
 



Przyłącze gazowe dla mieszkańców wsi? – jest taka możliwość. 

Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka zaprasza mieszkańców miejscowości 

Bobrzany, Chichy i Janowiec do podjęcia starań o przyłączenie mieszkańców tych 

miejscowości do sieci gazowej. W minionych latach powstały Listy osób zainteresowanych 

takim przyłączem ale dla inwestora są one niewystarczające. W celu rzeczywistej 

weryfikacji zapotrzebowania gospodarstw domowych na gaz, niezbędne będzie 

uzupełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy 

przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączone do 

sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie 

większej niż 10m3/h”. Mówiąc kolokwialnie Deklaracja nie wystarczy – należy wypełnić 

Wniosek. 

 

Tylko określenie zapotrzebowania w takiej formie może zachęcić usługodawcę do 

podjęcia działań, ponieważ jest to deklaracja na tym etapie informacyjna ale również 

wiążąca do ustalenia opłacalności zadania.  

 

Wnioski dla ułatwienia i przyspieszenia procedury 

decyzyjnej będzie można pobrać u Radnych i Sołtysów z tych 

terenów /dla przypomnienia dotyczy to wsi Bobrzany, 

Chichy i Janowiec/. 

 

Jeżeli PGNiG skutecznie podeszłoby do Naszej 

propozycji /co na obecnym etapie nie jest jeszcze 

przesądzone/, mieszkańcy w ramach programu „Czyste 

powietrze” mogliby również starać się o uzyskanie co 

najmniej 30 procentowe dofinansowanie do budowy 

przyłącza, kotłowni, kotła gazowego czy centralnego 

ogrzewania. 
 

Jest to ogromna szansa na poprawę komfortu życia, a w niedalekiej perspektywie 

również  obniżenia kosztów ogrzewania czy ciepłej wody. Opłaty klimatyczne i ceny paliw 

stałych stale wzrastają, dotyczy to również gazu ale wartość ekologiczna i możliwość 

otrzymania wsparcia, zdecydowanie stoją po stronie czystego powietrza.  

 

Pani Burmistrz serdecznie zachęca mieszkańców do podjęcia starań o pomyślne 

załatwienie tej sprawy i składanie Wniosków.  

 



 Gminny koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19 

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Burmistrz Małomic Pani Małgorzata Sendecka 

informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego dot. transportu osób mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, został wyznaczony koordynator. 

Pan Paweł Graf Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, pełni funkcję koordynatora 

gminnego ds. szczepień przeciw COVID-19. Nr infolinii: 531555406 (w godzinach od 7:00 

do 19:00) oraz 683769027, 683769037 (w godzinach od 7.30 do 15.00).  

 

Po zarejestrowaniu oraz wyznaczeniu terminu i miejsca szczepienia osoby: 

a) posiadające  aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie 

R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, lub 

b) mające  obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 

w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające 

możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). 

Powinny kontaktować się z koordynatorem (z wyprzedzeniem) w celu ustalenia dowozu 

do punktu szczepień: 

 

 



Spotkanie w Pałacu w Chichach z Panią Leną Brudzińską 

W słoneczną środę 24.02.2021r. do Pałacu w Chichach należącego do Pani Leny 

Brudzińskiej – Dobrowolskiej, słynnej śpiewaczki operowej dotarła ekipa filmowa TVN. 

Nie była to wizyta przypadkowa, celem spotkania było nagranie filmu dokumentalnego  

o życiu Pani Leny, jej dorobku twórczym, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym  

w tym z Małomickim 

Ośrodkiem Kultury.  

Uczestnikami 

spotkania i samego 

nagrania byli członkowie 

rodziny pani Leny oraz 

zaproszeni goście: dyr. 

MOK Urszula Stochel – 

Matuszak, p. Bożena Lis 

sąsiadka, pan Marek 

Maciej Boryna i pan 

Maciej Siwicki. 

