
 



 60 – lecie istnienia PZW w Małomicach 

W sobotę 11.09.2021r. 

nad Małomickim Zalewem 

obchodziliśmy ważną dla 

mieszkańców rocznicę 60 lat 

działalności Koła PZW  

w Małomicach. Była to 

wspaniała okazja do 

wielopokoleniowego 

spotkania oraz wielu 

wspomnień. Zarząd Koła, 

jak przystało na wędkarzy zorganizował tego dnia Zawody wędkarskie, w których 

zwycięzcami okazali się goście, przedstawiciele okolicznych Kół. Podczas podsumowania 

Zawodów wyróżniono zwycięzców klasyfikacji za rok 2020. Prezes Koła wręczył 

wędkarzom, którzy osiągnęli w roku ubiegłym najlepsze wyniki, nagrody i upominki. 

W części oficjalnej uroczystości uhonorowano wiele osób wspierających działalność 

Koła w okresie ostatnich 60 lat, wśród nich znalazła się pani Jadwiga Stanicka, która z rąk 

Członka Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze – Czesława Kołodziejczyka oraz 

Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej odebrała Złotą Odznakę PZW z wieńcami, 

najwyższe wyróżnienie statutowe PZW. 

Wręczono medale pamiątkowe upamiętniające 60-lecie. Jeden z nich odebrał Pan Jan 

Sieniuć najstarszy członek Koła. Medale otrzymali również sponsorzy, który wspierali  

i wspierają działalność małomickich wędkarzy i zaproszeni goście. 

 

Organizatorami wydarzenia byli: Koło PZW w Małomicach na czele z prezesem 

panem Janem Gajek oraz Stowarzyszenie Rozwoju, Edukacji i Przedsiębiorczości  

w Małomicach z jego prezesem panem Arkadiuszem Kaczmarkiem przy wsparciu 

Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej i Małomickiego Ośrodka Kultury.  



Oblicza Tradycji – Międzynarodowy Festiwal Folkloru również  

w Małomicach 

Nieprzerwanie od roku 1964 na terenie naszego Województwa odbywa się 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru, który już na stałe wpisał się w Kalendarz wydarzeń  

z zakresu kultury ludowej w tej części kraju. Jego organizatorem jest 

Regionalne Centrum Animacji Kultury, które bardzo chętnie współpracuje z wieloma 

ośrodkami przy realizacji tak dużego wydarzenia. Jednym z nich jest Małomicki Ośrodek 

Kultury, będąc kolejny raz realizatorem jednego z koncertów. 

W piątek 17.09.2021r. na 

Osiedlu Żeromskiego o godzinie 

18:00 zaprezentowany został folklor 

wielkopolski, zachodniopomorski 

oraz tańce i śpiewy, które  

w wykonaniu zespołu „Ina”  

z Goleniowa, podobały się 

wszystkim widzom. Koncert na 

Osiedlu sprawił że mogliśmy 

dotrzeć z ofertą kulturalną 

praktycznie pod same drzwi oraz okna mieszkańców, co spowodowało atmosferę niemal 

domową. Wspólnie podziwialiśmy zdolności artystyczne zespołu, a także z dużym 

zaciekawieniem obserwowaliśmy przepiękne stroje wykonawców.  

Serdecznie dziękujemy pani Izabeli Kumor Pilarczyk – dyrektor Regionalnego 

Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze za współpracę i pomoc w organizacji tego 

wydarzenia. 

Członkowie zespołu mieli okazję zwiedzić ciekawe miejsca na terenie Gminy 

Małomice oraz regionu  

i poznać naszą historię: dzięki 

uprzejmości pani Leny 

Brudzińskiej obejrzeli Pałac  

w Chichach, spotkali się  

z członkami grupy Małomickie 

Podziemie, wysłuchali krótkiej 

opowieści historycznej przy 

Pomniku 1000 lecia Państwa 

Polskiego i obejrzeli Salę 

Kolumnową szprotawskiego 

Ratusza.  



