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Rolniku, wypełnij
wniosek!

W związku ze zbliżającym się ter-
minem składania wniosków o przy-
znanie płatności obszarowych na
rok 2015, Wójt Gminy Mała Wieś
wychodząc naprzeciw potrzebom

mieszkańców Gminy informuje, że
w każdy wtorek i czwartek po-
cząwszy od dnia 10.03.2015r.,
w godzinach 8.00-15.00 w Urzę-
dzie Gminy Mała Mieś w pokoju nr
12, prowadzona jest nieodpłatna
pomoc w zakresie wypełniania po-
wyższych wniosków.

AKTUALNOŚCI

“THE ONE TEAM”
Uczniowski Klub Sportowy “THE
ONE TEAM” Mała Wieś oraz tre-
ner Robert Rajewski zapraszają
dzieci i młodzieży na zajęcia sztuk
walki, które będą odbywać się na
Hali Sportowej przy Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w Małej Wsi
w każdy wtorek i czwartek w go-
dzinach 16:00-18:00.
Udział w zajęciach dla mieszkań-
ców Gminy Mała Wieś jest bez-
płatny.

Serdecznie zapraszamy!

Mieszkańcu, istnieje
możliwość odpracowania

zadłużenia za czynsz
mieszkalny, ścieki 

i wodę!!!
Wszyscy mieszkańcy, którzy zna-
leźli się w trudnej sytuacji material-
nej i życiowej, a posiadają 
zadłużenia w opłacaniu czynszu za
lokal mieszkalny w zasobach gminy
oraz opłat za wodę i ścieki, mają
możliwość  odpracowania zadłuże-
nia  w formie robót porządkowych
i drobnych prac  remontowych.
Szczegółowe informacje oraz
wzory wniosków   znajdą Państwo
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Mała Wieś pod adresem:

http://malawies.bip.org.pl/pliki/m
alawies/zarzadzenie_nr_31___16

_2015.pdf
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Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Gminę Mała Wieś
Wydawca : 

Urząd Gminy w Małej Wsi, 
ul.Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

tel: 24/269-79-60, fax: 24/269-79-61
www.malawies.pl

gmina@malawies.pl
Numer dziewiąty opracowała: 

Ewa Grzelak- Pracownik Urzędu Gminy w Małej Wsi



Pierwsza siłownia zewnętrzna 
w Gminie Mała Wieś

Dziś wszyscy zdają sobie
sprawę, że sprawność fi-
zyczna i sportowy styl życia

są niezwykle ważne do poprawy zdro-
wia. Dlatego też właśnie w Małej Wsi,
na terenie GCK MuliOSada,  zostały
zamontowane przyrządy do ćwiczeń
fitness na zewnątrz. 
Siłownia zewnętrzna w Małej Wsi po-
wstała w ramach przyznanej pomocy
na operacje z zakresu małych projek-
tów w ramach działania 413 „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013r.
Dofinansowanie realizacji w/w zada-
nia wynosi 80% kosztów kwalifikowa-
nych co przy koszcie całkowitym
30.261,08 zł brutto stanowi 19.682,00zł.
Niech ten ,,klub fitness” pod gołym
niebem, stanie się tym samym popu-
larną, chętnie odwiedzaną przestrzenią
w naszej gminie. Niech to będzie
miejsce spotkań dla seniorów, dla mło-
dych mam, dla ojców wychodzących
z dzieckiem na spacer, dla młodzieży.
Dbajmy zatem o porządek w tym
miejscu i ćwiczmy bezpiecznie.          
Każde urządzenie zaopatrzone jest w

instrukcję obsługi, w której znajdują
się informacje o sposobach na wyko-
rzystanie danego przyrządu oraz ko-
rzyści z wykonywania danego
ćwiczenia. Urządzenia służą do ćwi-
czeń ogólnorozwojowych niemal
wszystkich grup mięśni m.in. ramion,
barków, brzucha i nóg. Dzięki nim
wśród korzystających nastąpi poprawa
kondycji fizycznej, koordynacji rucho-
wej i krążenia krwi.
Urządzenia wchodzące w skład si-

łowni:
-Orbitek wolnostojący
-Wioślarz wolnostojący
-Prasa nożna + Pylon
-Twister + Wahadło
-Koło tai chi
-Biegacz wolnostojący
-Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny
+ Pylon
-Poręcze równoległe
-Ławka + Drabinka + Pylon

E.G.
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Wybory Do Izb Rolniczych – 31 maja 2015r.

Urząd Gminy Mała Wieś infor-
muje, że Krajowa Rada Izb
Rolniczych uchwałą nr

9/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku
zarządziła wybory do izb rolniczych,
w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Dzień wyborów został wyznaczony
na niedzielę 31 maja 2015 roku.
W każdym powiecie ziemskim zosta-
nie wybrana Rada Powiatowa Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej. W jej skład
wejdą rolnicy, którzy w wyborach do
tego organu, otrzymają największą
ilość ważnie oddanych głosów. Rada
Powiatowa MIR wybiera, ze swego
składu Przewodniczącego Rady Po-
wiatowej i delegata do Walnego Zgro-
madzenia Mazowieckiej Izby
Rolniczej.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o
mandat członka Rady Powiatowej
MIR muszą wypełnić i złożyć nastę-
pujące dokumenty:
1) zgłoszenie kandydata;
2) oświadczenie o zgodzie na kandy-
dowanie;
3) listę zawierającą co najmniej 50
podpisów poparcia.
Wyżej wymienione druki można
otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy
Mała Wieś, w pokoju nr 6.
Czytelnie wypełnione dokumenty na-
leży przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 08.05.2015 r. (decy-
duje data wpływu) na adres  Oddziału
MIR w Płocku (Biuro Mazowieckiej
Izby Rolniczej, Oddział w  Płocku, 
09-402 Płock, ul. Jachowicza 2) lub

złożyć do dnia 11.05.2015 r. do godz.
15:00 do Okręgowej Komisji Wybor-
czej z siedzibą w Urzędzie Gminy.
Spis członków izby rolniczej upraw-
nionych do głosowania, zostanie udo-
stępniony do wglądu w Urzędu Gminy
do 17.05.2015r. Każdy rolnik, może
sprawdzić czy został w nim ujęty 
i wnieść w tej sprawie zażalenie.

