
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochani wrzesień już za nami, możemy oswajać się już z myślą o nadejściu jesieni. 

Jednak wrześniowa pogoda nie dała nam się nudzić i dopisała w czasie odbywania się 

konkursu nad małomickim Zalewem ,,Segreguj z kulturą”, z powodzeniem również 

Małomickie Podziemnie organizowało sprzątanie terenu wokół Zalewu. Młodzi kajakarze 

mieli szanse dać swój popis w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w piłce 

Kajakowej. 

Od 1 września uczniowie rozpoczęli 

naukę szkolną, powrót dzieci do szkoły różnił 

się nieco od tego z minionych lat, ale o tym 

jak również o innych ciekawych tematach 

dowiecie się już w naszym Biuletynie! 



Nowe Panie Sołtys z nową energią rozpoczynają swoja pracę! 

 

W poniedziałek 21 września w Lubiechowie odbyły się wybory nowego Sołtysa wsi. 

Pozwoliło na to przyjęcie przez Radę Miejską Statutów wsi z terenu Gminy Małomice. 

Nową panią Sołtys została Angelika Lewandowska. Pani Angelika – rocznik 1983 jest od 

urodzenia mieszkanką Lubiechowa i problemy wsi zna bardzo dobrze. Sama twierdzi, że 

nie chciała być Sołtysem ale cieszy się z wyboru swoich sąsiadów i deklaruje aktywną pracę 

na rzecz lokalnej wspólnoty. Jej plany na najbliższy rok /niestety Fundusz Sołecki w 2021 

roku nie może już być wykorzystany/, to wysypanie tłuczniem dróg bocznych, bieżący 

remont sali wiejskiej i organizacja gier, zabaw oraz festynów dla mieszkańców – dzieci, 

młodzieży i dorosłych /tutaj p. Sołtys liczy na wsparcie Małomickiego Ośrodka Kultury ☺/. 

Być może uda się również wybudować oświetlenie przy nowych domach ale niestety 19 tys. 

zł jakimi dysponuje sołectwo może nie wystarczyć na tak ambitne plany w roku 2021.  

Członkami nowej Rady Sołeckiej 

zostały: Katarzyna Bączkiewicz, Wioletta 

Lewandowska, Edyta Andrzejewska, 

Anna Sędkowska i Aneta Chomiak. 

Gratulacje i życzenia realizacji planów 

oraz dobrej współpracy z mieszkańcami 

Lubiechowa złożyła nowej p. Sołtys 

Burmistrz Małomic Małgorzata 

Sendecka. 

 

 

W Śliwniku natomiast w październiku 2019 r. została pani Anna Kiwilsza – Długosz. 

Pani Ania ma 35 lat. Od samego początku rozpoczęła aktywną pracę na rzecz swojej wsi. 

Już po 2 tygodniach „sołtysowania” założyła Koło Gospodyń Wiejskich do którego zapisało 

się ok. 50 pań. To z kolei przełożyło się na 2 dotacje dla wsi. Fundusz Sołecki pozwolił na 

zakupienie i montaż w sali wiejskiej klimatyzacji oraz ogrzewania co wpłynęło na 

atrakcyjność tego miejsca. Tegoroczny Fundusz, to z kolei ławki na boisku wiejskim  

i oświetlenie solarne z numerem domu na każdym budynku. Wieś Śliwnik staje się coraz 

bardziej atrakcyjna, również dla 

nowych mieszkańców. Władze 

Gminy Małomice widzą tę 

aktywność i wspierają działania 

Pani Sołtys. W Jej imieniu 

Zapraszamy do Śliwnika!!! 

 



 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Małomic ! 

 

Cieszymy się, ze inicjatywa dotycząca wykorzystania kwoty 80 tys. zł w 2021 r. jako 

odpowiednik Funduszu Sołeckiego dla mieszkańców Małomic, spotkała się z tak 

pozytywnym przyjęciem z Waszej strony.  

