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Dzień Strażaka-Brody Duże 2016

sobotę 7 maja 2016 roku
podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach
Dużych obchodziła uroczystość 60lecia powstania .
OSP w Brodach Dużych została powołana w 1956 roku przez mieszkańców Wsi. Obecnie jednostka w swoich
szeregach liczy 30 członków.
Obchody 60-lecia rozpoczęły się tuż
przed godziną 14-stą. Pododdziały,
Poczty Sztandarowe i Orkiestra Dęta
z Rębowa przemaszerowały na uroczystą Mszę Świętą polową przed
strażnicę OSP w Brodach Dużych.
Msza Święta celebrowana była przez
Proboszcza Paraﬁi pod wezwaniem
Św. Maksymiliana Kolbego w Małej
Wsi Ks. Edwarda Kuzaka.
Na uroczystość 60-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej przybyli: Gminny
Zarząd OSP z Prezesem dh Zdzisławem Wiśniewskim i Komendantem
Gminnym dh Zygmuntem Cebulą,
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt
Wojnarowski z pracownikami Urzędu,
z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
Andrzej Borkowski, Radni Powiatu
Płockiego, Radni Gminy Mała Wieś,
delegacje druhów Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy
Mała Wieś oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy. Po uroczystej Mszy
Świętej rozpoczęła się część oﬁcjalna
Jubileuszu. Prezes OSP w Brodach
Dużych dh Marek Ciarka powitał
przybyłych gości, a dh Jacek Dębiński
przedstawił krótki rys historyczny Jednostki. Bardzo ważnym punktem uroczystości, było wręczenie medali,
odznaczeń i wyróżnień dla strażaków

zdj.zarchiwumwłasnegoUrzęduGminy

z OSP w Brodach Dużych.

„Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
- dh Waldemar Krzemiński
- dh Zygmunt Racki
- dh Andrzej Pielat
- dh Marek Ciarka
- dh Janusz Włodarczyk
- dh Józef Kacprzak

„Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali”:
- dh Andrzej Rososiński
- dh Krzysztof Włodarczyk
- dh Tadeusz Budek
- dh Andrzej Budek
- dh Marek Stanowski
- dh Przemysław Lubiszewski
- dh Zdzisław Nowak

Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali”:
- dh Damian Budek
- dh Tomasz Rososiński
-dh Łukasz Stanowski
-dh Jacek Dębiński
Podczas tak ważnej uroczystości nie
zabrakło również przemówień i ży-

czeń dla wszystkich druhów z terenu
Gminy Mała Wieś, którzy 4 maja
w dzień św. Floriana obchodzili Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wójt
Gminy i Zarząd Gminny z OSP
w Małej Wsi podziękowali druhom za
ogromne poświęcenie i odwagę w ich
trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej służbie. Wszyscy życzyli
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Po wystąpieniach przekazany
został poświęcony chwilę wcześniej
samochód pożarniczy GBA Star 200,
zakupiony przez Urząd Gminy
w Małej Wsi dla OSP w Brodach Dużych. Całość uroczystości uświetnił
koncert Orkiestry Dętej z Rębowa.
Po części oﬁcjalnej Prezes OSP
w Brodach Dużych dh Marek Ciarka
zaprosił gości na poczęstunek oraz zabawę strażacką.
W tym miejscu składamy jeszcze raz
najlepsze życzenia, by Święty Florian
czuwał nad bezpieczeństwem wszystkich strażaków, a służba w Ochotniczej Straży Pożarnej była źródłem
satysfakcji i powodem do dumy. E.G.

Tylkożyciepoświęconeinnymwartejestprzeżycia.

AlbertEinstein
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Zmiany w zasadach dostarczania urzędowych przesyłek
na terenie Gminy Mała Wieś

O

d maja br. nastąpiła zmiana
w dostarczaniu przesyłek listowych na terenie Gminy
Mała Wieś. Korespondencja miejscowa wychodząca z Urzędu do adresatów zamieszkujących na terenie
Gminy Mała Wieś, doręczana jest
przez pracownika Urzędu Gminy. Pracownik doręcza listy dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki.
Pisma, za wyjątkiem zaproszeń i życzeń doręczane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku, gdy pracownik Urzędu
nie zastanie mieszkańca w domu i nie
ma możliwościi doręczenia korespondencji, zostanie pozostawione zawiadomienie z prośbą o osobisty odbiór
korespondencji w Urzędzie Gminy.
Pismo można odebrać w ciągu 7 dni
począwszy od następnego dnia roboczego w godzinach pracy Urzędu

P

w pokoju nr 1 (Biuro Podawcze).
W przypadku niepodjęcia przesyłki
w terminie 7 dni, pracownik podejmuje drugą próbę dostarczenia listu,
a w przypadku nie zastania adresata
pozostawi powtórne zawiadomienie
o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
pierwszego zawiadomienia.

Po upływie terminu doręczenie, korespondencja zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, podejmując
kolejne próby doręczenia zgodnie
z rozdziałem 8 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Art.39-49).
E.G.

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej Pomocy Prawnej

owiat Płocki – w porozumieniu
z Okręgową Radą Adwokacką
w Płocku i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz gminami z terenu powiatu płockiego –
realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na terenie powiatu płockiego od
1 stycznia 2016 r. zostały uruchomione cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z punktów
mieści się w naszej gminie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Małej Wsi przy ulicy
Płońskiej 4.
Osoby spełniające
poniższe kryteria zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie ﬁzycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,

Poradyudzielanasąodponiedziałkudopiątku
wgodzianch9.00-13.00
wbudynkuprzyulicyPłońskiej4

2) która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny,
3) która uzyskała zaświadczenie,
o którym mowa w ustawie z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących oﬁarami
represji wojennych i okresu powojennego,
4) która posiada ważną legitymację
weterana albo legitymację weterana

poszkodowanego,
5) która nie ukończyła 26 lat,
6) która ukończyła 65 lat,
7) która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
E.G.
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Inwestycje w Gminie Mała Wieś

1. Rozbudowa sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż
ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi.
Gmina Mała Wieś w dniu 11.05.2016r.
podpisała umowy z wykonawca i inspektorem nadzoru na realizację
pierwszego etapu przedmiotowego zadania polegającego na rozbudowie
sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
w Małej Wsi wzdłuż ul. Jagiełły. Wykonane sieci służyć będą do zasilania
w wodę oraz odbiór ścieków sanitarnych z nieruchomości położonych
w sąsiedztwie pasa drogowego działki
nr ewid. 322/31. Pozwoli to na sukcesywne zagospodarowanie terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Dostosowanie budynku Urzędu
Gminy do osób niepełnosprawnych.
Gmina Mała Wieś zleciła budowę
podjazdu dla osób niepełnosprawnych
do budynku Urzędu Gminy Mała
Wieś. Podjazd został wykonany z konstrukcji stalowej z podestem z systemowych krat i obustronnymi
poręczami.

3. Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.
W dniu 16.05.2016r. Gmina Mała

P

4. Budowa parkingu dla potrzeb
Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.
Gmina Mała Wieś skierowała zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców przedmiotowego zadania.
Projektuje się wykonanie żwirowej
ścieżki pieszej, parkingu dla samochodów osobowych i dwóch autobusów
na działce o nr ewid. 176/4 położonej

w Małej Wsi. Wybór wykonawcy nastąpi w czerwcu 2016 r. .

Jesteśmy w posiadaniu przygotowanej dokumentacji projektowo–
kosztorysowej na projekty, dla których zostały złożone wnioski o doﬁnansowanie:
1.Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowośc Dzierżanowo
2.Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi
3. Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego
w Małej Wsi
4. Przebudowa drogi gminnej Święcice - Liwin
E.K.

Nowy samochód dla SP ZOZ w Małej Wsi

o długich oczekiwaniach
w kwietniu br. został zakupiony
dla Ośrodka Zdrowia w Małej
Wsi nowy samochód sanitarny Dacia
Duster. Samochód świadczy usługi
transportu sanitarnego i usprawnia
pracę personelu Ośrodka Zdrowia
w dotarciu do pacjentów na wizyty domowe.
Zakup samochodu został sﬁnansowany przy współudziale środków
Ośrodka Zdrowia i dotacji Urzędu
Gminy w wysokości 40 tys.zł.

str.4
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Wieś podpisała umowę na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego o pomieszczenie kuchni, zaprojektowanie wyposażenia oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.