 

Jakże ogromnym, 

magicznym wręcz 

widowiskiem była dla nas tego dnia możliwość zobaczenia, a także usłyszenia fragmentu 

utworu Pieśni Patriotycznej w wykonaniu Pani Leny ,,Rozkwitały pąki białych róż’’. 

 

Przepiękny głos usłyszany po latach, widok artystki wspominającej ze wzruszeniem 

swoją młodość, o miłości swojego życia… zdecydowanie była to niezapomnianą chwilą dla 

wszystkich obecnych. 

 

 

 

 

 

 

 



Pani Lena swoją drogę 

artystyczną rozpoczęła  

w Zespole Pieśni i Tańca 

Politechniki Warszawskiej. 

Trafiła na scenę Operetki 

Warszawskiej i pozostała jej 

solistką od 1972 do 1990.  

W roku 2002 idąc za 

porywem serca, ta pełna 

energii i wiary w sukces 

osoba, postawiła przed sobą 

ogromne wyzwanie – remont i przywrócenie do dawnej świetności Pałacu w Chichach. Po 

19 latach ciężkiej pracy i stawiania czoła wielu przeciwnościom zadanie to zostało 

zrealizowane w całości, z korzyścią dla niej samej ale również dla społeczności lokalnej wsi 

i wielu przybywających tutaj artystów.  

Cieszy nas fakt, że gdzieś tam w dalekiej Warszawie zauważono działania pani Leny, 

a pani Marta Buchla – autorka reportażu, postanowiła pokazać ją na antenie ogólnopolskiej.  

Pani Lena jest w naszej gminie znana ze swojej życzliwości i gościnności. To tutaj 

spotykaliśmy się śpiewając pieśni patriotyczne, a zespoły śpiewacze z całego regionu, 

doceniając gościnność pałacu i jego właścicielki, prezentowały efekty swojej pracy. 

 

 

Dzisiaj w Chichach zamieszkał również syn pani Leny, Marcin Dobrowolski ze swoją 

rodziną deklarując, że miejsce to pozostanie otwarte dla wszystkich, tak jak to było do tej 

pory.  

Już niebawem spotkamy się w przepięknej scenerii pałacu w Chichach, świętując 

radosnym śpiewem 230 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
 

Kochana Pani Leno – cieszymy się na kolejne spotkania i wierzymy, że spełni Pani 

wśród nas wszystkie swoje marzenia! 



Ruch to zdrowie – spacery z „kijkami” 

Ze względu na panującą sytuację – 

czas pandemii nie możemy pozwolić 

sobie na spotkania w większych grupach 

w salach Małomickiego Ośrodka Kultury, 

dlatego też powstał pomysł, który 

mobilizuje nas do wyjścia na zewnątrz 

oraz doprowadzi tym samym do lepszej 

kondycji.  

W każdy wtorek o godz. 15:30 

organizowane są spacery z ,,kijkami” tzw.  

nordic walking. 

Maszerowanie z kijkami jest doskonałą formą aktywności, bardzo popularną wśród 

osób w średnim, a nawet w podeszłym wieku. Nordic walking mogą uprawiać wszyscy, bez 

względu na stan zdrowia, kondycję i liczbę nadprogramowych kilogramów.  

Podobnie jak każda inna aktywność fizyczna, ma bardzo dobry wpływ na zdrowie 

wśród nich jest: 

− poprawa kondycji i wzmocnienie mięśni pleców, nóg, brzucha, rąk i bioder, 

− spalanie kalorii (aż 20 % więcej niż przy normalnym chodzeniu), 

− redukcja bólu szyi i ramion, 

− przy trenowaniu na schodach lub delikatnych wzniesieniach możliwość poprawienia 

koordynacji ruchowej, 

− wspomaganie leczenia miażdżycy (badania wykazały, że nordic walking zmniejsza 

napięcie w układzie krwionośnym, a przy tym nie obciąża serca), 

− zwiększanie wydolności oddechowej organizmu, 

− pozytywny wpływ na nastrój i procesy myślowe, 

− budowanie wzajemnych relacji w grupie i przeciwdziałanie poczuciu samotności, 

− wsparcie zachowań prospołecznych. 