Wpłynęło do nas /FB Gminy oraz skrzynka Urzędu Miejskiego/ 16 propozycji. Są 

one obecnie analizowane i oceniane pod względem możliwości realizacji /niestety nie 

wszystkie złożone propozycje są na miarę proponowanego budżetu/. Być może w kolejnych 

latach kwota do wykorzystania zostanie zwiększona. Wybrane zadania /decyduje liczba 

oddanych głosów/ zostaną Państwu zaprezentowane w kolejnym numerze Biuletynu i tym 

razem głosować będziemy już na konkretne przedsięwzięcia. 

 

Poniżej prezentujemy kilka propozycji : 

− przebieralnie przy plaży 

− neon na budynku byłego Dworca PKP z napisem Małomice 

− siłownia pod chmurką 

− napis Małomice w stylu Hollywood na skarpie przy Zalewie 

− próg zwalniający przy MOK 

 

…..i wiele innych ☺ 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców 

Informujemy Państwa, że Gmina Małomice pamiętając o zagrożeniach związanych  

z zachorowaniami na grypę oraz jej powikłaniami w okresie jesienno – zimowym, zamówiła 

blisko 200 szczepionek dla osób powyżej 65 r. życia, które bezpłatnie będzie można 

otrzymać zgłaszając takie zapotrzebowanie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  

w Małomicach pod numerem  

Tel. 68 3769027. 

/Koszt szczepionki w 50 % pokrywa Państwo, a 50 % sami zainteresowani. W przypadku 

Małomic tę właśnie część pokryje Gmina, dzięki czemu dla seniorów będą one nieodpłatne/. 

Ich ilość jest niestety ograniczona i uzależniona będzie od możliwości dostawy. 

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tego zabezpieczenia, szczególnie w tak 

trudnym okresie jak obecna pandemia / badania dowodzą, że szczepionka przeciw grypie 

oprócz zabezpieczenia przed tą chorobą może osłabić działanie koronawirusa/.  

Zdrowie jest przecież najważniejsze! 



Jak funkcjonuje Ośrodek Zdrowia w czasie pandemii? 

Ośrodek zdrowia to placówka w której musimy zachować szczególną ostrożność 

stosując rzetelnie wymogi sanitarne, aby uniknąć sytuacji w której mógłby się pojawić 

pacjent z COVID-19 co by skutkowało 10-dniową kwarantanną całego personelu. 

I tu udzielamy kilka wskazówek jak prawidłowo udać się do przychodni lub 

skorzystać z teleporady. 

Podstawą jest zarejestrowanie się ( 68-3769-023 ), bez względu na to czy wizyta będzie 

osobiście, czy za pomocą teleporady, rejestracja jest obowiązkowa. 

Podczas rejestracji należy określić, czy chodzi o receptę czy kontakt z lekarzem. 

Jeżeli chcemy skontaktować się z lekarzem zostawiamy swój numer telefonu, na który 

lekarz oddzwoni. 

 

Przygotuj się do rozmowy z lekarzem – zmierz temperaturę, ciśnienie krwi, tętno – 

usprawni to pracę lekarzom i przyśpieszy pomoc. Jeżeli potrzebujemy receptę 

przygotowujemy sobie listę leków i ich dawki – ponieważ będziemy musieli to przekazać 

pielęgniarce. Dzwoniąc mówimy wyraźnie i powoli. 

 

Pielęgniarka spisuje od pacjenta leki na receptę i przekazuje go lekarzowi. 

Elektronicznie zrobiona recepta trafia do pacjenta w powiadomieniu sms. Jeśli pacjent 

życzy sobie papierową wersje, jest to oczywiście możliwe z tym, że wydawana jest ona 

pacjentowi przed wejściem – po godzinie 15:00 

Pamiętajmy również o tym, że kiedy jesteśmy już zarejestrowani i wizyta ma się 

odbyć, osobiście przychodzimy na godzinę wyznaczoną przez lekarza i czekamy aż zejdzie 

po nas pielęgniarka. 