E.G.
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P

odczas spotkania z okazji Dnia
Zdrowia w dniu 7 kwietnia br.
w Dziennym Domu SeniorWIGOR, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku przekazał
dwa trójkołowe rowery dla dzieci z terenu Gminy Mała Wieś. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Małej Wsi, podopieczni
Domu Senior Wigor, rodzice i dzieci
obdarowane rowerkami.
Przekazania rowerów dokonała Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego
PCK w Płocku Pani Barbara Żółtowska. Rodzice dzieci złożyli podziękowania darczyńcom, jednak największym podziękowaniem był
uśmiech na twarzach obdarowanych.
My również składamy serdeczne podziekowania Oddziałowi Płockiemu
Polskiego Czerwonego Krzyża, za
wsparcie jakie otrzymały dzieci a jednoczesnie ich rodziny. Wierzymy, że
rowery ułatwią dzieciom przemiesz-

W
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Rowery dla dzieci

zdj.zarchiwumwłasnegoUrzęduGminy

czanie się i umożliwią wycieczki rowerowe po okolicy, a jednocześnie
przyczynią się do ich usprawnienia
ruchowego.
Warto zaznaczyć, że rowery te kupowane są dzięki zbiórkom odzieży do
pojemników PCK, które również stoją
w 7 punktach na terenie Naszej Gminie (przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, Szkole Podstawowej
w Podgórzu, Szkole Podstawowej
w Orszymowie, Szkole Podstawowej

w Małej Wsi oraz w Małej Wsi przy
ulicy Płońskiej, Warszawskiej i Ogrodowej). Każda przekazana odzież do
pojemnika będzie w jakimś stopniu
pomocą dla potrzebujących. Zachęcamy, żeby nie wyrzuacać nie potrzebnych nam już ubrań do koszy na
śmieci, tylko umiścić je w jednym z
pojemników.

Wieś Zygmunt Wojnarowski odwiedził wszystkie oddziały przedszkolne
znajdujące sie na terenie naszej gminy,
tj. oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Podgórzu, oddział
przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Dzierżanowie, oddział przedszkolny
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie oraz Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi,
wręczając w imieniu Urzędu Gminy
zabawki.
Wśród zabawek znalazły sie misie,
lalki, samochody, piłki, klocki, puzle,

książeczki, gry edukacyjne a nawet
garaż samochodowy i kuchnia do gotowania.
Wierzymy, że przekazane prezenty
umilą najmłodszym czas. Bo przecież
podczas zabawy kształtuje się rozwój
emocjonalny, wyrabia samodzielność,
rozwija koordynacja wzrokowo - ruchowa oraz pobudza rozwój intelektualny dziecka.
E.G.

Zabawki dla najmłodszych

szyscy doskonale wiemy,
że 1 czerwca obchodzony
jest
Międzynarodowy
Dzień Dziecka, ale czy znana nam jest
historia jego powstania? Zapewne nie!
Międzynarodowy Dzień Dziecka
obchodzony jest od 1950 roku. Po raz
pierwszy zorganizowano go w
związku z akcją zbierania podpisów
pod Apelem sztokholmskim. Od 1952
roku stał się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of
Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.
Nie można w tym dniu nie pamiętać
o najmłodszych, wszyscy lubimy
otrzymywać prezenty, a szczególnie
dzieci czekają na nie zawsze z niecierpliwością i z podekscytowaniem.
Dlatego też, w związku z tym wyjątkowym dniem, Wójt Gminy Mała

E.G.
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Ocena strat związanych z przezimowaniem
ozimin w 2016 r.

egoroczną zimę charakteryzowały duże wahania temperatury powietrza (od temperatur
dodatnich aż do -20 stopni C), które
dodatkowo występowały przy braku
okrywy śnieżnej. Warunki takie niejednokrotnie poczyniły znaczące
szkody na plantacjach ozimin i rzepaku, a zwłaszcza w centralnej
i wschodniej części kraju. Wymarzanie roślin było zróżnicowane regionalnie, a także lokalnie na polu.
Wystąpiło przede wszystkim w rzepaku i jęczmieniu ozimym oraz w odmianach pszenicy ozimej o słabej lub
obniżonej mrozoodporności oraz
w odmianach pszenżyta ozimego
o mniejszej zimotrwałości.
Szkody w uprawach ozimin dotknęły
również naszą gminą, do tutejszego
urzędu wpłynęło 95 wniosków rolników o oszacowanie strat. Ostateczna
liczba postępowań w sprawie szacowania szkód będzie znana, jak wpłyną
do tutejszego urzędu protokoły z oszacowania strat z ościennych gmin.
Powołana przez Wojewodę Mazowieckiego Komisja szacowała straty
w uprawach ozimin, największe straty
wystąpiły w uprawach rzepaku ozimego ( 30% - 60% ) , nieco mniejsze
w pszenicy ozimej. Wiele upraw
z uwagi na wyrządzone szkody, rolnicy zmuszeni byli przesiać na uprawy
jare, co znacznie podrożyło koszty
produkcji, ale również były przypadki
pozostawienia uprawy kwaliﬁkującej
się do przesiewu, z uwagi na brak
środków ﬁnansowych W chwili obecnej Komisja kończy sporządzanie protokołów, ale ostateczne zakończenie
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uzależnione będzie od daty wpływu
protokołów z gmin sąsiednich. Jednakże zakończenie prac Komisji nie
kończy się na sporządzeniu tylko protokołów i wzywaniem rolników do
uzupełnienia wniosków oraz podpisaniem protokołu, na Komisje nałożone
jest wykonanie sprawozdań z wykonanej pracy. Wstępnie Komisja może
stwierdzić, iż tylko u około 50 % rolników procent strat w średniej rocznej
produkcji całego gospodarstwa wyniesie wymagane minimum 31 %, aby
rolnik mógł ubiegać się o preferencyjny kredyt, inna forma pomocy na
chwilę obecną nie jest ogłoszona. Tak
niska liczba gospodarstw objęta stratami minimum 31 % spowodowana
jest tym, iż szacowaniem strat objęte
były tylko uprawy ozime oraz liczbą
zwierząt w gospodarstwie, im większa, tym niższy procent strat w skali

całego gospodarstwa. W związku
z powyższym wielu rolników zgłaszało konieczność zmiany restrykcyjnych przepisów i znacznego
uproszczenia wniosku, wymaganych
załączników do wniosku i wyliczeń
z tym związanych nałożonych odgórnie przepisami prawa. W pracach Komisji uczestniczyli przedstawiciele:
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, pracownicy urzędu gminy.
Im wszystkim należą się podziękowania za włożony trud w terenie w oszacowanie strat poszczególnych upraw
oraz w wykonywaną żmudną pracę
związaną z wyliczaniem protokołów
i sporządzaniem wymaganych zestawień (sprawozdań).
D.Sz.

Ś
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

rodowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach powstał w lutym 2016 roku. Jest
jednostką dziennego pobytu dla 30
osób które ukończyły 18 rok życia
z zaburzeniami psychicznymi oraz
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Dom swoim zasięgiem obejmuje gminy Mała Wieś i Bulkowo.
Zadaniem Domu jest przede wszystkim rozwijanie i podtrzymywanie
u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego,
aktywnego funkcjonowania w środowisku. Cel ten realizowany jest przede
wszystkim poprzez terapię zajęciową,
która daje każdemu uczestnikowi
szansę wyrażenia siebie w dostępnej
i indywidualnej formie. Daje możliwość wyboru takiej formy terapii,
która odpowiada indywidualnym
uzdolnieniom i możliwościom uczestnika.
Dom jest miejscem przyjaznym dla