Zachęcamy Państwa serdecznie 

do przyłączenia się do naszych 

spotkań, przypominamy również, że 

dołączyć do nas może każdy, nie ma 

ograniczeń wiekowych.  

 

(Osoby nie posiadające własnych 

kijków mają możliwość użyczenia ich 

w Małomickim Ośrodku Kultury) 



Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

 1 kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

i potrwa on 6 miesięcy 

to jest do końca 

września. 

Zebrane w jego 

ramach dane będą 

przez najbliższe 10 lat 

podstawą wiedzy 

statystycznej o Polsce. 

Od danych ze spisu 

zależą m.in. kwoty 

dotacji dla gmin, czy 

wielkość środków na 

ochronę zdrowia 

przyznawana województwom. Ale nie tylko. Informacje ze spisów analizują także 

inwestorzy, samorządy i instytucje unijne. 

Podstawową formą wypełnienia formularzy spisowego  będzie samospis internetowy. 

Formularz internetowy uruchomiony zostanie 1 kwietnia na stronie www.spis.gov.pl, a jego 

wypełnienie będzie obowiązkowe. Dla tych, którzy nie mają możliwości spisania się przez 

internet, przyjadą lub zadzwonią rachmistrze. W gminie Małomice będzie zatrudniony  

1 rachmistrz. 

Dane ze spisu są ważne. Wiele informacji zawartych na formularzach, zbiera się tylko 

podczas spisu powszechnego. Raz na 10 lat. Przykładem mogą tu być dane statystyczne na 

temat poziomu wykształcenia czy stopnia niepełnosprawności. Wiedza na te tematy, będzie 

bardzo przydatna  dla instytucji i urzędów. Przy planowaniu ich działań. 

Wypełnienie formularza nie powinno nam zająć więcej niż 15 minut 

Samospis internetowy to najprostsza i najszybsza metoda wypełnienia obowiązku 

udziału w spisie. Zachęcamy więc do skorzystania z niej. Każdy będzie mógł wypełnić 

formularz na ekranie komputera, tabletu czy też smartfona. Formularze są przejrzyste  

i proste w obsłudze.  

Jeśli pojawi się problem z wypełnieniem formularza, będzie można zasięgnąć porady 

pracownika GUS poprzez infolinii dedykowana spisowi pod nr 22 279 99 99.  

Infolinia zostanie uruchomiona 15 marca br.  

Ponadto w Urzędzie Miejskim będzie uruchomione stanowisko, na którym samospisu 

będą mogły dokonać osoby nie mające dostępu do internetu czy komputera. 

Do wzięcia udziału w spisie zobowiązani są również migranci, czyli obcokrajowcy, 

którzy przebywają na terenie naszego kraju ponad rok. Z myślą o nich przygotowywane są 

dokumenty w innych językach, m.in. ukraińskim, angielskim, czy niemieckim. 



Ślub w Sali Małomickiego Ośrodka Kultury 

W Sobotę 13 lutego w Sali Małomickiego Ośrodka Kultury po raz pierwszy  

w jego historii odbyła się uroczystość zaślubin. Związek małżeński zawarli  

Państwo Klaudia i Damian Topolscy.  

 

Ślubu udzieliła Burmistrz Małomic Małgorzata 

Sendecka. 

 

Para młoda, świadkowie oraz zaproszeni 

goście zebrali się o godz. 13:00, uroczystość 

odbyła się przy zachowaniu zasad reżimu 

sanitarnego. 

Jak zawsze w takich chwilach pojawiło 

się wzruszenie, emocje rodziny i najbliższych 

było widać w skrywanych łzach. 