Decyzje co do wizyty czy też teleporady podejmuje tylko i wyłącznie lekarz. 

Informujemy, że przeprowadzane są szczepienia i bilanse po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu. W bieżącym roku szczepi się roczniki: 2002, 2007, 2011, 2015.  

Pamiętajmy, że bezpośrednio do lekarzy dzwonimy tylko w pilnych przypadkach! 

Rejestracja jest czynna w godz. 7.30 – 18.00 pod nr. (68) 3769 – 023. 

 

W najbliższym czasie zostanie uruchomiony dodatkowy telefon do rejestracji, czynny 

będzie w godzinach od 8:00 do 12:00 

 



 

Harmonogram przyjęć lekarzy: 

 

Dr. Monika Kieża 

Poniedziałek: 10:00 – 16:00 

Wtorek: 08:00 – 12:00 

Środa: 08:00 – 12:00 oraz 

16:00 – 18:00 

Czwartek: 10:00 – 16:00 

Piątek: 10:00 – 16:00 

 

 

Dr. Edward Esmund 

Poniedziałek: 8:00 – 12:00, 15:30 – 18:00 

Wtorek: 8:00 – 12:00, 15:30 – 18:00 

Środa: 8:00 – 12:00 

Czwartek: 8:00 – 12:00, 15:30 – 18:00 

Piątek: 8:00 – 12:00, 15:30 – 18:00 

 

 



Konkurs ,,Segreguj z kulturą’’ już za nami! 

W sobotę 19 września nad Małomickim Zalewem odbył się konkurs dotyczący segregacji 

odpadami, zorganizowany przez Małomicki Ośrodek Kultury. 

Do konkursu zgłosiło się 11 drużyn – rodzin, każda z nich musiała wziąć udział  

w 5 konkurencjach, oceniana była szybkość, wiedza na temat segregacji oraz pomysłowość. 

Uczestnicy świetnie sobie radzili, pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone! Sponsorami nagród 

była Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka, Zakłady Usługowe Zachód oraz Auto – Tomas. 

Serdecznie dziękujemy! 

Nie zabrakło również z nami 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

z Lubiechowa, która przeprowadziła 

pokaz pierwszej pomocy, przy czym 

mieliśmy okazję zobaczyć nowo 

zakupiony sprzęt w ramach realizacji 

Programu Finansowania Służb 

Ratowniczych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. 

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych, dla dzieci były przygotowane zabawy 

sprawnościowe a także gry łączące naukę przez zabawę. 

Wśród laureatów konkursu znalazła się drużyna małomickich radnych; Grażyna Kolesińska 

i Barbara Reguła, które zdobytą nagrodę, tablet i słuchawki, przekazały na rzecz grupy Przedszkola 

utworzonej w Bobrzanach. Dziękujemy! 

GRATULUJEMY MAŁOMICZANKOM! 

 Z przyjemnością informujemy, że zespół „ Małomiczanki” zdobył nagrodę główną  

w jednej z dwóch kategorii tj.– 

„Od zespołów dla zespołu” w XI 

Przeglądzie Zespołów 

Śpiewaczych w Świdnicy, stając 

się jego Laureatem. Tegoroczna 

edycja Przeglądu ze względu na 

sytuację epidemiczną została 

zorganizowana on-line, tzn. 

poprzez specjalną platformę 

internetową z filmami  

z występów, gdzie grupy 

śpiewacze wykonywały 

wyłącznie autorskie utwory. W takiej formule głosowano na najlepszy zespół.  

Brawo drogie Panie i Panowie! Oby tak dalej. 



Szkoła w dobie COVID-19  

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się zgodnie z planem 1 września. Jednak 

inauguracja w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach znacznie 

różniła się od tej tradycyjnej.  