zdj. z archiwum własnego ŚDS
wszystkich uczestników, każdy znaj- czynności i nudy, jakie nierzadko było
duje tam zajęcie dla siebie i spędza ich udziałem, kiedy jeszcze nie uczestczas w sposób pożyteczny i rozwo- niczyli w ŚDS.
jowy. Celem zajęć terapeutycznych Efektem zajęć są prace stworzone
jest zainteresowanie uczestników za- przez uczestników, których z dnia na
jęciami na jednej z pracowni i tym dzień przybywa.
samym sprawienie, że spędzą czas Kształcąc umiejętności poznawcze,
w sposób twórczy i aktywny oraz patriotyczne i religijne, w dniu 20
zmniejszą destrukcyjne działanie bez- maja br. została zorganizowana przez
pracowników Domu wycieczka do
Czerwińska, podczas której uczestnicy
Domu zwiedzili Sanktuarium Matki
Boskiej Pocieszenia, Klasztor Salezjanów oraz muzeum misyjne.
Wycieczka to nie jedyna atrakcja, jaka
w ostatnim okresie spotkała uczestników Domu. Instruktorzy terapii zajęciowej zoorganizowali dla swoich
podopiecznych specery, spotkania integracyjne, ognisko i wspólne grilowanie. Najczesciej jednak można ich
teraz wszystkich spotkać podczas prac
porządkowych przed budynkiem ŚDS,
gdzie z każdym dniem przybywa kolorowych rabat kwiatowych.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w zajęciach oferowanych przez ŚDS
prosimy o kontakt z GOPS w Małej
Wsi lub ŚDS w Starych Święcicach,
Są jeszcze ostatnie wolne miejsca!
Zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej Domu
http://sds-stare-swiecice.16mb.com/
E.G.
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stawa o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci
wprowadziła w życie Program „Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice mogą otrzymywać
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko.
Świadczenie przysługuje też na pierwsze dziecko w rodzinie przy spełnieniu
kryterium dochodowego 800,00zł
miesięcznie na osobę w rodzinie.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze
dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1.200,00 zł miesięcznie.
Świadczenia wychowawcze przysługują od dnia 01 kwietnia 2016 roku do
dnia ukończenia przez dziecko 18
roku życia.
W pierwszym miesiącu obowiązywania Programu „Rodzina 500+” do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi, jako jednostki realizującej w Gminie Mała Wieś
świadczenia wychowawcze, wpłynęło
409 wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego, w tym
17 drogą elektroniczną.
Pierwsze świadczenia wychowawcze,

Program 500+

dzięki zaangażowaniu pracowników
zatrudnionych przy obsłudze Programu, traﬁły do osób uprawnionych
już w kwietniu. I tura wypłat objęła
259 rodzin (dla 454 dzieci do 18 roku
życia), zaś w II turze, w dniach 12-13
maja wypłacono świadczenia dla 141
rodzin (dla 208 dzieci do 18 roku
życia). Łączna kwota wypłaconych
świadczeń wyniosła 330.000 zł.
Dalsze wypłaty świadczeń wychowawczych, zarówno wypłaty gotówkowe w kasie banku jak i wypłaty na
podane konto, realizowane będą pod
koniec każdego miesiąca. Osoby, które
złożyły wnioski w maju, otrzymają
wyrównanie świadczeń za miesiąc

kwiecień. Również osoby, które złożą
wnioski do dnia 01 lipca 2016 roku,
otrzymają wyrównanie świadczeń od
dnia 01 kwietnia 2016r.
Zapraszamy wszystkie osoby uprawnione, które nie złożyły jeszcze wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego, do
zgłaszania się do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małej Wsi. Informujemy, że naprawdę nie będą musieli Państwo czekać w długiej
kolejce. Wnioski można również składać drogą elektroniczną.
W.R.

1. wyrażenia zgody na dokonanie
czynności związanych ze sprzedażą
nieruchomości położonej w miejscowości Zakrzewo Kościelne, gm. Mała
Wieś, pow. Płocki, woj. mazowieckie
2. przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograﬁcznej,
3. bezzasadnej skargi na działalność
Wójta Gminy Mała Wieś,
4. zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2016 Rady Gminy Mała Wieś Nr
94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015,
5. zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015
Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mała Wieś na lata 2016 –
2023.
Rada Gminy Mała Wieś wydała
oświadczenie zawierające stanowisko
w sprawie przystąpienia do realizacji
procedury związanej z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków w
Małej Wsi.

XVI Sesja Rady Gminy Mała Wieś

6

maja 2016 r. odbyła się XVI
Sesja Rady Gminy Mała Wieś
VII kadencji.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych
zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
W trakcie sesji Rada Gminy podjęła
uchwały w sprawie:
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Obrady sesji zakończyły wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy
różne.
K.N.

T

Czerwiec 2016

Hotel dla bezdomnych psów w Małej Wsi

om Justyniarski – pisarz, autor
dwóch książek dla dzieci
i dwóch książek dla dorosłych.
Jego książka „Psie troski” została lektura szkolną. Obrońca zwierząt, założyciel Okienka Dla Zwierząt,
organizator akcji „Dzieci czytają
psom”. Podróżnik, do tej pory zwiedził 72 kraje.
2 czerwca 2016 roku Szkołę Podstawową im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi i Szkołę
Podstawową w Podgórzu odwiedził
pisarz i obrońca zwierząt-Tom Justyniarski.
Na początku pisarz opowiedział
o sobie. Wspomniał o tym, jak rozwijał się jego talent. Mówił, jak studiował pedagogikę i dziennikarstwo oraz
jak szlifował swój warsztat pisarski,
którego uczył się u takich osób jak Katarzyna Grochola.
Później zaprezentował swoje
książki: „Psie troski”, która została

zdj. z archiwum własnego wolontariuszy hotelu dla bezdomnych psów

lekturą szkolną (wydano ją także w języku chińskim) i „Mój przyjaciel bocian”.
Można było dowiedzieć się, skąd
pomysł na „Psie troski”, otóż książka
opowiada o Betty, piesku, którego pi-

WOLONTARIUSZEHOTELUDLABEZDOMNYCH
PSÓWPRZYPOMINAJĄ!!

sarz wziął ze schroniska.
Obrońca zwierząt przybliżył zebranym swoją pracę. Mówił o tym, jak
pomaga zwierzętom, a pomógł już
bardzo wielu, bo prawie tysiącu.
Miłośnik zwierząt opowiedział również o tym, jak uratował bociana, który
po kilku tygodniach traktował go jak
rodzica. Po czym pisarz poprosił, aby
uczestnicy powtórzyli: „Zwierzęta to
nasza rodzina”, co potwierdził, trzymając małą, 6-miesięczną Chihuahua
o imieniu Lusia, którą także uratował
z pseudohodowli.
Tom opowiadał również o schroniskach. Pytał zebranych, czy schroniska
powinny być puste, czy pełne.
Na koniec gość zapytał, czy ktoś
z dzieci uratował kiedyś jakieś zwierzę. Zgłosiło się wiele osób, pisarz wybrał troje z nich, które opowiedziały
o tym, jak pomogły zwierzętom. Mogliśmy usłyszeć m.in. o uratowanym
zającu i gołębiu. Uczestnicy złożyli
też ślubowanie, że będą kochać i pomagać zwierzętom.
Po spotkaniu można było zakupić
książki „Psie troski” i „Mój przyjaciel
bocian”. Obie cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo pod koniec spotkania zabrakło egzemplarzy.
W.B.
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MALWY
w Pałacu Prezydenckim

a zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP 13 maja 2016
roku przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich “Malwa”
wzięły udział w spotkaniu z Pierwszą
Damą w
Pałacu Prezydenckim,
z okazji rocznicy 150-lecia powstania
na ziemiach polskich Kół Gospodyń
Wiejskich.
W spotkaniu wzięły udział: Pierwsza
Dama RP Pani Agata KornhauserDuda, szefowa kancelarii Prezydenta
RP Pani Małgorzata Sadurska oraz
przedstawicielki stowarzyszeń i kół
gospodyń wiejskich z całego kraju,
kobiety energiczne i aktywne, zaangażowane w pracę społeczną, kultywowanie tradycji i kultury.
Oﬁcjalna część spotkania w reprezentacyjnej sali kolumnowej rozpoczęła
się wystąpieniem Pani Prezydentowej,
która mówiła, że to dzięki aktywności
kobiet piękna polska tradycja przestała
kojarzyć się z czymś zaściankowym,
a jest prawdziwym powodem do
dumy. Podkreśliła także, że członkinie