E.G.
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Diamentowe i Złote Gody w Naszej Gminie

W dniu 14 marca 2015r. w
Urzędzie Gminy w
Małej Wsi, dwie pary

małżeńskie z terenu Gminy Mała Wieś
obchodziły wspólnie Jubileusz poży-
cia małżeńskiego. Do tego jakże  za-
cnego grona Jubilatów należą:
1. Państwo Teresa i Henryk Więcek,
którzy obchodzili diamentowe gody,
czyli jubileusz 60-tej rocznicy ślubu
2. Państwo Alfreda i Konstanty Gan-
kowscy, którzy obchodzili złote gody,
czyli jubileusz 50-tej rocznicy ślubu.
Podczas tej wyjątkowej  uroczystości
w/w pary odznaczone zostały przez
Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie. Medal nadawany jest
osobom, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim 50 albo więcej
lat. Ustanowiony został 17 lutego
1960r .W imieniu Prezydenta RP uro-
czystego wręczenia medali dokonał
Wójt Gminy Mała Wieś - Pan Zyg-
munt Wojnarowski.               
Oprócz życzeń i medali, jubilaci otrzy-
mali legitymacje, listy gratulacyjne
oraz piękne bukiety  kwiatów.    
Wraz z Wójtem Gminy Mała Wieś,
gratulacje oraz najserdeczniejsze ży-
czenia dalszych długich lat wspólnego
życia w zdrowiu, radości i szczęściu

rodzinnym, złożyła Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Pani Elż-
bieta Marciniak, pracownicy urzędu
obecni na uroczystości jak również
najbliżsi członkowie rodzin Naszych
Dostojnych Jubilatów. Uroczystość
uświetnił występ harcerzy z Zespołu
UKUdemia w Małej Wsi, który swym
śpiewem i grą na ukulele wprowadził
uczestników uroczystości w pogodny
nastrój.  Na tak wspaniałej uroczysto-
ści nie mogło zabraknąć tortu oraz
symbolicznej lampki szampana, którą
wzniesiono toast za zdrowie zacnych

Jubilatów, oraz wspólnie odśpiewano
gromkie "Sto lat".
To odznaczenie jest skromną formą

podziękowania, bo żadne słowa ani
medal nie wystarczą, by podziękować
za to wszystko, co przez te wspólne
lata życia stworzyli Nasi Jubilaci jako
małżeństwo i jako rodzina.

“...Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie jest bezwstydna, 

nie szuka swego,
nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedli-

wości, 
lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje...”

1 List do Koryntian

E.G.
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Pierwsze spotkanie z nowo wybranymi Sołtysami

Dnia 4 marca 2015 r. w Urzę-
dzie Gminy Mała Wieś od-
było się pierwsze spotkanie

Wójta Gminy Zygmunta Wojnarow-
skiego, Sekretarza Gminy Michała
Stefaniaka, Skarbnika Gminy Moniki
Stypułkowskiej oraz pracowników
Urzędu z wybranymi na nową kaden-
cję Sołtysami Gminy Mała Wieś. Wójt
pogratulował sołtysom wyboru na sta-
nowisko i życzył sukcesów w pracy
społecznej. Zaznaczył również, że jest
to ten rodzaj pracy, który wymaga
ciągłego osobistego zaangażowania na
rzecz wspólnoty.
Spotkanie miało na celu zapoznanie
Sołtysów z przepisami regulującymi
funkcjonowanie poszczególnych So-
łectw, przedstawienie struktury orga-
nizacyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś
i pracowników, z którymi Sołtysi będą
współpracować w trakcie swojej ka-
dencji. W trakcie spotkania poruszono
również temat zadań realizowanych z
funduszu sołeckiego  oraz bieżących
potrzeb sołectw.

Sołectwo Borzeń
Sołtys: Danuta Waszelewska

Telefon kontaktowy: 669-123-372 

Sołectwo Brody Duże
Sołtys:  Andrzej Pielat

Telefon kontaktowy: 24/23-14-013 

Sołectwo Chylin
Sołtys: Kazimierz Racki

Telefon kontaktowy: 726-257-339 

Sołectwo Dzierżanowo
Sołtys: Zbigniew Kraśniewski

Telefon kontaktowy: 660-052-055 

Sołectwo Główczyn
Sołtys: Maria Kacprzak

Telefon kontaktowy: 696 675 637 

Sołectwo Nowe Gałki
Sołtys: Grażyna Kurzyńska

Telefon kontaktowy: 505-627-534 

Sołectwo Stare Gałki
Sołtys: Stanisław Grzelak

Telefon kontaktowy: 24/23-14-532

Sołectwo Kiełtyki
Sołtys: Paweł Bernacki

Telefon kontaktowy: 793-123-643

Sołectwo Liwin
Sołtys: Sławomir Pawlak

Telefon kontaktowy: 24/23-14-279 

Sołectwo Lasocin
Sołtys: Marek Boch

Telefon kontaktowy: 504-464-940

Sołectwo Mała Wieś
Sołtys: Małgorzata Kokosińska

Telefon kontaktowy: 604-505-941

Sołectwo Niździn
Sołtys: Agnieszka Rudowska

Telefon kontaktowy: 880-727-538

Sołectwo Nakwasin
Sołtys: Krzysztof Nowatkiewicz

Telefon kontaktowy: 692-543-912

Sołectwo Orszymowo
Sołtys: Sylwester Nowak

Telefon kontaktowy:506-564-582 

Sołectwo Perki
Sołtys: Maria Damaziak

Telefon kontaktowy: 604-505-737 

Sołectwo Podgórze
Sołtys: Jan Rokicki

Telefon kontaktowy: 790 458 771

Sołectwo Podgórze Parcele
Sołtys: Marek Wiśniewski

Telefon kontaktowy: 24/23-13-061

Sołectwo Nowe Święcice
Sołtys: Marek Zaczek

Telefon kontaktowy: 518 755 387 

Sołectwo Nowe Arciszewo
Sołtys: Alina Malczewska

Telefon kontaktowy: 24/23-14-385 

Sołectwo Stare Arciszewo
Sołtys: Zbigniew Dąbrowa

Telefon kontaktowy: 24/23-14-326

Sołectwo Stare Święcice
Sołtys: Marta Pielat

Telefon kontaktowy: 696-300-771

Sołectwo Węgrzynowo
Sołtys: Łucja Piekut

Telefon kontaktowy: 604-098-452 

Sołectwo Wilkanowo
Sołtys: Iwona Mikołajczyk

Telefon kontaktowy: 518-598-658            

Sołectwo Zakrzewo Kościelne
Sołtys: Agnieszka Wojciechowska
Telefon kontaktowy: 530-038-501