METAMORFOZY W OPS W MAŁOMICACH 

Małomickie ulice, jak paryski wybieg mody! W ramach realizacji zadań projektu 

„Aktywnie zintegrowani w Małomicach” uczestnicy biorą udział w szeregu fantastycznych 

spotkań i przedsięwzięć. Pisaliśmy o tym również w poprzednim biuletynie „Halo 

Małomice”. Nawiązując do tamtego artykułu chcielibyśmy przedstawić Państwu działania, 

które mają na celu zawodową aktywizację osób bezrobotnych. Na uwagę zasługuje fakt 

innowacyjnego pomysłu.  

Uczestnicy tego projektu brali udział w warsztatach autoprezentacji. Nie byłoby  

w tym nic zaskakującego, jeśli byłaby to sama teoria. Koordynatorzy akcji poszli o krok 

dalej. Zorganizowane zostały zajęcia ze stylistą, który omówił rodzaje sylwetek, a także 

zaprezentował stylizacje dobrane do każdego typu sylwetki i okoliczności. Ponadto 

punktem kulminacyjnym tych zajęć było zdjęcie miar każdemu uczestnikowi, aby 

przygotować stylizacje, które będą mogli wykorzystać w przyszłości – chociażby na 

spotkaniu w sprawie pracy. Pani Kinga Borkowska – osobista stylistka zajęła się wszystkimi 

uczestnikami fantastycznie. Odmieniła wizerunki zarówno pań, jak i panów w sposób 

oszałamiający ! O fryzury i makijaż zadbała utalentowana Dorota Hancyk ze Studio nr 8  

w Żaganiu. Nie byłoby aż tak wielkiej zmiany, gdyby nie wkład pracy tej niesamowitej pani.  

„Sposób ubierania ma ogromny wpływ na nasz wizerunek…”– p odkreśla to pani 

Kinga, która również chciała dodać, że cieszy się, iż mogła wziąć udział w tym projekcie  

i w pełni zmienić wizerunek tych wspaniałych ludzi. Mówi się, że nie szata zdobi człowieka 

i najważniejsze jest wnętrze, a nie wygląd, jednak jeśli połączyć piękne charaktery 

uczestników zajęć i rady stylistek, to powstaje naprawdę piorunujący efekt! Trzymamy 

kciuki za wszystkie osoby, które brały udział w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że 

zmiana ubioru dodała Wam dużo pewności siebie, bo jesteście naprawdę wspaniałymi 

ludźmi! 



Nagrody dla naszych Pedagogów 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej stał się wspaniałą okazją do wręczenia Nagród 

Burmistrza Małomic Dyrektorom i Pedagogom z małomickich szkół i Przedszkola. 

Podczas spotkania, które odbyło się 13.10 w Urzędzie Miejskim Nagrody otrzymali: 

 Renata Rynkiewicz – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Małomicach 

 Renata Fuławka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małomicach 

 Krystian Ślęczka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Małomicach 

 Małgorzata Chuchra – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chichach 

 Zofia Tomaszewska – nauczyciel języka angielskiego  

Kajako polo 

W dniu 23.09.2021 r. odbyły się w Małomicach Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików w piłce kajakowej srebrny medal zdobyły kajakarki Vikinga Małomice  

w składzie: Anna Leśniewska, Anna Łukasik, Wiktoria Kaczmarek, Wiktoria Świechowska, 

Karolina Janas, Julia Więckowska.  

Brązowy medal zdobyła drużyna chłopców w składzie: Bartłomiej Pawelec, Antoni 

Kruszakin, Mariusz Wieczyński, Mateusz Wojtaś, Antoni Durczak. 

 

 

 

 

 

 



Noc Bibliotek 

9 października mieliśmy okazję spotkać się 

nad małomickim Zalewem na VII ogólnopolskiej 

edycji Nocy Bibliotek pn. „Czytanie wzmacnia”. 