S

Rowerem
przez Gminę Mała Wieś

towarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa w ramach ogłoszonego przez Urząd Gminy
Mała Wieś zadania publicznego „Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i turniejów na
terenie gminy Mała Wieś” pozyskało
środki na realizację projektu Rowerem
przez gminę Mała Wieś. W ramach
tego zadania zaplanowano zorganizowanie cyklu 4 rajdów rowerowych
pomyślanych jako imprezy towarzy-

zdj. z kroniki SKW MALWY
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Malwy

zdj. z kroniki SKW MALWY

Kół Gospodyń Wiejskich rzadko są
bohaterkami uroczystości, bo zwykle
służą innym, wspierając swoje lokalne
wspólnoty i ojczyzny. - To wasza społeczna aktywność, a także dbałość
o kultywowanie tradycji i kultury ubogacają nie tylko polską wieś, ale i nasz
cały kraj – mówiła.
Po części oﬁcjalnej członkinie SKW
Malwa spotkały się z Pierwszą Damą
–Miałyśmy niesamowitą przyjemność
porozmawiać z Panią Prezydentową
Agatą Kornhauser-Dudą i podarować
prezent, przepiękną ﬁliżankę ze spodkiem wykonaną ręcznie na szydełku
z biało-czerwonego kordonku. Prezent

zawierał przypinki z logo Gminy Mała
Wieś dla pary prezydenckiej i emblemat naszego stowarzyszenia.
Po części oﬁcjalnej panie zwiedzały
Pałac Prezydencki oraz przepiękny pałacowy ogród.
Zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP
to niezwykłe wyróżnienie dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Malwa,
ale także promocja gminy Mała Wieś.
To docenienie naszej działalności na
rzecz lokalnej społeczności stanie się
bez wątpienia przyczynkiem do podejmowania nowych wyzwań.
MALWY

szące: czy to gminnemu wydarzeniu,
czy historycznej rocznicy lub święta.
Pierwszy z zaplanowanych rajdów
odbył się 3 maja 2016 roku pod hasłem „Rowerowa Majówka w gminie
Mała Wieś”. Ponad 50-osobowa grupa
rowerzystów przemierzyła około 30
km trasę po północno – wschodniej
części gminy Mała Wieś. Dzięki
współpracy Urzędu Gminy Mała Wieś
i GCK MultiOsada, a także pomocy
Strażaków, Policji oraz Służby Zdrowia wszystko przebiegło zgodnie
z planem, którego nie zdołała pokrzyżować nawet zmienna aura. Na rowerzystów czekała pyszna grochówka
przyrządzona przez Malwy.
Rajdy to doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności, co potwierdził swoja obecnością Wójt Gminy
Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski, biorąc udział w rowerowym zmaganiu.
Poczucie
wspólnoty
wzmacniały także czapki z daszkiem

i koszulki z nadrukiem promującym
nie tylko jazdę na rowerze i turystykę
rowerową, ale również gminę Mała
Wieś. Już dziś zapraszamy na kolejne
rajdy (w czerwcu „Rajd Świętojański”, lipcu „Rajd Grunwaldzki”, a we
wrześniu rowerowy objazd dookoła
gminy z okazji Dni Gminy Mała Wieś
pod hasłem „Mała Wieś z rowerowego
siodełka”.Tego rodzaju spotkania
mieszkańców to nie tylko recepta na
aktywne spędzenie wolnego czasu
i zaszczepienie odpowiednich nawyków w młodych ludziach. To także
promowanie jazdy na rowerze. Mamy
nadzieję, że skoro idea wspólnego biegania na stałe weszła w harmonogram
działań gminy Mała Wieś i zdobyła
duże uznanie wśród mieszkańców, należy pomyśleć o kolejnej formie aktywności ﬁzycznej skierowanej do
sympatyków dwóch kółek – rowerzystów i stworzyć cykliczną imprezę rowerową.
MALWY

S
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Nowinkii z Bajkowego Przedszkola
z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.

amorządowe
Przedszkole
w Małej Wsi nieustannie podejmuje szereg działań edukacyjnych, które skutecznie wpływają na
wszechstronny rozwój dzieci. Jednym
z nich jest systematyczne zapewnienie
przedszkolakom kontaktu ze sztuką.
22.01.2016 r. zorganizowane zostało
wyjście do tutejszej szkoły podstawowej w celu obejrzenia przedstawienia
pt. „Czarownice na Łysej Górze”.
Przygotowali go uczniowie kl. III pod
kierunkiem p. M. Kordulasińskiej.
Przedstawienie bardzo się podobało.
Podobnie zresztą jak spektakl
pt. „Wars i Sawa”, który dzieci obejrzały w Miejskim Domu Kultury
w Płońsku. Wyjazd został zorganizowany przy współpracy rodziców, którzy aktywnie włączyli się do jego
przygotowania. Bliskie spotkanie z aktorami i prawdziwą sceną, to niezwykle atrakcyjne przeżycie.
Z jeszcze większym entuzjazmem
spotkała się propozycja wyjazdu do
Płockiego Domu Kultury. Tu przedszkolaki obejrzały spektakl pt. „Hau,
miau i inne języki ‘’ w wykonaniu
Teatru Form Wielu. Przyjazne i bliskie
dzieciom postacie zwierząt, w które
wcielili się warszawscy aktorzy,
w tym absolwentka naszego gimnazjum- A. Drajkowska, sprawiły dzieciom dużo radości. Inną ale równinie
ważną formą zapewniającą przedszkolakom kontakt ze sztuką było uczestnictwo w spektaklach teatralnych
przygotowywanych przez profesjonalnych aktorów na terenie naszego
przedszkola. „Borsuk Bazyli rusza do
miasta”, to przedstawienie wystawione przez aktorów z Krakowa- „ rekursor Artystyczny”, które dzieci
obejrzały z wielkim zaciekawieniem.
Nasze przedszkole nieustannie promuje zdrowie. Nauczyciele wszystkich
grup
realizują
program
proﬁlaktyczny. Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu jego założeń przedszkolaki przestrzegają podstawowych
zasad bezpieczeństwa, aktywnie
uczestniczą w zajęciach ruchowych,
nabierają przeświadczenia zdrowego
odżywiania się oraz przyswajają na-

zdj. z archiwum własnego Przedszkola
wyki proﬁlaktyczne. Troska o zdro- W czasie pikniku rodzice zaplanowali
wie, to również troska o czystość naj- włączenie się do zorganizowania konbliższego otoczenia i nabranie kursów, gier i zabaw o charakterze
przeświadczenia, że jesteśmy częścią sportowym, muzycznym oraz dydakprzyrody. W związku z powyższym tycznym. Już po raz drugi tańca bezzorganizowanie przedszkolnej uro- interesownie przygrywał nam będzie
czystości z okazji Pierwszego Dnia ,,DJ Przemo”. Dziękujemy!
Wiosny było ważnym elementem rea- Warto także podkreślić, iż nasze
lizacji programu. Tradycyjnie przed- przedszkole zawsze jest gotowe do
szkolaki
wykonały
Marzannę prezentowania się w szerszym środoi paradnym korowodem przeszły nad wisku. Doskonałą do tego okazją był
pobliski staw by dokonać uroczystego udział w konkursach. Stanowią one
pożegnania zimy.
znakomity sprawdzian posiadanych
Maj był miesiącem, który szczegól- umiejętności. Dzieci z grupy IV ( 6nie wpisał się w historię naszego Latki ) wzięły udział w XII Przegląprzedszkola. Kolejny już raz w na- dzie Małych Form Scenicznych
szym przedszkolu odbył się miedzy- w Przedszkolu Samorządowym w Wyprzedszkolny konkurs muzyczny pod szogrodzie wystawiając przedstawiehasłem „ Zaśpiewajmy na wiosenną nie pt, „Cztery pory roku”
nutkę”. Uczestnicy dopisali. Jury przygotowane pod kierunkiem kol.
miało wiele pracy by ogłosić zwycięz- N. Opała-Jurewicz. M. Ciarka pod
ców. Jesteśmy dumni, że wciąż mo- opieką kol. E. Budek godnie reprezenżemy promować nie tylko talenty towała naszą placówkę w konkursie
muzyczne ale też wokalne zdolności piosenki ,,Świat w kolorach tęczy”
przedszkolaków z ościennych placó- w Miszewie Murowanym.
wek. Sponsorem nagród dla uczestniNa uwagę zasługuje fakt aktywnego
ków konkursu był Urząd Gminy włączenia się do akcji - „Największy
w Małej Wsi, za co serdecznie zbieracz złota 2016” organizowanej
dziękujemy.
przez PCK . Inicjatorem akcji w naTradycją stało się także organizo- szym przedszkolu jest p. I. Winowanie uroczystości z okazji Dnia sławska. W urzeczywistnianiu naszej
Matki i Ojca oraz Pikniku Rodzin- misji zaangażowany jest cały personel
nego. Już dziś rodzice zadeklarowali pedagogiczny, administracyjno-obsłupomoc w ich organizacji. Przedszko- gowy, jak również rodzice, a efektem
laki pod kierunkiem nauczycieli naszej wspólnej pracy jest przedwszystkich grup zaprezentują swoje szkole, w którym dzieci czują się
umiejętności w zakresie ekspresji ru- ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.
A.B.
chowej, słownej i muzycznej.
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Szkoła Podstawowa im.Hipolita Gawereckiego
w Małej Wsi