E.G.
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Projekt edukacyjny ,,Misja Przyroda" - Zielone
Szkoły w Parkach Narodowych

Miło nam poinformować, że
Szkoła Podstawowa w Pod-
górzu jako jedyna w powie-

cie płockim została zakwalifikowana
do projektu Misja Przyroda-zielone
szkoły w parkach narodowych. Na
realizację w/w projektu została w dniu
10 lutego 2015 roku podpisana umowa
o współpracy  Nr 38/2015 pomiędzy
Fundacją ,,Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej Counterpart Fund,,
z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana
3A a Gminą Mała Wieś przy udziale
Szkoły Podstawowej w Podgórzu. 
Projekt finansowany jest ze środków
funduszy EOG pochodzących z Islan-
dii, Liechtensteinu i Norwegii oraz
środków Fundacji ,,Europejski Fun-

dusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counter-
part Fund”.
Celem projektu jest budowanie wśród
uczniów świadomości i poczucia od-
powiedzialności za środowisko przy-
rodnicze własnego regionu i Polski dla
terenów chronionych: parki narodowe
i obszary Natura 2000. Dzięki udzia-
łowi w projekcie uczniowie poznają
bogactwo gatunkowe otaczającego ich
środowiska przyrodniczego i prak-
tyczne znaczenie pojęcia różnorodno-
ści biologicznej.
Projekt będzie realizowany w okresie

od kwietnia do czerwca 2015 roku w
3 etapach.
Etap pierwszy to wprowadzenie i bę-
dzie realizowany bezpośrednio przed
wyjazdem do parku narodowego.
Obejmuje 2 godziny dydaktyczne.
Etap drugi projektu to 5 dni od ponie-
działku do piątku w jednym z parków
narodowych.
Etap trzeci projektu to 10 godzin
zajęć pozalekcyjnych w szkole, reali-
zowanych po powrocie z wyjazdu.

J.N.
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Podsumowanie realizacji projektu pn,,Moja Przy-
szłość" za okres od września do grudnia 2014 roku

Projekt systemowy pod nazwą  ,,Wy-
równanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe -
Moja Przyszłość” realizowany przez
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego  w partnerstwie z Gminą Mała
Wieś w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki Priorytet IX Roz-
wój wykształcenia i kompetencji w
regionach Działanie 9.1.Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszaniu różnicy w jakości
usług edukacyjnych, za okres od
września do grudnia 2014 roku.
Projekt ten jest realizowany w 4 pla-
cówkach oświatowych, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Mała
Wieś tj.: w Szkole Podstawowej w
Dzierżanowie, Szkole Podstawowej
im. Wincentego  Gawareckiego w

Małej Wsi, Szkole Podstawowej w
Podgórzu i Gimnazjum z Oddziałem
Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej
w Małej Wsi. W pierwszym okresie
rozliczeniowym  tj. od września do
grudnia 2014 roku w ramach projektu
zrealizowano ogółem we wszystkich
placówkach 320 godzin zajęć pozalek-
cyjnych - w tym: 104 godzin zajęć po-
zalekcyjnych z zakresu języka
angielskiego, 156 godzin zajęć poza-
lekcyjnych z przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych i 60 godzin
zajęć pozalekcyjnych z zakresu porad-
nictwa i doradztwa edukacyjno-zawo-
dowego. W ramach projektu
zakupiono również pomoce multime-
dialne  niezbędne do właściwej reali-
zacji projektu: rzutnik - projektor
multimedialny na potrzeby SP w Dzie-
rżanowie, telewizor LED 42 cale i
urządzenie wielofunkcyjne na po-
trzeby SP w Małej Wsi, telewizor LED
42 cale i urządzenie wielofunkcyjne na
potrzeby SP w Małej Wsi oraz i  laptop
wraz z radioodtwarzaczem  CD na po-

trzeby Gimnazjum (na ogólną sumę 10
314,58 zł).
W ramach projektu każda z grup pro-
jektowych miała możliwość wyjazdu
na całodzienne zajęcia otwarte w in-
stytucjach związanych ze szkolnic-
twem wyższym, edukacją, kulturą.
Grupa projektowa z Gimnazjum m w
Małej Wsi odwiedziła w dniu 10 paź-
dziernika 2014 roku Warszawę i Mu-
zeum Techniki i Przemysłu oraz Teatr
Studio im. Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza, grupa projektowa ze Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi w dniu 25
października 2014 odwiedziła Socha-
czew i Żelazową Wolę, grupa projek-
towa ze Szkoły Podstawowej w
Dzierżanowie w dniu 25 października
2014 roku zwiedziła Muzeum Lasu 
i Drewna w Rogowie a grupa projek-
towa ze Szkoły Podstawowej w Pod-
górzu w dniu 19 listopada 2014 roku
odwiedziła Centrum Języków Obcych
YLC w Płocku oraz Teatr Drama-
tyczny im. J. Szaniawskiego.
Ogółem w okresie wrzesień - grudzień
2014 roku w ramach projektu wydat-
kowano kwotę 38 300,68 zł.
Kwota ta pochodziła w 100% z dofi-
nansowania. J.N.
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Karnawał to miła tradycja prze-
pełniona muzyką i zabawą,
gdzie ważnym elementem

tego okresu są bale karnawałowe dla
dzieci, które  dostarczającą im wielu
przeżyć i radości. Tak też było u nas.
W dniu 14.02.2015r. z inicjatywy
Wójta Gminy Mała Wieś Pana Zyg-
munta Wojnarowskiego zorganizo-
wany został bal karnawałowo-
walentynkowy dla dzieci z terenu
Gminy Mała Wieś, który odbył się w
hali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej i Gimnazjum w  Małej Wsi.