Wydarzenie to, jest niewątpliwie wielkim świętem 

bibliotek i czytania. Podczas imprezy Biblioteka 

Publiczna w Małomicach w niekonwencjonalny 

sposób starała się zachęcić wszystkich do korzystania 

z zasobów placówki. Uczestnicy mieli okazję m.in 

szukać cytatów z książek ukrytych wokół zalewu, 

uczennice Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach zaprezentowały 

układy taneczne, dzieci pokonywały tor przeszkód a na zakończenie został wyświetlony 

film „Operacja – Człowiek w czerni”. Ognisko, kiełbaski i ciepłe napoje rozgrzały 

wszystkich w ten dość chłodny październikowy wieczór. Dzięki OSP w Małomicach 

mogliśmy poczuć się bezpiecznie, a OSP Lubiechów udzieliła nam przy wykorzystaniu 

4helpvr instruktażu udzielania pierwszej pomocy. 

II BIEG Z BIBLIOTEKĄ 

Biblioteka Publiczna przy wsparciu Burmistrz 

Małomic pani Małgorzaty Sendeckiej po raz drugi 

zorganizowała „Bieg z Biblioteką”, który odbył się 25 

września 2021 nad Zalewem w Małomicach. Wydarzenie 

ma na celu promować czytelnictwo oraz zdrowy styl życia. 

Uczestniczyć mógł każdy, bez względu na wiek. Najmłodsi 

mieli do pokonania 100 i 200 m., młodzież w wieku 10-18 

lat przebiegła dystans 1,7 km., a dorośli 3,4 km. Dla fanów 

NordicWalking, dystans do pokonania był 1,7 km. Trasę 

zabezpieczali strażacy z OSP Małomice. Każdy uczestnik 

otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy z każdej 

kategorii otrzymali statuetki, dyplomy  

i nagrody. W trakcie imprezy odbyły się 

pokazy: udzielania pierwszej pomocy, 

którą prowadzili strażacy z OSP 

Lubiechów, Sekcja Karate Kyokushin 

Bushido prowadzona przez trenera 

Marcina Mrozka zaprezentowała swoje 

umiejętności. Na zakończenie wszyscy 

zatańczyli układ taneczny do piosenki 

Jerusalema pod okiem instruktora pani 

Bogumiły Lewandowskiej.  



Niezbędne informacje dotyczące wniosku „Czyste powietrze” 

Szanowni Państwo przedstawiamy katalog niezbędnych informacji jakie są 

konieczne do wypełnienia wniosku o dotację: Czyste powietrze. Zestawienie może pomóc 

w sprawnym przygotowaniu wniosku. 

Dokumenty i informacje jakimi należy dysponować chcąc złożyć 

właściwie i rozliczyć dotację: 

• Nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia domu. 

• Nr konta bankowego, skrzynka mailowa, która pozwoli 

zalogować się do systemu i wypełnić wniosek, PESEL, nr 

telefonu PIT za 2020 r. lub PIT ZUS 

• Złożenie wniosku o dotacje nie może być później niż 6 miesięcy 

od ostatniej faktury 

• Koniecznym są właściwie opisane dokumenty finansowe 

(starajmy się aby zawierały jak najwięcej parametrów, nazw, 

typów, modeli itp.) 

• Należy posiadać potwierdzenie zapłaty dokumentów finansowych: bankowe lub jeśli 

płacone gotówką z informacją na fakturze – zapłacono gotówką 

• Protokół odbioru na specjalnym wzorze Grantodawcy. Istnieje możliwość, że właściciel 

może wykonać prace sam, wtedy nie jest potrzebny protokół tylko wystarczy faktura 

VAT potwierdzająca zakup materiałów. 

• Na początku, w trakcie i po zakończonych pracach 

budowlanych należy wykonać jak najwięcej szczegółowych 

zdjęć, ponieważ jest to niezbędne do rozliczenia i uzyskania 

wsparcia finansowego w formie dotacji. 