d wielu lat na terenie Szkoły
Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi organizowane są konkursy, w których udział
biorą uczniowie z trzech sąsiadujących
ze sobą gmin.
23 kwietnia W. Milczarek-Mossakowska i K. Cybulska-Filińska zorganizowały
XIV
Międzyszkolny
Konkurs Przyrodniczy „Mały Przyjaciel Przyrody” dla klas II i III. Podstawowym celem w/w konkursu jest
kształtowanie właściwych postaw
wobec środowiska, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska i ekologii oraz integracja
uczniów i rozwijanie zdrowej rywalizacji. Zadania konkursowe dostosowane są do wieku uczestników
i dotyczą zagadnień ekologicznoprzyrodniczych. W tym roku, w konkursie uczestniczyli uczniowie ze
szkół podstawowych z Bodzanowa,
Wyszogrodu, Kobylnik, Rębowa, Podgórza i Dzierżanowa. Wszyscy
uczniowie byli świetnie przygotowani.
Wykazali się ogromną wiedzą przyrodniczą. Ostatecznie wyłoniono następujących laureatów: Kat. kl. 2 - I
miejsce Malwina Fabisiak SP Bodzanów, II miejsce Julia Górnicka SP Bodzanów, III miejsce Jaśmina Grzelak
SP Mała Wieś. Kat. kl. 3 – I miejsce
Mateusz Bąbała SP Mała Wieś, II
miejsce Marcin Malczewski SP Rębowo, III miejsce Zbigniew Golis SP
Wyszogród.
6 maja gościliśmy w naszej szkole
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uczniów klas trzecich, ze szkół podstawowych z Bodzanowa, Wyszogrodu,
Kobylnik, Rębowa, Podgórza, Dzierżanowa i Orszymowa. Tego dnia, odbywały się czytelnicze potyczki
zespołów klasowych, w ramach IX
edycji Międzyszkolnego Konkursu
Czytelniczego „Kraina książek”. Istotą
tego konkursu jest z jednej strony rozwijanie zainteresowań czytelniczych
u dzieci, z drugiej zaś zaprezentowanie nauczycielom ciekawych metod
i sposobów pracy z dzieckiem. W tym
roku, konkurs dotyczył wierszy
J. Brzechwy i J. Tuwima. Trzyosobowe zespoły trzecioklasistów, zmagały się z różnymi zadaniami,
prezentując swoją wiedzę i umiejętności przed innymi uczestnikami oraz

zdj. z archiwum własnego SP w Małej Wsi

nauczycielami. Konkurs był niezwykle emocjonujący. Zmieniające się
z każdą chwilą, po kolejnych konkurencjach wyniki, ostatecznie wyłoniły
następujących zwycięzców: I miejsce
SP Kobylniki, II miejsce SP Wyszogród i SP Mała Wieś, III miejsce SP
Wyszogród, IV miejsce SP Dzierżanowo i SP Orszymowo. Gratulujemy!
VIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Mole 2016”, odbył się w naszej
szkole 13 maja. Ponownie gościliśmy
szkoły z gmin Bodzanów, Wyszogród
i Mała Wieś. Tym razem, spotkaliśmy
się z uczniami klas czwartych. Organizatorki konkursów czytelniczych K.
Cybulska-Filińska i M. Pietrzak,
w tym roku przygotowały zadania
sprawdzające znajomość książek:
„Mikołajek” i „Opowieści z Narnii”.
Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i znajomością lektur. Ostateczne
wyniki różniły się pojedynczymi punktami, a uczniowie Szkoły Podstawowej z Wyszogrodu zdobyli miano
Mistrzów „Moli 2016”.
Dziękujemy serdecznie wszystkim
uczestnikom i nauczycielom za aktywny udział w naszych konkursach.
Zapraszamy do udziału w kolejnych
zmaganiach konkursowych.
K.C.

J

Gimnazjaliści zwiedzają świat

ak powszechnie wiadomo, wycieczki kształcą. Nic więc dziwnego, że kiedy zrobi się ciepło,
uczniowie Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi zaczynają podróżować.Maj rozpoczął sie wyjazdem na
trzydniową wycieczkę do Trójmiasta.
Uczniowie zwiedzali nie tylko nasze
nadmorskie miasta: Gdańsk, Gdynię
i Sopot. Byli m.in. na Westerplatte,
gdzie poznali historię bohaterskiej
obrony tego przyczółka w czasie drugiej
wojny światowej. Ale najważniejsze, że
pobyt w lesie, niedaleko plaży to możliwość powdychania jodu. Tak więc był
wypoczynek, turystyka, ale i lekcje historii. W drugiej połowie maja ponad
czterdziestoosobowa grupa młodzieży
wyjechała na wyczekiwaną od września
wycieczkę do Chorwacji. Trzydziestogodzinna jazda autokarem przez Czechy, Austrię i Słowenię warta była tego,
co zobaczyli wycieczkowicze z Małej
Wsi, kiedy ich oczom ukazała się panorama Drvenika – urokliwego nadadriatyckiego miasteczka, w którym mieścił
się bezpośrednio obok kamienistej plaży
ich pensjonat. Pobyt rozpoczął się rejsem po Morzu Adriatyckim. Kolejnym
punktem podróży po Bałkanach był
Dubrownik – pełne interesujących
miejsc zabytkowe miasto, którego mury
od razu zwróciły uwagę fanów amerykańskiego serialu fantasy „Gra o tron”.
„Zagrały” one bowiem rolę King’s
Island, stolicy Siedmiu Królestw. Zwiedzając miasto, poczuć można niespotykany średniowieczny klimat.
Z pewnością większość wycieczkowiczów chciałaby wrócić do tego uroczego

GIMNAZJUM

chorwackiego miasta. Umożliwić ma to
im wypita z dubrownickiej studzienki
woda, która według legendy działa
w myśl zasady „Ile razy wypijesz, tyle
razy tu powrócisz. Zwiedzano także
bośniackie miasto Mostar, znane z XVIwiecznego mostu oraz swobodnego połączenia
kultur
chrześcijańskiej
i muzułmańskiej oraz znany na całym
świecie cel pielgrzymek Medziugorie.
Wycieczkowy maraton uczniowie gimnazjum zakończyli trzydniową wycieczką do Czech. Najpierw w Adrspach
zwiedzali Skalne Miasta - Narodowy
Rezerwat Przyrody, w którym wędrowali w labiryncie ścieżek wytyczonych
pomiędzy majestatycznymi, stromo
wznoszącymi się skałami przybierającymi niesamowite, baśniowe formy.
Podziwiali wodospad rzeki Metuje, po
której mogli popływać łodziami. To tu
nakręcono większość baśniowych scen
„Opowieści z Narnii”. Niezapomniane
wrażenia na uczestnikach wyprawy zrobiła stolica Czech, Praga. Zwiedzanie
miasta rozpoczęli od Klasztoru Strahovskiego oraz Placu Loretańskiego, z którego przeszli na Plac Hradczański, gdzie
oglądali Zamek Praski, Katedrę Św.
Wita, Wacława i Wojciecha, Bazylikę
Św. Jerzego. Podziwiając piękną panoramę Pragi, przeszli na małą Stranę,
a następnie Most Karola. Potem spacerek krętymi uliczkami na Stare Miasto
oraz Rynek Staromiejski z ratuszem i zegarem Orloj, a z Placu Św. Wacława
przejechali metrem na „Černý Most”.
Ostatniego dnia gimnazjaliści zwiedzali
Labirynt Skalny „Błędne Skały”
i Szczeliniec w Górach Stołowych.
Oglądali przepiękne formy skalne np.
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Wielbłąd, Fotel Pradziada czy głęboka
rozpadlina Piekiełko, do których prowadziły wysokie, kamienne schody. Trasa
turystyczna
Błędnych
Skał
to
labirynt szczelin i zaułków, niekiedy
niezwykle wąskich, oddzielających
bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Jest to trasa turystyczna o niepowtarzalnym uroku, gdzie wiele skał ma
własne nazwy np.: "Skalne Siodło",
"Kurza Stopka", "Labirynt", "Tunel",
"Wielka Sala". W Kudowie Zdroju
uczestnicy wyjazdu zwiedzali Kaplicę
Czermną, z niezwykłą „kolekcją” czaszek, a w drodze powrotnej w Wambierzycach Bazylikę Nawiedzenia NMP
wraz z zespołem kaplic kalwaryjnych.
Takie lekcje w terenie to najlepsza
forma przyswajania wiedzy. To nie tylko
zwiedzanie nowych miejsc, oglądanie
niezwykłych budowli, ale także poznawanie innych kultur, wyznań, no
a przede wszystkim ciekawych ludzi.
Szkoda, że takie zajęcia nie trwają cały
rok.
I.J

„Zbrodnia” w Gimnazjum
z okazji Dnia Matki

25

maja w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej doszło do morderstwa z
premedytacją. Grupa teatralna Wytwórnia Przedstawień Krótkich i Dłuższych wystawiła przedstawienie na
podstawie własnej adaptacji powieści
Agathy Christie pt. „Morderstwo odbędzie się”. Spektakl był prezentem
dla matek z okazji ich święta
I.J.

