud  

z Kożuchowa zakończyła 3 dniowe prace związane z jej położeniem. Wiosną planowany 

jest również na Osiedlu remont Placu zabaw oraz montaż ławeczek m.in. dla seniorów. Nie 

zabraknie elementów siłowni zewnętrznej, tak bardzo oczekiwanych przez młodych ludzi  

/i nie tylko/.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa przedszkola – START! 

Dnia 11.01.2021 przy ulicy Żeromskiego rozpoczęły się prace porządkowe na terenie 

placu na którym powstanie przedszkole. Zajmująca się tym firma to Zakład Usług 

Budowlanych Robert Łukasik z Trzemeszna, która 03 listopada 2020 r. w licytacji 

elektronicznej została wybrana do wykonania zadania – budowy Przedszkola Publicznego 

w Małomicach.  

W pierwszym tygodniu prac zaplanowano: roboty ziemne i porządkowanie terenu, 

usuwanie płyt betonowych po budynkach magazynowych, płyty te będą demontowane, 

kruszone i wykorzystane pod budowę ciągów komunikacyjnych czyli chodników  

i parkingów wokół placu budowy, natomiast nadmiar materiału będzie przeznaczony na 

inny cel.  

 

 

W kolejnych tygodniach 

pracownicy firmy mają w planach 

zajęcie się szalunkami pod fundament 

/co widać na załączonym zdjęciu ☺/. 

Prace przewidziane są w godzinach 

od godziny 8:00 do 16:00.  

    



Wigilijny poczęstunek 

Mogło by się wydawać, że w tak trudnym czasie jakim jest pandemia korona wirusa 

nie ma możliwości zorganizowania 

Wigilii dla naszych mieszkańców, otóż 

nic bardziej mylnego! Byliśmy jedną  

z niewielu Gmin na terenie Powiatu 

Żagańskiego, które podjęły to wyzwanie 

i mamy nadzieję, że sprostaliśmy mu  

w całości. 

W niedzielę 20 grudnia wigilijny 

poczęstunek dla mieszkańców gminy 

Małomice przybrał formę paczek  

z posiłkami wigilijnymi na wynos. W ich 

przygotowanie i wręczanie zaangażowali 

się państwo Kaczmarek właściciele 

,,Dobrej kuchni’’. 

Wszystkie bożonarodzeniowe 

potrawy były naprawdę pyszne ! 

 

Pracownicy Małomickiego Ośrodka Kultury czuwali nad organizacją całego 

przedsięwzięcia. Była z nami również Pani Beata Dublicka, za jej pomoc i poświęcony czas 

serdecznie dziękujemy!  

Do pełni atmosfery świąt przyczyniły się kolędy płynące z balkonu Małomickiego 

Ratusza. Ale to nie koniec atrakcji, tego dnia odbyło się również wręczenie nagród 

Laureatom konkursu pn. Kartka dla seniora.  

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Nagrody wręczyli Burmistrz 

Małgorzata Sendecka i Radni Rady 

Miejskiej w Małomicach. Dodamy 

tylko iż kartki zrobione własnoręcznie 

przez dzieci oraz przez pracowników 

MOK były wręczane seniorom wraz  

z paczkami i jemiołą, którą dostarczyli 

Strażacy z OSP Małomice /dziękujemy 

za wsparcie organizacyjne!/. 



Babcia i Dziadek Roku – rozstrzygnięcie Konkursu MOK 

Małomicki Ośrodek Kultury po raz pierwszy ogłosił Konkurs na Babcię i Dziadka 

Roku. Zdjęcia i życzenia, które do nas dotarły mocno chwytają za serce. Kochamy naszych 

Dziadków, a Dziadkowie swoje wnuki. Te relacje są najpiękniejsze – bezinteresowne  

i ponadczasowe. Zresztą… zobaczcie i przeczytajcie Państwo sami ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom 

dziękujemy za troskę i cierpliwość, 

za ciepło, opiekę i ogromne serce, 

za poświęcony czas i życzymy dużo zdrowia, 

samych słonecznych dni, 

miłości najbliższych i pogody ducha na każdy dzień 
 
 

Babciu moja ukochana 
To ja Ala Twa roześmiana. 

Chcę Ci szepnąć dziś do uszka 
Coś prostego i z serduszka. 

Nie ma lepszej tu na świecie 
Czy Wy wiecie, czy nie wiecie. 
Moja babcia najukochańsza, 

Najpiękniejsza, najwspanialsza. 
Dziś jest babciu Twoje święto, 

Wiec uśmiechaj mocno się 
A ja Twoja mała wnuczka 

Szepnę Tobie coś z serduszka. 
Niech Ci zdrówko dopisuje, 
Byś mi bardzo długo żyła 

Abyś zawsze uśmiechnięta 
Ze mną za rączkę chodziła. 
Ty się ze mną tyle bawisz 

Więc i siły życzę Ci, 
Bo bez Ciebie, nie to samo 

Ty rozjaśniasz moje dni. 
Bądź szczęśliwa i radosna 

Niech w Twym sercu miłość gości 
Spełniaj wszystkie swe marzenia 

Nawet te nie do spełnienia. 
Resztę szepnę Ci na uszko, 

Kiedy przybiegnę z kwiatkami 
Kocham Cię z całego serca 

Babciu Grażynko zostań zawsze  
z nami!!! 

 
Twoja wnuczka Alicja 

 

 

Babciu! Tak bardzo Cię kocham 

i dziękuję Ci za Twój uśmiech, 

który ogrzewa mnie 

w różnych chwilach mego życia. 

A najbardziej dziękuje Ci za to, 

że jesteś! 

 

Mój Dziadek Bronek jest 

najlepszy na świecie, gra ze 

mną w planszówki  

i rozwiązujemy wspólnie 

krzyżówki. Bardzo Go kocham 

jest moim BOHATEREM. 

Helenka lat 8. 

 

Wesołe słońce wesoło patrzy 

i ciepły uśmiech posyła babci. 

I ja też, Babciu, mam dziś dla 

Ciebie 

uśmiech jak słonko jasne na niebie. 

 

 

 



Zimowy trening zawodników „Vikinga” 

Osiąganie dobrych wyników sportowych, to ciężka całoroczna praca. Wiedzą o tym 

zawodnicy Małomickiego Klubu Sportowego „Viking”. Ich trener Jan Durczak zabrał 

młodzież na górska wyprawę do Jakuszyc, gdzie 16 stycznia mieli okazję spróbować swoich 

sił w narciarstwie biegowym. Uczestnikami wyjazdu oprócz trenera byli: Natalia Dublicka, 

Emilia Wojtaś, Anna Leśniewska, Karolina Potępa i Mateusz Durczak. Jak zawsze sportową 

zaprawę swoich dzieci wspierali rodzice! 

 