• W przypadku demontażu pieca lub kotła należy przedstawić 

dokument złomowania lub innego sposobu utylizacji. 

• Odbiór kominiarski jeśli to kocioł lub piec, inna dokumentacja 

jeśli prawo budowlane nakłada taki obowiązek. 

Ważne 

Jeżeli w domu jest dwóch współwłaścicieli to jeden właściciel składa a drugi musi się podpisać 

na wniosku, że wyraża zgodę na wykonanie przedsięwzięcia 

Jeżeli w domu są dwa wyodrębnione lokale z księgą wieczystą to każdy ze współwłaścicieli 

musi się podpisać na Wniosku, wyrażając zgodę na otrzymanie dotacji /na częściach wspólnych 

(dach, elewacja) nie można już po raz kolejny starać się o dotację na to samo/  

Poziom dotacji wyliczany przez program zgodnie z odgórnymi kalkulacjami 

Dotacja jest podstawowa – dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych 

Dotacja podwyższona jeśli wnioskodawca w rodzinie na jednego członka rodziny nie 

przekracza dochodu – 1564,00   

Dotacja podwyższona jeśli w gospodarstwie jednoosobowym dochód nie przekracza 2189,00 

Życzymy powodzenia i chętnie Państwa wesprzemy w przygotowaniu wniosków 



Gminny Tydzień Seniora w Małomicach 

Wieloletnią tradycją, nie tylko w Małomicach jest organizacja Dnia Seniora w okresie 

w którym obchodzony jest Międzynarodowy i Lubuski Dzień Seniora. 

W bieżącym roku do przygotowania tego Święta osób starszych włączyli się, oprócz 

Burmistrz Małomic Małgorzaty Sendeckiej i Rady Miejskiej w Małomicach, Ośrodek 

Pomocy Społecznej i Małomicki Ośrodek Kultury. 

Efektem takiej współpracy stał się nie Dzień ale TYDZIEŃ Seniora, który 

obchodziliśmy w naszej Gminie w dniach 9 – 15.10. 

Rozpoczął się on tradycyjnie zabawą taneczną i koncertem dla seniorów  

w wykonaniu lokalnych zespołów Małomiczanki, Kalina i Trójwieś oraz zaproszonego 

zespołu Mythos, a nowym elementem tego wydarzenia było przekazanie Kluczy do miasta 

osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Po raz pierwszy również zadbano o transport do 

sali wiejskiej w Bobrzanach właśnie dla osób niepełnosprawnych, które mogły uczestniczyć 

w tym wydarzeniu razem ze swoimi opiekunami. 

Z ogromnym wzruszeniem powitaliśmy na tym spotkaniu najstarszego mieszkańca 

Gminy Małomice pana Jana i wiele osób, które tak rzadko mają okazję do wyjścia z domu 

i spotkania się z innymi.  

Od poniedziałku 11.10 codziennie w MOK odbywały się przygotowane dla Seniorów 

spotkania. Ogromna w tym zasługa dyrektora OPS pana Pawła Grafa, który poruszył 

przysłowiowe „niebo i ziemię” aby były one ciekawe i wartościowe. Nie zabrakło 

psychologa, dietetyka, prawnika, a nawet specjalisty ortopedy, który bezinteresownie 

udzielał porad osobom starszym. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie 

dotyczące Programu „Czyste Powietrze” oraz bezpieczeństwa związanego z okresem 

grzewczym i problemem palących się kominów.  

A tak bawili się seniorzy ! - że było ciasno, to bardzo dobrze, oznacza to że zabawa 
była udana! 

Pan Gienek Wiśniewski i Maria Dagil odebrali Klucze 
do miasta! 

Justyna Warchol – psycholog Artur Sikora – ortopeda Katarzyna Nowak – dietetyk 



Część dotyczącą zagrożenia pożarowego poprowadził niezawodny Strażak z OSP  

w Lubiechowie p. Waldemar Marciniak. Odbyła się też rozmowa promująca 

bezpieczeństwo Seniorów w życiu codziennym, którą poprowadziła p. Aneta Hołownia  

z Komisariatu Policji w Szprotawie. 