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum w Małej Wsi
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Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Finał II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Omnibus”
Podgórze 2016
kwietnia 2016 roku do Szkoły
Podstawowej w Podgórzu zawitali goście z 8 szkół podstawowych z terenu trzech gmin: Bodzanów,
Wyszogród i Mała Wieś. Powodem
był Finał II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Omnibus”,
którego organizatorami jesteśmy od
dwóch lat. Celem konkursu jest promowanie interdyscyplinarnej wiedzy
wśród
uczniów
klas
IV-VI.
W konkursie wzięli udział zwycięzcy
eliminacji szkolnych z następujących
placówek:
• Amelia Rybicka, Justyna Dąbrowska
-Szkoła Podstawowa w Cieślach
•Daniel Jeznach, Dariusz Klimczewski - Szkoła Podstawowa w Rębowie
•Aleksandra Sosnowska, Wiktor Szulc
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orszymowie
•Kamil Frankowski, Julia Ciarka
- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi
•Martyna Grzelak, Zuzanna Pietrzak Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
•Julia Klimczewska, Alicja SobczakSzkoła Podstawowa w Wyszogrodzie

Tydzień dla Ziemi

22
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kwietnia 2016r. w czasie uroczystego spotkania z okazji
Światowego Dnia Ziemi podsumowaliśmy nasze działania odbywające się
pod hasłem „Tydzień dla Ziemi”
W dniach 18 – 21 kwietnia uczniowie
posprzątali bliższy i dalszy teren
wokół szkoły. Wyposażeni w jednorazowe rękawice i zaopatrzeni w worki
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•Jan Śladowski, Joanna Bukowicka Szkoła Podstawowa w Nowym
Miszewie
•Gospodarzy reprezentowali: Kacper
Zieliński i Katarzyna Stawiarska
„Omnibusi” z poszczególnych szkół
rozwiązywali testy konkursowe, składające się z 30 pytań zamkniętych, na
rozwiązanie których przeznaczono 30
minut. Po upływie czasu dzieci,
w oczekiwaniu na werdykt jury, rozpoczęły integrację przy grach, zabawach i wspólnych rozmowach.
Wreszcie ogłoszono wyniki konkursu!
Zwycięzcą tegorocznej edycji został… KAMIL FRANKOWSKI ze
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.
Zaszczytne II miejsce zajęli ex aequo
JUSTYNA DĄBROWSKA (SP Cie-

śle) i WIKTOR SZULC (NSP. Orszymowo), zaś zdobywczynią III miejsca
została JULIA CIARKA (również SP
Mała Wieś)
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy
(oni też przecież uzyskali tytuły Omnibusów w swoich szkołach!) zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami
oraz nagrodami książkowymi ufundowanymi przez organizatorów, a ich
opiekunowie otrzymali podziękowania za trud włożony w przygotowanie
uczniów i udział w konkursie.
Wszystkim laureatom i pozostały
uczestnikom składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje! Dziękujemy za
przybycie i… Do zobaczenia za rok w
Podgórzu w trzeciej edycji konkursu!
Serdecznie zapraszamy! U.Z., B.O.

na śmieci (sﬁnansowane przez Urząd
Gminy w Małej Wsi) zebrali to,
co inni zostawili w niewłaściwym
miejscu. Kolejnym etapem pracy
uczniów było przygotowanie zadania
otrzymanego od organizatorów – Pani
Barbary Imbir i Pani Iwony Sobótko.
Uczniowie klas 0 – III w kolorowych
strojach i wyposażeni w ciekawe rekwizyty śpiewali piosenki o tematyce
przyrodniczo-ekologicznej, a uczniowie klasy IV recytowali wiersze.
Zadaniem klasy V było przygotowanie
prezentacji multimedialnej na temat
odnawialnych źródeł energii, którą zaprezentował Dawid Wyrębkowski, zaś
najstarszym – klasie VI przypadło
w udziale zaprezentowanie informacji
na temat zanieczyszczeń powietrza
i związanych z nimi zagrożeń. Przedstawiły je Katarzyna Stawiarska
i Wiktoria Krakowska.

W tym dniu gościliśmy myśliwych
z Koła Łowieckiego „Jedynka” z Warszawy: Pana Wiesława Magnuszewskiego i Pana Piotra Szczytyńskiego,
którzy w krótkiej pogadance przybliżyli zebranym zadania myśliwego
i opowiedzieli o swej pracy, będącej
jednocześnie ich wielką pasją.
W czasie piątkowej uroczystości nastąpiło też ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego pt.
„Zwierzęta Mazowieckich Lasów”,
którego organizatorem wspólnie
ze szkołą było Koło Łowieckie
„Jedynka” z Warszawy.
Pierwsze miejsce zdobyli: Paweł
Racki i Mikołaj Ostrowski z klasy III
oraz Aleksandra Orlińska z klasy V.
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane i wręczone im przez Organizatorów. Uroczystość zakończyło
wspólne zdjęcie.
I.S., B.I.
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Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
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Konkursowa wiosna w Szkole
Podstawowej w Dzierżanowie.

iosna rozgościła się już na
dobre... dni są coraz dłuższe i przynoszą nam zupełnie nową energię do pracy i zabawy.
Każdy dzień to nowe wyzwania
i udaje się nam sprostać im w pełni.
Zaczęliśmy
bardzo
lokalnie
od konkursu fotograﬁcznego dla
uczniów naszego kółka scrapowo – fotograﬁcznego. Tematem przewodnim
była budząca się do życia przyroda
w najbliższej okolicy. Prac nie było
dużo, ale wybór niełatwy, więc pomogli internauci odwiedzający nasz
proﬁl na Facebook'u. Wygrała Marta
Pawlak z klasy IV, a drugą nagrodę –
wybór Jury – zdobył Gabriel Grzelak,
także z klasy IV. Zdjęcia piękne, interpretacja tematu szeroka... nasi uczniowie bardzo polubili tę dziedzinę sztuki
i mamy nadzieję, że entuzjazm nie
opadnie, a ich prace będą coraz
ciekawsze.
Pod koniec kwietnia rozpoczął się, dla
naszych uczniów, maraton małych
i dużych zwycięstw na terenie gminy
i powiatu.
Pierwszym z większych zwycięstw
było zdobycie, przez naszą czteroosobową drużynę, podium w Powiatowych
Eliminacjach
Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
w Płocku. Martyna Grzelak, Zuzanna
Pietrzak,
Karol
Szparadowski
i Filip Maćkiewicz spisali się świetnie
i spośród 16 drużyn z terenu powiatu
zdobyli III miejsce drużynowo.
26 kwietnia w Niepublicznej Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Orszymowie odbył się
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
"Jan Brzechwa – poeta dziecięcej radości". Naszą szkołę reprezentowali:
Klaudia Oździńska z klasy II, Amelia
Stefaniak z klasy III, Gabriela
Adamska z klasy IV, Patrycja Krysa z
klasy V i Julia Plichta z klasy VI, która
zajęła I miejsce w konkursie.
W tym samym czasie odbyło się także
rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego im. Marzeny Gruszczyńskiej pt.:
"Magiczny świat Jana Brzechwy",

zdj. z archiwum własnego Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie

w którym Klaudia Oździńska zajęła III
miejsce. Wszystkim dziękujemy za
udział, a laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!!!
Na początku maja, w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi, odbył się
konkurs czytelniczy pt.: ''W krainie
wierszy Tuwima i Brzechwy" dla klas
III. Naszą szkołę reprezentowali:
Maria Pietrzak, Amelia Stefaniak
i Igor Popiołkowski. Nasi uczniowie
zajęli IV miejsce i zostali nagrodzeni
indywidualnie nagrodami książkowymi. Organizatorzy spisali się na
medal... dziękujemy za miłą atmosferę
i na pewno zobaczymy się za rok.
Pod koniec maja, w I Niepublicznym
Gimnazjum ZOK "PROFESOR",
odbył się II Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski "Nic dwa razy się nie
zdarza..." Wisława Szymborska
w oczach młodych. W konkursie
wzięło udział czterdziestu jeden
uczestników ze szkół podstawowych
powiatu płockiego, a naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VI:
Martyna Grzelak, Zuzanna Pietrzak
i Julia Plichta, która zajęła I miejsce!
Jesteśmy bardzo dumni z Julii, ponieważ pięknie przygotowuje się do konkursów
–
zwłaszcza
tych
recytatorskich, ale jednocześnie żal
nam „oddawać” taki talent do innej