Podczas balu uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Podgórzu, za-
prezentowałi opowieść "Babciu opo-
wiedz mi bajeczkę", którą z
ogromnym zainteresowaniem oglądali
nasi najmłodsi mieszkańcy. Dzieci
tańczyły i śpiewały wspólnie z bajko-
wymi postaciami w które wcielili się
pracownicy Urzędu Gminy w Małej
Wsi. Na sali podczas pląsów zrobiło
się kolorowo, wszyscy bawili się we-

soło, uśmiech nie znikał z twarzy na-
szych dzieci. Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek, można było
spotkać wróżki, królewny, motylki,
biedronki, rycerzy, piratów, policjan-
tów, Spider-Mana, Batmana,... nie
sposób zliczyć i wymienić tych
wszystkich postaci. Dzieci, chętnie
uczestniczyły w w zabawach prowa-

dzonych przez Dj Pszemasa. Nie za-
brakło też konkursów z nagrodami,
które osobiści wręczał dzieciom Wójt
Gminy Mała Wieś.
Dziękujemy dzieciom za wspaniałą
zabawę. Kolejny bal karnawałowy
już za rok.

E.G

Ach, co to był za bal...

OSP Zakrzewo Kościelne może już ruszać na akcje

Wdniu 23.02.2015 roku Pre-
zes OSP dh Edward Ka-
miński wraz z

Naczelnikiem dh Mateuszem Gołę-
biewskim odebrali samochód od firmy
wykonującej zabudowę pożarniczą.
Samochód  FORD przekazany został
OSP Zakrzewo Kościelne w ubiegłym
roku, niestety nie mógł  służyć zgod-
nie z jego przeznaczeniem ponieważ
nie był przystosowany do udziału w
akcjach ratowniczych.
Wykonana zabudowa obejmuje:
- wykonanie mocowań pod sprzęt po-
żarniczy
- montaż belki sygnałowej
-  montaż haka holowniczego
Firma dokonała również homologacji
samochodu z osobowego na samochód
uprzywilejowany-pożarniczy. Samo-
chód jest oznakowany i wyposażony
w wymagane dla pojazdu uprzywile-
jowanego urządzenia sygnalizacyjne.
Zadanie  zostało  sfinansowane z bu-

dżetu Gminy Mała Wieś.
Naczelnik OSP  Zakrzewo Kościelne
dh Mateusz Gołebiewski osobiście
przyjechał podziękować Wójtowi
Gminy  za zaangażowanie samorządu,
podkreślając, że Strażacy ochotnicy
mogą nieść pomoc w dużej mierze
dzięki pomocy finansowej władz sa-
morządowych.

Niech ten samochód będzie nagrodą
dla Strażaków OSP Zakrzewo Ko-
ścielne za poświęcenie i ofiarność  w
służeniu innym a mieszkańcom
Gminy Mała Wieś zapewni bezpie-
czeństwo.

E.G.

zdj.z archiwum własnego UG Mała Wieś

zdj.z archiwum własnego UG Mała Wieś
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Na III Walnym Zgromadzeniu
Członków, które odbyło się w
ostatnią sobotę lutego, podsumo-

wano działania Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskich Malwa za rok 2014 i zatwier-
dzono plan działania na kolejny, 2015 rok.
Spotkanie było jednocześnie okazją do
podsumowania 3 letniego działania Sto-
warzyszenia, a było co wspominać.
Nie trzeba nikomu tłumaczyć, czym są, a
raczej chyba czym były, koła gospodyń
wiejskich. Według słownika to „dobro-
wolna, samorządna i niezależna spo-
łeczno-zawodowa organizacja kobieca
działająca głównie na terenach wiejskich,
będąca jednym z rodzajów społeczno-za-
wodowych organizacji rolników”. Dziś są
postrzegane jako odeszły w niepamięć re-
likt dawnego ustroju.  A jednak tkwi w lu-
dziach potrzeba organizowania się,
spotykania, pracy w grupie,  bezinteresow-
ności. Z takich właśnie potrzeb zrodził się
pomysł na utworzenie w Małej Wsi Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich Malwa.

Jesienią 2011 roku grupa inicja-
tywna z ówczesnym kierownikiem GOK-
u w Małej Wsi p. Elą Śmigielską na czele
wzięła sprawę w swoje ręce i pomysł zos-
tał zamieniony w czyn. Na spotkaniu za-
łożycielskim w lutym 2012r. w wyniku
głosowania prezeską nowo powstałego
stowarzyszenia została p.Agnieszka So-
cińska i jest nią do dnia dzisiejszego. Kto
należy do Malw? Ten, kto chciał się zaan-
gażować. W kole są rolniczki, nauczy-
cielki, przedsiębiorczynie, emerytki,
słowem wszyscy chętni mieszkający na te-
renie gminy Mała Wieś. Łączy je jedno: są
kobietami aktywnymi społecznie. Można

powiedzieć, że stowarzyszenie jest takim
nowoczesnym, na miarę XXI wieku,
kołem gospodyń  wiejskich.

W ciągu tych 3 lat działalności
członkinie stowarzyszenia charytatywnie
włączały się w akcje organizowane na te-
renie gminy: co roku przygotowywały
stoiska kulinarne z okazji Dni Gminy
Mała Wieś, biorąc udział w organizowa-
nym z tej okazji Gminnym Turnieju Kuli-
narnym, zbierały  pieniądze na WOŚP,
sprzedając słodkości w wośpowej kawia-
rence , jako wolontariuszki pracowały z
niepełnosprawnymi w ramach organizo-
wanych rok rocznie Dni Humoru i Satyry
w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Kościelnym, pomagały w organizowaniu
Biesiad  Patriotycznych w Węgrzynowie
z okazji 11 listopada, brały udział w pro-
gramie „Podziel się posiłkiem” i akcji upa-
miętnienia rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Stowarzyszenie to
ogromna promocja gminy. Malwy przygo-
towywały stoiska z produktami regional-
nymi podczas targów w Galerii Wisła w
Płocku, reprezentowały Małą Wieś na fe-
stynach w Łącku Od kujawiaka do oberka,
Słubicach, brały udział kolejnej edycji
konkursu Gotowanie na Polanie w sier-
peckim Muzeum Wsi Mazowieckiej, zaj-
mując I miejsce w kategorii Potrawa
Mięsna. Brały udział, przygotowując sto-
iska na Dożynki Płockie i Dożynki Powia-
towe.
Integracja tej 34-osobowej  grupy miała
miejsce również na organizowanych
wspólnych wycieczkach: do Torunia i
Ciechocinka, 2 dniowym objeździe po
Mazowszu zakończonym w Kazimierzu