Pełnym wzruszeń było spotkanie p. Burmistrz i p. Dyrektora Pawła Grafa z panem 

Janem Popławskim w jego domu. Najstarszy Małomiczanin z dumą prezentował swoje 

odznaczenia i opowiadał o walce o wolność Polski, w której brał udział. Będąc w lepszym 

zdrowiu p. Jan często spotykał się z uczniami i mieszkańcami, 

obecnie niezbyt często wychodzi  

z domu ale z dumą pokazujemy 

niewielki skrawek osiągnięć Jego 

życia. 

 

 

 

Przekazane Seniorom Klucze do miasta 

powróciły do rąk Burmistrz Małgorzaty 

Sendeckiej podczas oficjalnego spotkania podsumowującego 

Tydzień Seniora, które odbyło się w piątek 15.10 w MOK. Pan 

Gienek Wiśniewski zaskoczył wszystkich swoją skrupulatnością pokazując, że Klucz nosił 

na sznureczku na szyi, „tak jak mu kiedyś kazała mama”, bo jest to najcenniejszy klucz  

w Małomicach!:) Również i to spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze. Głośne 

śpiewy pewnie było słychać w najodleglejszych zakątkach Gminy!:)  

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Lubuskie 2020  

 Działanie 7.5. Usługi społeczne 

Pan Jan Popławski 
 w towarzystwie 

Burmistrz Małgorzaty 
Sendeckiej  

i Dyrektora Pawła 
Grafa 

Część orderow i 
wyrożnień Pana Jana 

Aneta Hołownia – Policja Szprotawa Waldemar Marciniak – OSP Lubiechów Monika Chmielewska – Szylar, prwanik 

Klucze do Małomic wróciły bezpiecznie do rąk p. Burmistrz Seniorzy podczas spotkania podsumowującego Ich Tydzień 



Nowa droga /na tzw. Kolonię/ w Bobrzanach staje się faktem  

Mieszkańcy Bobrzan planując fundusz sołecki na 

2021r. na zebraniu wiejskim, wspólnie podjęli decyzję  

o przeznaczeniu 20 tysięcy złotych, co stanowi dużą część 

Funduszu Sołeckiego wsi Bobrzan na Przebudowę drogi 

gminnej w miejscowości Bobrzany – tzw. Drogi na kolonię. 

Realizację tego zadania mieszkańcom zaproponowali sołtys 

wsi Bobrzany – Pan Mirosław Ziętal oraz radna Rady 

Miejskiej w Małomicach z tego terenu – Pani Grażyna 

Kolesińska. Popierając inwestycyjne przeznaczenia środków, 

Burmistrz Małomic zdecydowała o wsparciu przedsięwzięcia 

i przedstawiła propozycję Radzie Miejskiej w Małomicach. 

Na XXXVI sesji Rady Miejskiej radni wniosek jednogłośnie 

poparli uznając za zasadne dołożenie 53 tysięcy złotych, przez 

co solidarnie wsparli przedsięwzięcie które rozwiąże problem mieszkańców korzystających 

z tej drogi. Zanim jednak doszło do podjęcia finansowych decyzji, odbyło się kilka spotkań, 

konsultacji w których uczestniczyła radna Grażyna Kolasińska. Przedmiotem działań było 

ustalenie sposobu wykonania prac jak również ich zakres. Ostatecznie zadanie zrealizowane 

zostanie na długości 200mb, szerokość dywanika asfaltowego 4mb z wykorzystaniem 

istniejącej podbudowy umocnieniem jej 5 cm warstwą tłucznia. Droga na całej długości nie 

miała jednakowej szerokości dlatego w pierwszym etapie wykonano korytowanie  

i podbudowę na szerokości 1mb i długości 70mb. Zadanie po wykonaniu poprawi komfort 

jazdy uczestników ruchu korzystających z tej drogi. 