szkoły, gdyż uczennica od września
będzie już dumną gimnazjalistką.
Na konkursach nie kończy się oczywiście nasza działalność wiosną... szkolimy się, aby wiedzieć, jak bezpiecznie
udzielić pomocy poszkodowanym i tu
z pomocą przyszli ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi
i Dzierżanowie, którzy przyjechali
do nas z pokazem. Podczas „żywej
lekcji historii” wcieliliśmy się w szeregi legionów rzymskich i spróbowaliśmy na własnej skórze, co znaczy
walka z barbarzyńcami...część naszych uczniów zamieniła się w celtyckich wojów. Było mnóstwo śmiechu
i walk „na niby”. Nie zapomnieliśmy
także o obchodach „Dnia Ziemi” było piękne i pouczające przedstawienie, prezentacje, konkursy i bardzo
ważne zadanie do wykonania – plan
na przyszłość, jak zadbać o Ziemię
i nasze cenne uprawy. Zaproszona
przez nas pani z Centrum Edukacji
Ekologicznej wspomniała nam także
o ociepleniu klimatu i jego konsekwencjach dla naszej planety i nas
samych.
Pozostaje miesiąc do końca roku
szkolnego...już marzymy o wakacjach,
ale nie zapominamy o obowiązkach.
Nauka i rozwój przede wszystkim!
L.W.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

N

asze przedszkole wzięło udział
w konkursie na Najpiękniejszą
Marzannę powiatu płockiego
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Płocku i Galerię Wisła.
W konkursie uczestniczyło 14 przedszkoli z powiatu płockiego. Prace dzieci
z poszczególnych przedszkoli zostały
wystawione w Galerii Wisła oraz na facebooku. Głosowanie odbywało się za
pośrednictwem portalu społecznościowego od 13 do 21 marca 2016 r. Najwięcej głosów otrzymała marzanna
wykonana przez naszych podopiecznych. Dzieci z oddziału przedszkolnego
wraz ze swoimi wychowawczyniami,
z panią Dyrektor oraz z panem Wójtem,
wybrały się do płockiego ZOO na uroczysty odbiór nagrody dnia 8 kwietnia
2016 r. Po jej odebraniu maluchy i starszaki zwiedziły ZOO.
Do domów wróciły zmęczone,
lecz zadowolone. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy!

D
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nia 26.04.2016 r. w naszej
szkole odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
pod hasłem Jan Brzechwa - poeta
dziecięcej radości oraz zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego
im. Marzeny Gruszczyńskiej pod hasłem
„Magiczny
świat
Jana
Brzechwy”. W konkursie wzięli udział
uczniowie ze szkół: Małej Wsi, Dzierżanowa, Podgórza, Kobylnik, Rębowa, Wyszogrodu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz serdecznie gratulujemy
zwycięzcom.
B.K.
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nia 20.05.2016 r. odbył się
Dzień Biblioteki Szkolnej.
W związku z tym wydarzeniem,
na uczniów czekał szereg atrakcji. Zorganizowano wystawę prac dzieci z kl. V
i VI- "Moja ulubiona książka" oraz
"Historia książki". Uczniowie kl. I i II
głośno czytali najpiękniejsze utwory literackie oraz przygotowywali ilustrację
do wybranej książki.
Dzieci z przedszkola przebrały się za

swą ulubioną postać literacką.
Ponadto słuchały czytania opowiadań w
wykonaniu uczniów klasy III w ramach
realizacji projektu "Czytanie dla maluchów". Należy nadmienić, że biblioteka
tego dnia była cały czas otwarta, aby
wszyscy chętni mogli ją odwiedzić.
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MultiOsada-tam ciągle sie coś dzieje...

oniec pierwszego kwartału
w MultiOsadzie to spotkania
organizacyjne, zmiany w budżecie i planowanie wydarzeń, także
plenerowych. Już przygotowujemy się
do aktywnego sezonu letniego i tegorocznych Dni Gminy. Pierwszą z takich imprez był Piknik Ekologiczny
zorganizowany 22 kwietnia we współpracy z Gimnazjum, Szkołą Podstawową i Nadleśnictwem PłockSzkółką Leśną w Gałkach. Pierwszym
jego elementem była akcja Zielona
Gmina, w trakcie której mieszkańcy
mogli wymienić odpady na sadzonki
drzew oraz uczestniczyć w grze terenowej o tematyce ekologiczno – przyrodniczej. W zamian za puszki
aluminiowe, baterie i makulaturę
można było otrzymać sadzonki m.in.
sosen, brzóz, świerków, dębów
i czereśni...Takie działania uczą ekologicznych nawyków, zapobiegają
bezmyślnemu wyrzucaniu śmieci do
lasów i poprawiają zazielenienie
gminy. Sadzonki przekazane przez
Szkółkę Leśną w Gałkach cieszyły się
tak dużym powodzeniem, że konieczny był dowóz dodatkowej partii.
Tego dnia wieczorem czekała na
mieszkańców także strawa dla duszy
i ucha. Wieczór poetycko – muzyczny
składał się bowiem ze spotkania ze
znanym aktorem Edwardem Lubaszenko oraz z koncertu pt. Znak Pokoju, w którym trójka jazzowych
muzyków zaprezentowała kompozycje przeplatane wierszami czytanymi
przez aktora. Była to kontynuacja koncertów i spotkań literackich, które odbywają się w MultiOsadzie cyklicznie,
a także nawiązanie do wieczoru artystycznego z udziałem Jana Nowickiego w orszymowskim kościele.
Uczestniczka spotkań poetyckich pani
Halina Nowacka odczytała wiersz napisany przez siebie specjalnie na
tę okazję.
Włączając się do obchodów Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych w MultiOsadzie zorganizowaliśmy projekcję
fragmentów ﬁlmu „Kochankowie
z lasu”, w którym zostały przedstawione historie żołnierskich miłości,
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wśród nich opowieść o tragicznej
śmierci „Basi” i „Władka” z oddziału
Cacki działającego na terenie naszej
gminy. Obecni gimnazjaliści, jak i pozostali widzowie byli pod wrażeniem
treści ﬁlmu.
Działalność biblioteki także współtworzy ofertę kulturalną MultiOsady;
na przykład dużym powodzeniem cieszył się konkurs na najładniejsze karty
wielkanocne, które ubarwiły naszą
świąteczną dekorację. Także konkurs
pn. Bukiet dla Mamy to okazja dla
dzieci aby na Dzień Matki samodzielnie namalować dla niej kwiaty i załączyć wiersz.
Natomiast z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wyszliśmy z budynku
organizując w centrum Małej Wsi happening czytelniczy. Można było coś
wybrać z naszych zbiorów „uwolnionych książek”, zapisać się do biblioteki i na miejscu wypożyczyć którąś
z nowości wydawniczych, zapoznać
się z zasadą działania czytaka - urządzenia do odtwarzania audiobooków,
przeznaczonego dla osób niewidomych i niedowidzących, a także zakupić książki dla dzieci.
Na najmłodszych czekały propozycje
zabaw, malowanek i zgadywanek. Nad
stoiskiem rozbrzmiewała poezja śpiewana i recytowana przez znanych
artystów.
MultiOsada jako członek projektu Telewizji Polskiej – Internetowy Teatr
dla Dzieci zorganizowała spektakl online – tym razem transmitowaliśmy
spektakl ze sceny Teatru Andersena
w Lublinie. Już po raz drugi bierzemy
udział, także jako partner w Programie
Kultura Dostępna realizowanym
z warszawskim Teatrem Rozmaitości. 15 – osobowa grupa mieszkańców