Dolnym, 3 dniowej wycieczce w Beskid
Sądecki, wyjazdu do kopalni soli w Kło-
dawie. Zwiedzały budynek Sejmu PR w
Warszawie. Malwy lubią też wyzwania.
Zaczęły od pieszego rajdu Doliną Ryksy,
następnie wycieczka rowerowa po gminie
Mała Wieś, wreszcie 2 dniowy spływ ka-
jakowy z noclegiem w Tułowicach, aż po
lot samolotem w styczniu tego roku do
Wrocławia. Organizują też wyjazdy do
teatru i na koncerty. Były w Warszawie w
Capitolu na „Klimakterium”, w teatrze 6.
Piętro obejrzały „Fredrę dla Dorosłych”, a
w płockim Teatrze Dramatycznym „Wy-
dmuszkę”. Były na koncercie Ani Wy-
szkoni. Organizowały również zajęcia:
aerobiku i pilatesu, kulinarne, propagujące
zdrowy styl życia. Spotykają się raz w
miesiącu, a każdy rok działalności podsu-
mowują Walnym Zgromadzeniem Człon-
ków.

A w planach na ten rok? Oprócz
udziału w corocznych działaniach na rzecz
społeczności gminy, zaplanowały: 
w marcu wyjazd 3 dniowy w Góry Świę-
tokrzyskie, maju – spektakl „Mamma
Mia” w Teatrze Roma w Warszawie, sierp-
niu 3 dniowy wyjazd w Pieniny. Dzięki
nawiązaniu współpracy z Fundacją Zie-
lony Promień mają w perspektywie cykl
szkoleń. Jak widać warto się organizować
i planować wspólne działania.
Praca w stowarzyszeniu daje same korzy-
ści: uczy współpracy, kreatywności, 
pomaga w zdobywaniu nowych doświad-
czeń, jest hobby, formą samorealizacji.
Zachęcamy więc do zakładania stowarzy-
szeń, bo warto.

I. J.

zdj.z kroniki własnej Stowarzyszenia Kobiet Wiejskiech Malwa
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Co słychać w Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Małej Wsi?

Rok 2015 rozpoczął się dla Se-
niorów od zmian w składzie
Zarządu. W styczniu odbyło

się zebranie, na którym przewodni-
cząca Pani Halina Sobańska zrezygno-
wała z pełnionej dotychczas funkcji.
W głosowaniu nowym przewodniczą-
cym został Pan Waldemar Rypiński,
który wraz z członkami Zarządu bę-
dzie zarządzał Związkiem przez ko-
lejne lata. 
W lutym Seniorów odwiedziły przed-
szkolaki z Samorządowego Przed-
szkola z Oddziałem Integracyjnym w
Małej Wsi. Najmłodsi mieszkańcy na-
szej gminy przybyli z życzeniami z
okazji Święta Babci i Dziadka. Dzieci
umiliły czas Seniorom, przedstawiając
inscenizację, klika utworów muzycz-
nych oraz układ choreograficzny. Po-
została część spotkania upłynęła na
rozmowach wszystkich zebranych z
Wójtem Gminy Zygmuntem Wojna-
rowskim. Pragniemy podziękować
małym artystom oraz Paniom wycho-
wawczyniom za przygotowanie wspa-
niałej uroczystości.

26 lutego odbył się pierwszy
z cyklu wernisaży pt. „Kulturalne
Czwartki” wernisaż  koronkarstwa i
wyszywania. Autorkami prac były
Panie ze Związku Emerytów Rencis-

tów i Inwalidów w Małej Wsi. Swoje
rękodzieła przedstawiła Pani Halina
Nowacka, Maria Macion, Jadwiga
Sienkiewicz, Elżbieta Szymańska oraz
Krystyna Grabowska. 
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2015
roku w Kościele Parafialnym  w Małej
Wsi  odbyła się uroczysta Msza
Święta poświęcona pamięci Żołnierzy
Wyklętych. W uroczystości uczestni-
czył Wójt Gminy Zygmunt Wojnarow-
ski, Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach, Radni Gminy,
rodziny pomordowanych żołnierzy:
rodzina Wacława Michalskiego, Zyg-
fryda Kulińskiego, Elżbiety Kozanec-
kiej i Wiktora Stryjewskiego. Nie
zabrakło również Seniorów ze
Związku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów w Małej Wsi delegacji PIS, dru-
hów z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Starych Gałkach oraz Harcerzy z 64
Drużyny Harcerskiej im. Alka i Zośki
w Małej Wsi. Po uroczystej Mszy
Świętej złożono kwiaty przed pomni-
kiem Żołnierzy Wyklętych w Starych
Gałkach. Po części oficjalnej wszyscy
przemaszerowali do remizy OSP w
Starych Gałkach, gdzie harcerze gra-
jąc na Ukulele przypomnieli minione
wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji Narodowego
Dnia Żołnierzy Wyklętych w Gminie
Mała Wieś.

Marzec 2015

Zamień szary na wspaniały
dzień.

Szary codzienny dzień        
Jak go zmienić w radosny ? 

Jak wedrzeć się weń?           
By był inny,pogodny wyniosły.

Bym cieszył się z każdej 
jego minuty

Z każdej przeżytej w nim
chwili.

Nie chcę być jak rycerz w zbroję
zakuty

Gdy zbroja ruchy me myli.  

Chcę być wolny jak ptak     
Żyć pełnią życia...!              

Cieszyć się i podziwiać świat
I mieć wszystko do zdobycia.