Umowa na modernizację drogi w Janowcu podpisana! 

Na początku roku informowaliśmy Państwa o otrzymanym 

przez Gminę Małomice dofinansowaniu na modernizację 

kolejnej drogi gminnej. Stało się to w konsekwencji przyjęcia  

i skierowania do dofinansowania przez Grantodawcę złożonego 

Wniosku Aplikacyjnego w ramach Programu PROW. 

W piątek, 24 września 2021 Burmistrz Małomic 

Małgorzata Sendecka w obecności Wicemarszałka 

Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna oraz 

dyrektora Departamentu PROW Arkadiusza Dąbrowskiego, 

podpisała w Zielonej Górze Umowę o przyznaniu dotacji na 

modernizacje drogi gminnej w miejscowości Janowiec.  

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020. 

Całkowita wartość zadania 701.273,39 zł, kwota uzyskanego 

dofinansowania 414.405,00 zł 

Obecny stan drogi na Kolonię  
w Bobrzanach 



Uroczyste nadanie stopnia Nauczyciela Mianowanego  

w Urzędzie Miejskim w Małomicach 

Nowy rok szkolny przywitaliśmy z awansami zawodowymi. W przededniu 

inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 w Urzędzie Miejskim w Małomicach miała 

miejsce uroczystość nadania 

stopnia awansu zawodowego 

Nauczyciela Mianowanego 

nauczycielkom gminnych szkół 

i przedszkola. Akty nadania  

w uroczystej atmosferze 

wręczyła Burmistrz Małomic 

Małgorzata Sendecka, która 

podkreślała, że wszystkie panie 

przygotowały się do komisji 

wzorowo. Aby formalności stało się zadość, wszystkie panie złożyły ślubowanie  

w obecności świadków. Awans zawodowy uzyskały panie: Ewa Chmaj, Paulina Halec oraz 

Zofia Tomaszewska. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu 

zawodowym i osobistym.  

Cóż to było za wspaniałe doświadczenie! 

Jak pisaliśmy w poprzednim Biuletynie, Koło Gospodyń Wiejskich „Śliwniczanki” 

ze Śliwnika, na czele z panią sołtys Anną Długosz, zakwalifikowało się do Ogólnopolskiego 

Finału Konkursu „Polska od Kuchni”. 

W sobotę 25.09. 2021 r. nasze 

Panie godnie reprezentowały Gminę 

Małomice na Stadionie Narodowym  

w Warszawie. Dzięki wspaniałej 

prezentacji oraz niezwykle kolorowym 

strojom /a szczególnie wiankom, 

wykonanym własnoręcznie z kwiatów  

z ich ogrodów!:)/, panie zostały również 

zaproszone do niedzielnego programu 

„Pytanie na śniadanie” w TVP 2. 

 

Można śmiało powiedzieć, że 

KGW ze Śliwnika stało się Dumą 

Gminy Małomice, a fakt wspaniałej 

organizacji dowodzi, że zgoda i współpraca dają naprawdę niesamowite efekty.  

 

BRAWO DROGIE PANIE !!! 



„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

żagańskim” 

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza osoby bezrobotne, które nie 

przekroczyły 30 roku życia do 

udziału w Programie im właśnie 

dedykowanym. 

Umożliwia on m.in. 

uzyskanie dotacji na założenie 

własnej działalności gospodarczej 

aż do 20 tys. zł. Szczegóły na 

plakacie oraz na stronie www 

grantodawcy.   

 

Moja Okolica już wystartowała! 

Serdecznie zapraszamy do pobrania całkowicie darmowej aplikacji na swoje 

smartfony. Gmina Małomice wychodzi naprzeciw nowinkom technologicznym, 

a mianowicie w całości pokryła koszty wprowadzenia aplikacji do użytku na naszym 

terenie. Jest to nowoczesna i bardzo szybka forma komunikacji 

samorządu oraz instytucji z mieszkańcami gminy. 