gminy obejrzała przedstawienie „Nietoperz” na motywach operetki
Straussa „Zemsta Nietoperza”. Kolejnym etapem projektu będzie wyjazd
do Warszawy grupy uczestników
warsztatowych zajęć teatralnych na
zwiedzanie Teatru Rozmaitości oraz
obejrzenie spektakli teatralno – cyrkowych podczas Festiwalu Sztuka Ulicy.
W Święto 3 Maja MultiOsada była
miejscem startu i zakończenia rajdu
„Rowerem przez gminę Mała Wieś”.
Głównym jego organizatorem było
SKW Malwa, wspierane przez Urząd
Gminy i GCK MultiOsada. Dziękujemy za pyszną grochówkę!
Zapraszamy na kolejne propozycje
wydarzeń i spotkań :
• 17 czerwca - wernisaż wystawa prac
plastycznych Daniela Ratza połączona
ze spotkaniem Koła Literackiego
• 9 lipca - Turniej Siatkówki Plażowej
(z plenerową projekcją ﬁlmu i zabawą) w Dzierżanowie. Regulamin
u Sołtysów, w Urzędzie Gminy
i w MultiOsadzie.
• 10 i 11 września Gminny Przegląd
Piosenki (w ramach Dni Gminy). Już
teraz warto się przygotowywać i rozważyć udział w tej zabawie. Zaproszenia kierujemy nie tylko do placówek
oświatowych, ale do wszystkich
mieszkańców, którzy lubią śpiewać
solo bądż w zespołach wokalno – muzycznych. Regulamin i karty uczestnictwa dostępne będą w MultiOsadzie
i Urzędzie Gminy.
Zapraszamy na kolejne spotykania kół
zainteresowań: Fotograﬁczne w ustalone wtorki o 17-ej i Teatralne
w piątki o 16-ej. O kolejnych wydarzeniach będą informować plakaty,
strony internetowe MultiOsady
i Urzędu Gminy i Facebook.
E.Ś.
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S

am tytuł pokazuje jak istotnym
i ważnym aspektem w życiu piłkarzy czy też zarządu jest
Gminny Klub Sportowy „Spójnia”
Mała Wieś. Klub cieszy się wielkim
zainteresowaniem wśród sympatyków
piłki nożnej. W „Spójni” czynnie
w rozgrywkach ligowych biorą udział
3 grupy piłkarskie, które godnie reprezentują Gminę Mała Wieś na terenie
powiatu płockiego. Pierwsza a zarazem najmłodsza grupa są młodzicy
U-12. Grupa ta prowadzona jest przez
trenera Dariusza Fabianowicza, który
ma za zadanie uczyć, bawić, wychowywać i wtajemniczać dzieci krok po
kroku w świat futbolu. Druga grupa
to zespół juniorów U-17. Zespół ten
prowadzony jest przez Rafała Dutkiewicza, który ma za zadanie przygotować młodzież do jak najlepszego
wejścia w życie seniorskiej piłki.
Nasza młodzież i dzieci to przyszłość
naszej gminy, dlatego klub stara się zapewnić tym zawodnikom jak najlepsze
warunki do rozwoju oraz w jakiś sposób odciągnąć dzieci czy młodzież od
wszelkich używek czy też komputera,
internetu, itd. Trzecia zarazem najstarsza grupa w naszym klubie to zespół
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„Spójnia to MY”

zdj. z archiwum własnego Klubu „Spójnia”
seniorów. To na nich głównie kibice 2 od końca zespołem na 3 kolejki
skupiają uwagę. Zespół prowadzony przed końcem rozgrywek.
jest przez trenera Tomasza Jabłoń- W myśl przepisów obligatoryjnie
skiego. Trener Jabłoński wraz z dru- z Ligi Okręgowej spadają 2 drużyny.
żyną,
postawił
sobie
przed Trzon drużyny Seniorów tworzy kilku
rozpoczęciem tego sezonu jeden doświadczonych zawodników, którzy
główny cel- utrzymanie zespołu senio- są związani z klubem od samego porów w Lidze Okręgowej. I drodzy czy- czątku powstania, czyli już od 16 lat.
telnicy czy też kibice cel ten został Pozostała część drużyny to zawodosiągnięty, gdyż drużyna seniorów nicy młodzi, którzy skończyli wiek juna chwilę obecną zajmuje 10 miejsce niora co daje nam ambitny zarazem
w tabeli z 10 punktami przewagi nad doświadczony zespół. Klub niestety
jest w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do innych drużyn, gdyż nasza
miejscowość znajduje się z dala od
większych miast typu Płock, Gąbin,
Sochaczew czy też Sierpc. Stąd też
trudniej znaleźć drużynie kogoś chętnego do gry za darmo i z jakimiś predyspozycjami. Nie gramy zawodowo
w piłkę tylko jesteśmy amatorami i nie
stać klubu na opłacanie klasowych zawodników ale mimo to nasi chłopcy
nie zwieszają głów i grają.
Wola walki, ambicja i pasja, to głownie przyczyniło się do tego, że zespół
seniorów odniósł w tym sezonie zwycięstwa z drużynami, które poprzednie
sezony okupowały 4 ligę oraz zremisował z drużynami aspirującymi
do awansu, właśnie do tej ligi. Klub
nie posiada również bogatego,, zaplecza’’. Dopiero rozpoczęto pracę
z dziećmi i miejmy nadzieję, że
w przyszłości przyniesie to efekt.
H.G.

„Zdrowie z czystych rąk”

O

d najmłodszych lat uczymy
dzieci jak ważne i dlaczego
jest mycie rąk. Powody tego
są proste i dla wszystkich zrozumiałe.
Czy jednak zdajemy sobie sprawę z
konsekwencji braku higieny dłoni.
Na skórze człowieka bytują w bardzo
dużej liczbie najróżniejsze bakterie,
wirusy i grzyby. Stanowią one ﬂorę
naturalna, stałą, która namnaża się na
skórze, nie jest eliminowana, ulega redukcji w czasie mycia i dezynfekcji
rąk. Na dłoniach występuje także ﬂora
przejściowa zależna od środowiska z
którym kontaktują się ręce. Drobnoustroje te nie namnażają się, są łatwe do
usunięcia w trakcie mycia i dezynfekcji. W przypadku braku higieny i przestrzegania jej zasad mogą być one
bardzo groźne dla naszego zdrowia.
Szczególnie niebezpieczne są bakterie
które przenosimy z miejsc publicznych, toalet, zanieczyszczonego pożywienia. Przenoszone są drogą
pokarmową.
Mogą powodować:
•Wirusowe
Zapalenie
Wątroby
typu A,
•Czerwonkę bakteryjną wywołaną
bakterią Schigella,
•Dur brzuszny i dury rzekome wywołane przez Salmonella typhi i Sallmonella partyphi,
•Salmonellozy najczęściej wywołane

przez Salmonella enteritidis,
•Bakteryjne zapalenie jamy ustnej,
•Ostre zapalenie żołądka i jelit wywołane przez Campylobacter jejuni , Yersienia enterocolitica,
•Zakażenia Escherichia coli,
•Zatrucia pokarmowe wywołane paciorkowcami,
•Choroby pasożytnicze.
Choroby te objawiają się głównie biegunką, wysoką gorączką, bólami brzucha, odwodnieniem, osłabieniem. W
bardzo wielu przypadkach konieczne
jest leczenie szpitalne. Niektóre tak jak
na przykład Salmonella powodują nosicielstwo. Dlatego bardzo ważne jest
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utrzymanie rąk w czystości.
Należy przestrzegać kilku żelaznych
zasad dotyczących higieny dłoni tj.:
- mycie rąk po wyjściu z toalety,
-mycie rąk przed posiłkiem,
-mycie rąk po widocznym zabrudzeniu.
Stosowanie tych reguł zaprocentuje
naszym zdrowiem. Uczmy dzieci tych
zasad i sami ich przestrzegajmy. Woda
i mydło to nasi sprzymierzeńcy z
walką z chorobami brudnych rąk.

SamodzielnyPublicznyZakładOpiekiZdrowotnejwMałejWsi
ul.M.Kolbego13
09-460MałaWieś
tel.(24)231-40-37

B.K.
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Z błyskiem ﬂesza...
„Licz na siebie”

Gdy amfora już pusta
Przyjaciele rozchodza się
Każdy do domu wraca
Zostawiając Cię
Rajd Rowerowy

A Ty już tęsknisz za nimi
Choć nie dawno tu byli
Śmieli się rozmawiali
Słodkie wino pili

Na spotkanie znów czekasz
Byś nie był już sam
Wszystko będzie w porządku
Jedną radę Ci dam

Naucz się liczyć na siebie
Przyjaciół odsuń na drugi plan
Swym życiem będziesz sie cieszył
Boś swego czasu pan.
RyWal

Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu podczas wizyty w „Planecie Energii” – mobilnym centrum naukowym w Płocku
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Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi,
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
Numer dwunasty opracowała:
Ewa Grzelak
Pracownik Urzędu Gminy w Małej Wsi