Aby rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym szkoła przygotowywała się do tego przez 

długi czas. Wszelkie wymogi musiały zostać spełnione, abyśmy mogli bezpiecznie 

przestąpić szkolne progi. 

Tak było miesiąc temu. Wrzesień dobiegł końca. Udało się. Procedury 

bezpieczeństwa i zalecenia sanitarne wydane przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo 

Zdrowia i GIS nie ułatwiają codziennego funkcjonowania. Przy wszystkich wejściach 

znajdują się dozowniki z płynem 

dezynfekującym. Nawykiem stało 

się już dezynfekowanie rąk po 

wejściu do szkoły. Wszyscy 

przyzwyczaili się do maseczek. 

Dzieci uczą się w wyznaczonych 

gabinetach, a przerwy spędzają na 

świeżym powietrzu lub w pobliżu 

swojej klasy. Sale są wietrzone po 

każdej lekcji i dezynfekowane  

w miarę potrzeb. Rodzice 

najmłodszych uczniów oczekują na 

swoje pociechy w wyznaczonych miejscach, a umówieni z nauczycielami wchodzą do 

szkoły po uprzednim zmierzeniu temperatury. Nawet wybory do Samorządu 

Uczniowskiego odbyły się w obowiązującym reżimie sanitarnym.  

Jest to trudny czas dla wszystkich; dzieci, rodziców, nauczycieli- jednak funkcjonując 

w ten sposób mamy nadzieję, że nauka w trybie stacjonarnym będzie trwała do końca roku 

szkolnego ☺ 

 



Programy proekologiczne 

 

Z myślą o przyszłości mieszkańców przygotowujemy 

Programy wspierające proekologiczne działania.  

 

Gmina Małomice nie od dzisiaj uważana jest za zielone 

płuca województwa. Sprzyja temu jej lokalizacja / tereny 

leśne, Zalew, tereny rolnicze/ i przychylne nastawienie 

władz do ekologicznych inicjatyw. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców Burmistrz Małgorzata 

Sendecka rozpoczęła prace nad nowymi Programami 

mogącymi wesprzeć takie inicjatywy, również finansowo.  

 

Opracowywane są dwa programy:  

− Gminny Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Małomice. 

− Gminny Program dofinansowania wymiany pieca na piec 5 generacji, 

na terenie Gminy Małomice. 

Czasy, kiedy nie zwracano uwagi na wzajemne relacje człowieka ze środowiskiem 

mamy już dawno za sobą. Władze Małomic od wielu lat wspierają działania proekologiczne, 

w tym wykorzystanie terenów zielonych czy właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi 

i in. Dzisiaj to już nie wystarcza dlatego podjęto decyzję o kolejnym kroku milowym 

 w tym właśnie kierunku. To teraz muszą powstać warunki dla mieszkańców aby budując 

domy czy modernizując swoje mieszkania rozważyli możliwość wykorzystania 

proekologicznych rozwiązań. Wsparcie finansowe ze strony Gminy będzie z całą pewnością 

ogromną zachętą do podejmowania takich właśnie działań.  

 



Spotkania z lokalnym biznesem  

W czwartek 1.10.2020r. Burmistrz Małgorzata Sendecka odwiedziła Hodowlę 

Indyków w Żelisławiu, której właścicielem jest Pan Andrzej Bawłowicz. Swoją działalność 

prowadzi tam od 4 lat. W tym okresie na terenie „starej baraniarni” zaszły bardzo duże 

zmiany. Upadły, zdewastowany po różnych zawirowaniach zakład zmienił swój wizerunek, 

powstała też zabudowa sześciu bardzo nowoczesnych kurników dla indyków. System 

informatyczny funkcjonujący w każdym obiekcie zarządza całą gospodarką produkcyjną, 

co gwarantuje prawidłowe prowadzenie hodowli, również pod względem ochrony 

środowiska. Indyki to jedne z najbardziej wymagających ptaków hodowlanych, 

przyjmowane są do hodowli w Żelisławiu jako pisklęta jednodniowe i trafiają pod kwokę 

zasilaną gazem o mocy ok. 5,0 kW. Ptaki przebywają w hodowli około 16 do 20 tygodni.  