Wtedy to osiągnę swój cel   
Bo zamiar mam wyniosły.   
Szarość zamienię w biel      

A dzień każdy będzie radosny
RyWal
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ZGKiM Sp. z o.o. w Malej Wsi

Sezon zimowy okazał się nie-
zwykle łagodny i mimo wcześ-
niejszych przygotowań – siły i

środki zabezpieczone przez ZGKiM
Sp. z o.o. w Małej Wsi okazały się nie-
wykorzystane, ponieważ tylko przez
kilka dni w tym sezonie zimowa aura
dała o sobie znać. Tak łagodna zima
pozwoliła na wykonanie i posadowie-
nie już w połowie lutego wiaty przy-
stankowej w Nakwasinie. 
Przedwiośnie to dobry okres na wy-
cinkę drzew. Pracownicy Spółki wraz
z osobami wykonującymi prace spo-
łecznie użyteczne wykonali komple-
ksowo prace polegająca na
przygotowaniu drewna opałowego i
tartacznego z terenu Szkoły Podstawo-
wej w Dzierżanowie. Wycięto również
zakrzewienia wzdłuż pasów przydro-
gowych dróg gminnych relacji Stare
Gałki – Brody Duże oraz część za-
krzewień w Dzierżanowie. Zebrano
także wcześniej wycięte zakrzewienia
w Nakwasinie.
Już z początkiem marca nastąpiły wa-
runki pozwalające na  naprawę dróg
gminnych. Uzupełniono ubytki w na-
wierzchni żwirowej dróg gminnych w
Dzierżanowie, Lasocinie i Wilkano-
wie. Pracownicy ZGKiM wykonali
korytowanie pod zajezdnię autobu-
sową w Chylinie, która zostanie po-
szerzona i utwardzona. Wybudowano
nowe przyczółki betonowe na prze-

pustach  drogowych przy ul. Granicz-
nej i ul. Płońskiej.
W połowie marca rozpoczęto profilo-
wanie równiarką dróg gminnych. W
tym miejscu musimy poprosić o wyro-
zumiałość, gdyż zarówno do ZGKiM
jak i do Urzędu Gminy napłynęło
wiele zgłoszeń i telefonów od miesz-
kańców dotyczących profilowania
dróg. Przyjęto do realizacji pod wzglę-
dem profilowania całość dróg szutro-
wych na terenie naszej gminy. Do tej
pory wykonano już profilowanie w
Dzierżanowie, Rąkcicach, Murkowie,
Główczynie, Kiełtykach i Nakwasinie.

ZGKiM Sp. z o.o. wykonał remont ka-
nalizacji należącej do Gminnego Cen-
trum Kultury ,,MultiOsada” w Małej
Wsi, a także prace polegające na uło-
żeniu chodnika z kostki brukowej oraz
niwelacji terenu zielonego przed bu-
dynkiem Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Małej Wsi.
Od początku marca intensywnie pro-
wadzone są również prace porząd-
kowe na terenie gminy, wzdłuż dróg
polegające m.in. na zbieraniu śmieci,
które wykonują osoby oddane w dys-
ponowanie Spółki.

zdj.z archiwum własnego ZGKiM Sp.z o.o. w Małej Wsi
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Gruczoł sutkowy, piersiowy dla
kobiety ma szczególne zna-
czenie ze względu na zdol-

ność wytwarzania pokarmu, mleka.
Jest także jej fizycznym atrybutem.
Jak każdy inny narząd narażony jest na
występowanie różnego rodzaju pato-
logii. Najgroźniejszym schorzeniem
zagrażającym piersiom  jest rak, który
wykryty w jak najwcześniejszym sta-
dium daje duże szanse na wyleczenie
Statystycznie w Polsce rak piersi to
najczęstszy kobiecy nowotwór zło-
śliwy - 22% wszystkich zachorowań
na nowotwory złośliwe. Stanowi
główną przyczynę zgonów kobiet z
powodu chorób nowotworowych -
13% wszystkich zgonów pacjentek
onkologicznych. Zbyt późne wykrycie
zmian w piersi odpowiada za niepo-
wodzenie terapeutyczne. Dzięki
wczesnej diagnostyce w Polsce dałoby
się uratować rocznie dwa i pół tysiąca
kobiet. Podstawowym i bardzo waż-
nym elementem w procesie wczes-
nego wykrywania raka piersi jest
samobadanie piersi. 
Metoda ta jest tania, możliwa do wy-
konania przez każdego, w każdym
wieku bez konieczności opuszczania
domu.  Polega ona na starannym, wed-
ług określonego schematu, oglądaniu
własnych piersi a także badaniu ich
uciskiem własnych palców , tzw. pal-
pacji.Samobadanie piersi pozwala nie
tylko na poznanie budowy , ale przede
wszystkim na  wykrycie stosunkowo
niewielkich nieprawidłowości. Wy-
krywane zmiany mają przeciętnie
wielkości jednego centymetra.  Ele-
mentem zwiększającym czułość bada-
nia jest systematyczność jego
wykonywania. Samodzielne badanie
piersi powinno być wykonywane sys-
tematycznie, najlepiej w tej samej
fazie cyklu miesiączkowego, tj. 2-3
dni po miesiączce, inaczej mówiąc po-
między 7 a 10 dniem cyklu u kobiet
miesiączkujących by wykluczyć nad-
wrażliwość brodawek i bolesność
piersi, a w przypadku kobiet niemie-
siączkujących raz w miesiącu np. w
pierwszą sobotę miesiąca, dzień uro-
dzin. 

Badając pierś w pierwszej kolejności
ogląda się piersi stojąc przed lustrem
w pozycji z uniesionymi rękami do
góry, później z rękami opartymi o
biodra. Ocenia się:
- kontur i symetrię obu piersi,
- zmiany na skórze- zaczerwienienie ,
owrzodzenie,
- obecność widocznych zgrubień, nie-
równości , guzków,
-  widoczne wciąganie skóry, broda-
wek sutkowych,
- wydzielinę z brodawek po ściśnięci
brodawki,
- przemieszczenie brodawki.

Rys.1 Pozycja przy oglądaniu piersi.
Drugi etap badania to palpacja wyko-
nywany kolejno w pozycji stojącej, a
następnie w leżącej.
Stojąc należy lewą rękę położyć z tyłu
głowy, prawą na lewej piersi. Lekko
naciskając trzema środkowymi pal-
cami zataczaj drobne  kółeczka
wzdłuż piersi, z góry na dół i z powro-
tem, lub wykonując ruchy koliste lub
ruchami promienistymi. To samo zro-
bić z prawą piersią. Te same czynności
powtórz dla drugiej piersi.

Rys.2 Sposób palpacji gruczołu
piersiowego w pozycji stojącej.