 

 

Serdecznie gratulujemy Młodej Parze, życzymy dużo szczęścia i miłości na dalszej 

drodze życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wsparcie inwestycji gminnych 

Wsparcie środkami rządowymi inwestycji gminnych było głównym tematem 

spotkania wojewody z burmistrz Małomic, które odbyło się w Gorzowie Wlkp. 18 lutego 

br. Gmina planuje inwestycje drogowe oraz niezwykle ważną i potrzebną inwestycję 

społeczną – budowę przedszkola. Jej szacunkowy koszt wynosi aż 8 mln zł. 

 

 

Rozmawiano również o wnioskach jakie gmina złożyła do programu inwestycji 

związanych z pomocą dla gmin popegeerowskich.  

Plany i przygotowane projekty są bardzo ambitne ale ich realizacja jest uzależniona 

od otrzymania środków zewnętrznych, ponieważ budżet gminy niestety nie byłby w stanie 

ich udźwignąć. 

Gmina Małomice, jako samorząd posiadający jedne z najniższych wpływów  

z podatków w województwie, liczy na rządowe wsparcie. 

Spotkanie było również okazją by podziękować Burmistrz Małgorzacie Sendeckiej 

za wsparcie i zaangażowanie w Narodowy Program Szczepień. Gmina zapewniła seniorom 

i osobom niepełnosprawnym pomoc w zapisach na szczepienia oraz pomogła im w dostaniu 

się do punktów szczepień. 

Burmistrz zaprosiła również Wojewodę do wspólnego otwarcia innowacyjnej 

wystawy plenerowej na temat życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  

kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 230 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Zaproszenie zostało przyjęte, a p. Wojewoda zapowiedział swoją wizytę w Małomicach 
 



Szkoła Podstawowa w Małomicach 

PODSUMOWANIE I SEMESTRU 

Tradycją naszej szkoły jest doroczne 

podsumowanie osiągnięć uczniów po pierwszym 

semestrze nauki. W tym roku tradycji stało się 

zadość. Mimo trwającej zdalnej nauki udało nam 

się spotkać i podsumować minione pół roku 

pracy.  

10.02. uczniowie klas IV – VIII spotkali się 

z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami, by 

podsumować I półrocze roku szkolnego 2020/2021. 

Apel odbył się oczywiście w formie zdalnej, a 

uczestniczyło w nim ponad 200 osób  

Pani dyrektor Renata Fuławka powitała 

wszystkich zgromadzonych i pogratulowała 

uczniom ich osiągnięć z minionego semestru  

Następnie pani Paulina Halec - opiekun 

Samorządu Uczniowskiego – zaprezentowała podsumowanie działań, które odbyły się  

w szkole w ostatnich miesiącach.  

Natomiast pan wicedyrektor Krystian 

Ślęczka przedstawił listę uczniów 

wyróżnionych w trzech kategoriach: wysokie 

wyniki w nauce (średnia ocen min. 5,0)  

i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, 100% 

frekwencji na zajęciach oraz aktywne 

uczestnictwo w lekcjach on – line. 

Serdecznie gratulujemy 

wszystkim wyróżnionym uczniom  

i liczymy, że przy następnej takiej 

okazji spotkamy się w murach szkoły 

 

 

 Samorząd Uczniowski 



Małomickie morsowanie! 

W niedzielny wieczór /7.02.2021 r., godz. 19.00, za oknem – 8,5 ℃/ wydawać by się 

mogło, że wszyscy mieszkańcy Małomic odpoczywają przy cieple pieców i kominków… 

Nic bardziej mylnego, grupa morsów tradycyjnie już spotkała się nad brzegiem Zalewu,  

a po chwili rozpoczyna kąpiel w jego 1 stopniowej wodzie ☺  

Dodać trzeba, że jej członkami są osoby od 12 do ponad 70 lat! 

Brawo! Tylko pozazdrościć energii i odwagi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relacja zdjęciowa z budowy Przedszkola w Małomicach  

 