Ważne, jest to, że nie są trzymane w klatkach, co widać na załączonym zdjęciu. Ze 

względów bezpieczeństwa panie-indyczki i panowie – indyki przebywają w oddzielnych 

kurnikach. 

Warto również zwrócić uwagę, że żelisławska hodowla indyków posiada Certyfikat 

Gwarantowanej Jakości Żywności QAPF, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie 

ogniwa łańcucha produkcyjnego w branży hodowlanej i tym samym buduje wiarygodność 

w oczach konsumenta.  

Mięso indyka słynie ze swoich walorów zdrowotnych – polecane jest przy alergiach 

i dietach niskokalorycznych. Ze względu na niską zawartość tłuszczu, a dużą białka, jest 

łatwo przyswajalne i lekkostrawne. W porównaniu z wieprzowiną czy wołowiną, odznacza 

się lepszymi właściwościami smakowo-zapachowymi i dietetycznymi. 

 

 

 

 

 



Popołudniowe zajęcia czas zacząć! 

Informujemy, że w Małomickim Ośrodku Kultury ruszyły sekcje zajęć 

popołudniowych dla dzieci młodzieży i dorosłych. Zapewniamy rodziców, że zajęcia są jak 

najbardziej bezpieczne, ponieważ stosujemy się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Dzieci można zapisać na naukę języków obcych: j. angielski oraz j. niemiecki, zajęcia 

plastyczne, muzyczne oraz taneczne. W naszej ofercie są także nowe zajęcia 

dziennikarstwa, na których uczestnicy uczą się prawidłowej pisowni i tworzenia tekstów 

prasowych. Przewidziana jest również praca w terenie. 

Za wyjątkiem języków obcych zajęcia są nieodpłatne. 

 

Plan zajęć: 

Poniedziałek:  

zajęcia taneczne   – godz. 15:30 

zajęcia stolikowe – godz. 16:30 – 17:30 

Wtorek: 

zajęcia dziennikarstwa – godz. 16:00 

zajęcia plastyczne        – godz. 15:30 – 16:15 

Środa: 

j. angielski – grupa młodsza godz. 15:30 

      – grupa starsza godz. 16:30 

Piątek: 

zajęcia muzyczne – grupa młodsza godz. 13:45 

                           – grupa starsza godz. 14:45 

zajęcia karaoke godz. 16:30 – 17:30 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Zapisy trwają, ilość miejsc jest ograniczona. 

 

 



Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w piłce kajakowej 

Dnia 12 września nad 

Małomickim Zalewem odbyły się 

międzywojewódzkie zawody Kajako 

– Polo.  

Do Małomic przyjechało 20 

zespołów wraz ze swoimi trenerami, 

ogólnie dotarło do nas ponad stu 

kajakarzy. W zawodach udział wzięły 

drużyny reprezentujące województwo 

lubuskie, dolnośląskie i opolskie.  

Zawodnicy małomickiego klubu 

VIKING zdobyli: w kategorii 

dziewcząt złoty i brązowy medal, 

natomiast w kategorii chłopców 

brązowy medal. Trenerem klubu jest 

Pan Jan Durczak. 

Sponsorami nagród dla 

zwycięzców byli: Zakłady Usługowe 

Zachód spółka z o.o Poznań, sklep 

sportowy Sport Zone z Żagania, 

Włodzimierz Niemiec oraz Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka, która ufundowała 

nagrody najmłodszym.  

Z wielkim entuzjazmem czekamy na dalsze sukcesy, serdecznie gratulujemy 

wyników! 

 



 