Palpację gruczołu piersiowego można
wykonać wykorzystując jedną z nastę-
pujących technik :
a)Ruchy w kształcie koncentrycznych
okręgów - badanie rozpoczyna się od
zatoczenia największego koła po ob-
wodzie piersi, wykonując przy tym
małe kółka prostopadle do kierunku
ruchu, i przesuwając się ruchem spi-
ralnym zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aż do brodawki. W ten sposób

zbadany zostanie cały gruczoł pier-
siowy.
b)Ruchy promieniste - należy podzie-
lić pierś podobnie do tarczy zegara i
przesuwać dłoń od brodawki w kie-
runku godziny 12, a następnie 1, 2, 3
itd., zataczając niewielkie koła aż zo-
stanie zbadana cała pierś.
c)Ruchy góra - dół - w celu badania,
pierś dzieli się na wąskie pionowe
paski, a następnie kieruje się ruch ręki
na przemian do góry i do dołu zatacza-
jąc małe koła. W ten sposób bada się
dokładnie całą pierś.
Leżąc  należy wsunąć poduszkę, lub
zwinięty ręcznik pod lewy bark, lewą
rękę włożyć pod głowę. Trzema środ-
kowymi palcami prawej ręki  (tylko ta
jest do dyspozycji) bada się  lewą
pierś, stosując taką samą technikę jak
przy badaniu w pozycji stojącej. To
samo powtarza się  z prawą piersią po-
sługując się  lewą ręką.
Na koniec należy wyjąć rękę spod
głowy, położyć ją wzdłuż tułowia i
zbadać pachy.
Sprawdza się, czy nie ma powiększo-
nych węzłów chłonnych. Pamiętać
trzeba, aby badanie powtórzyć dla dru-
giej pachy.
Przedstawiona instrukcja samobadania
piersi nie jest skomplikowana i nie
wymaga szczególnych umiejętności.
Jedynym wkładem jest własny czas i
sumienność. Kolejne badania  będą
coraz mniej czasochłonne. Dostarczą
nam wiedzy o nas samych, ale jedno-
cześnie zaszczepią wiele wątpliwości.
Należy pamiętać, że każdą zmianę wy-
badaną w jednej piersi należy porów-
nać z drugą piersią badając ten sam
fragment gruczołu. Zmiany występu-
jące symetrycznie, bolesne przy do-
tyku na ogół nie są niebezpieczne.
Wymagają obserwacji i ewentualnej
konsultacji lekarskiej. W pozostałych
przypadkach konieczna jest konsulta-
cja z lekarzem.

B.K

Zdrowie w pigułce

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

ul. M. Kolbego 13
09-460 Mała Wieś
tel. (24) 231-40-37 
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Wpiątek 13 marca 2015 r. w
Gimnazjum z Oddziałem
Integracyjnym im. Anny

Nakwaskiej w Małej Wsi odbyły się
IX Targi Edukacji i Pracy. Współor-
ganizatorem jak co roku był  Urząd
Gminy w Małej Wsi, a także  Ochot-
nicze Hufce Pracy w Płocku. Hono-
rowy patronat nad Targami objął
Starosta Płocki p. Mariusz Bieniek.
Dyrektor Gimnazjum p. Jadwiga Mi-
lewska powitała przybyłych: Starostę
Płockiego p.Mariusza Bieńka,  Dyrek-
tora Delegatury Płockiej Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty  p. Annę
Pietrzak , reprezentującego Urząd
Gminy Mała Wieś sekretarza gminy p.
Michała Stefaniaka oraz radną powia-
tową p. Annę Jachimiak. Przywitała
uczniów gimnazjum i ich rodziców, a
także podziękowała  licznie przyby-
łym nauczycielom i uczniom z  16
szkół ponadgimnazjalnych z Płocka
i powiatu płockiego, którzy zaprezen-
towali swoją ofertę edukacyjną.
Na targach nie mogło zabraknąć do-
radców zawodowych z Ochotniczych
Hufców Pracy i Centrum Edukacji i
Pracy w Płocku, którzy służyli swoją
pomocą młodzieży i ich rodzicom, a
także przedstawicieli  Wojewódzkiego
i  Powiatowego Urzędu Pracy. Ko-
mendę Miejską Policji w Płocku re-
prezentowali policjanci z Posterunku
Policji w Wyszogrodzie. Nie tylko  za-
chęcali do pracy w policji, ale również
promowali swoje działania. Po raz
pierwszy w targach wzięli udział se-
niorzy z koła Emerytów i Rencistów z
Małej Wsi, którzy zaprezentowali
swoje rękodzieło artystyczne i prze-
prowadzili warsztaty malarskie.
Targi skierowane są do młodzieży sto-
jącej przed wyborem dalszej drogi za-
wodowej. Z każdym kolejnym rokiem
formuła Targów Pracy i Edukacji jest

coraz lepiej dopasowana do oczeki-
wań lokalnego rynku pracy.  W
związku z ogłoszeniem roku szkol-
nego 2014/2015 przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej Rokiem Zawo-
dowców  Dyrektor Delegatury Płoc-
kiej Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty  Pani  Anna Pietrzak  podkre-
śliła w przemówieniu  ważne, choć w
ostatnim czasie trochę zapomniane,
znaczenie szkół zawodowych w
kształceniu. Przypomniała także o
ogromnej roli rodziny w podejmowa-
niu wyborów przez młodych ludzi i
podziękowała za zaakcentowanie tej
łączności poprzez  uczestnictwo w tar-
gach i zaprezentowanie swej działal-
ności przez seniorów.
Spotkanie uświetnił występ dziecięcej
grupy tanecznej z Małej Wsi uczącej
się w Szkole Tańca Towarzyskiego
„Pasjonat” w Sochaczewie.
W ramach działań promujących Targi
Edukacji i Pracy zostały ogłoszone i
rozstrzygnięte konkursy: plastyczny
„Ekozawody” i literacki : Moja przy-

szłość”.
Po raz pierwszy przy tej okazji Gim-
nazjum w Małej wsi zorganizowało
Dzień Otwarty dla uczniów klas szó-
stych szkół podstawowych z terenu
gminy. Przyszli gimnazjaliści zwie-
dzili swoją nową szkołę i wzięli
udziału w lekcjach otwartych. Obser-
wowali doświadczenia fizyczne i che-
miczne, a także zajęcia z
wykorzystaniem tablic interaktyw-
nych.
Targi cieszyły się dużym zaintereso-
waniem wśród młodzieży i dorosłych.
Rynek pracy wymaga właściwych
kompetencji, kwalifikacji i wykształ-
cenia, tak więc decyzje młodych ludzi
co do dalszego kształcenia mają klu-
czowe znaczenie. Targi Edukacji  i
Pracy mają  przybliżyć im kwestię dal-
szej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
tak, żeby ten wybór był wyborem
świadomym, nakierowanym na zdo-
bycie konkretnego zawodu i znalezie-
nie się na rynku pracy.

I.J.
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Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym 
im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

09 - 460 Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 17
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Społeczne

Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi

Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące STO w Małej Wsi, jak co
roku rozpoczęło akcję rekruta-

cyjną do klasy pierwszej na rok
szkolny 2015/2016.  Najpierw uczest-
niczyliśmy w targach edukacyjnych
zorganizowanych przez Gimnazjum w
Bodzanowie. Szkołę reprezentowali
uczniowie: M. Zapotoczny, C. Brze-
ziński, M. Bielak i nauczyciele M.
Nowak, E. Utkowska. Dnia 13 marca
2015 roku w hali sportowej w Małej
Wsi odbyły  się targi edukacyjne szkół
ponadgimnazjalnych zorganizowane
przez Gimnazjum im. Anny Nakwa-
skiej w Małej Wsi . Tym razem nasza
szkoła była reprezentowana przez
wszystkich uczniów liceum. Prowa-
dzący prezentacje C. Brzeziński i M.
Zapotoczny przedstawili atuty, któ-
rymi może pochwalić się nasza szkoła.
Niewątpliwie do najważniejszych z
nich należy zdawalność matury. W ub.
roku na 12 uczniów przystępujących
do egzaminu maturalnego wszyscy ją
zdali, a więc 100 %. Średni wynik z
maturalnych przedmiotów obowiązko-
wych był w naszej szkole wyższy niż
średni wynik szkół z terenu powiatu
płockiego. Atutem szkoły są także
różne imprezy, wyjazdy i spotkania or-
ganizowane nie tylko dla naszych

uczniów.
Biorą w nich udział także zaprzyjaź-
nione szkoły i instytucje. Chociażby
spotkanie z prezydenckim ministrem i
działaczem opozycji  antykomunis-
tycznej Henrykiem Wujcem, lutowa
studniówka z udziałem Starosty Płoc-
kiego, a ostatnio wyjazd do Muzeum
Żydów Polskich i Muzeum Powstania
Warszawskiego.
W roku szkolnym 2015/2016 chcemy,
aby każdy uczeń klasy pierwszej SLO
otrzymał tablet, który mógłby służyć
mu nie tylko do celów dydaktycznych.
Każdy zainteresowany naszą szkołą i
wszyscy uczniowie uczestniczący w
targach otrzymali materiały promo-
cyjne, a przy stoisku szkoły mogli
uzyskać informacje o szkole bezpośre-

dnio od uczniów i porozmawiać o
szkole z nauczycielami.  Wszystkich
uczniów i ich rodziców zainteresowa-
nych nauką w szkole zapraszamy na
dzień otwarty, który odbędzie się 13
kwietnia (poniedziałek).
Będzie można obejrzeć szkołę poczuć
jej klimat, a także porozmawiać z
uczniami i nauczycielami a niewyklu-
czone,że będą też niespodzianki.
Planujemy też poza tym dalsze spot-
kania z uczniami klas III gimnazjów i
ich rodzicami. Informacje o tym jak
funkcjonuje SLO STO w Małej Wsi i
co się w nim dzieje można uzyskać
śledząc stronę internetową szkoły
slo-malawies.com.pl,  oraz profil na

Facebooku. Co oprócz uruchomienia
klasy pierwszej i szkoły pomaturalnej
dla młodzieży jest w planach liceum?

Otóż chcemy jeszcze bardziej zaan-
gażować się w organizację kursów za-
wodowych – zdobyliśmy już spore
doświadczenie w tym roku prowadząc
takie kursy dla 102 osób z terenu gmin
Mała Wieś i Łącka. Planujemy rów-
nież we współpracy z innymi 
miejscowymi instytucjami i stowarzy-
szeniami utworzenie Uniwersytetu 
3-go wieku.        

W.Ż.

Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące w Małej Wsi-SLO

tel: (0-24) 23 - 14 - 011
slomalawies@wp.pl

str. 14

zdj.z archiwum własnego SLO w Małej Wsi

zdj.z archiwum własnego SLO w Małej Wsi
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URZĄD GMINY W MAŁEJ WSI
Godziny otwarcia

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 9.00 - 17.00

czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  przyjmuje
mieszkańców w każdy wtorek w godzinach 14.00-
16.00 w Urzędzie Gminy Mała Wieś w pokoju nr 12, 

tel. 24/269-77-92

Sekretarz Gminy- 24/269-79-64
Skarbnik Gminy- 24/269-79-68

Urząd Stanu Cywilnego- 24/269-79-68
Sekretariat- 24/269-79-60

Gospodarka odpadami komunalnymi- 24/269-79-65
Planowanie Przestrzenne- 24/269-79-76

Rolnictwo- 24/269-79-79
Profilaktyka Uzależnień- 24/269-79-79

Kasa- 24/269-79-75
Podatki- 24/269-79-63

PUNKT PROFILAKTYKI 
UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W MAŁEJ WSI
ul.Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

(Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
Godziny otwarcia
piątek 7.00 - 15.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W MAŁEJ WSI

ul.Płońska 4, 09-460 Mała Wieś
e-mail: gops@malawies.pl

Kierownik - Wanda Rębiewska
Godziny otwarcia

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 9.00 - 17.00

czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W MAŁEJ WSI

Ul.Płońska 4,09-460 Mała Wieś
e-mail:zgkim@malawies.pl

tel:24/269-79-66, 24/269-79-77
Godziny otwarcia

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 7.00 - 17.00

czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00

Kontakt w przypadku awarii sieci wodociągowej
024/269-79-66, kom.533-671-203

Ośrodek Zdrowia w Małej Wsi- 24/231-40-37
Urząd Pocztowy w Małej Wsi- 24/231-40-28

Bank Spółdzielczy w Małej Wsi- 24/ 231-40-46
Przedszkole w Małej Wsi- 24/231-40-99
Gimnazjum w Małej Wsi- 24/231-41-01

Szkoła Podstawowa w Małej Wsi- 24/231-40-44
Szkoła Podstawowa w Podgórzu- 24/231-41-53

Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie- 24/231-30-31
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie-

24/231-42-21
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Z błyskiem flesza....

IX Targi Edukacji i Pracy

IX Targi Edukacji i Pracy Bal Karnawałowy dla Dzieci

23 Finał WOŚP w Małej Wsi
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