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Wdniach 25-27 listopada
2016 roku w dwóch mało-
wieskich sklepach została

przeprowadzona Świąteczna Zbiórka
Żywności. Dzięki ofiarności ludzi
dobrej woli, którzy zakupili produkty
spożywcze i przekazali na rzecz po-
trzebujących, zebrano łącznie 717,90
kg. Wśród zebranych artykułów spo-
żywczych dominowały cukier, mąka,
makaron i ryż. 
Wynik tegorocznej zbiórki był o pra-
wie 300 kg lepszy niż w roku ubieg-
łym. A to tylko i wyłącznie zasługa
mieszkańców naszej gminy, którzy po-
dzielili się zakupami, przekazując ich
część na zbiórkę wspierającą potrze-
bujących pomocy żywnościowej. 
Z całego serca Państwu dziękujemy!.
Dziękujemy również wszystkim wo-
lontariuszom, pracownikom Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Małej Wsi, pracownikom Urzędu
Gminy w Małej Wsi oraz uczniom 
i nauczycielom z Gimnazjum z Od-

działem Integracyjnym im. Anny Na-
kwaskiej w Małej Wsi i Szkoły Pod-
stawowej im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi, którzy po
raz pierwszy dołączyli do grona wo-
lontariuszy. Bardzo nas cieszy fakt,
że młodzież jest wrażliwa  na los dru-
giego człowieka. Dziękujemy  za oka-
zaną  pomoc i poświęcony wolny czas.
Dziękujemy również Kierownictwu

oraz Personelowi Sklepów Lewiatan
(Krami Sp. z o.o.) i Top Market (PGS
Sp. z o.o.) za umożliwienie przepro-
wadzenia zbiórki oraz okazaną życzli-
wość.
Zebrana żywność za pośrednictwem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, zostanie rozdysponowana wśród
osób potrzebujących pomocy z terenu
Naszej Gminy. E.G.

Taniec zawitał do Naszej Gminy

Wniedzielę 27 listopada
2016r. na hali sportowej
Szkoły Podstawowej im.

Wincentego Hipolita Gawareckiego 
w Małej Wsi, odbył się I Ogólnopolski
Turniej Tańca Sportowego o puchar
Wójta Gminy Mała Wieś „PASJONAT
2016”, pod patronatem Starosty Po-
wiatu Płockiego Mariusza Bieńka 
i Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta
Wojnarowskiego.
Organizatorem Turnieju była Szkoła
Tańca „Pasjonat”  z Sochaczewa 
i Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawa-
reckiego w Małej Wsi. 
Podczas pierwszej edycji turnieju
swoje zdolności taneczne prezento-
wało publiczności ponad 150 zawod-
ników, w tym soliści i pary. Swoją
obecnością zaszczyciły nas kluby ta-
neczne m. in. ESKULAP z Łodzi,
DANCE  IMPERIUM z Pruszkowa,
FEELING z Warszawy, FLEXI
DANCE z Warszawy, PASJONAT 

z Sochaczewa oraz CREATIVE
DANCE z Kobyłki.
Należy przyznać, że Turniej ten, był
niczym festiwal kolorów.  Muzyka,
ruch i piękne kolorowe stroje zrobiły
na zebranej publiczności niezwykle
wielkie wrażenie i każdy uczestnik
otrzymał zasłużone oklaski i medale.
Ale Turniej ma swoje prawa i należało
wyłonić zwycięzców, wśród których
byli również młodzi tancerze z terenu

naszej gminy, którzy otrzymali awanse
do wyższej klasy tanecznej oraz pu-
chary wręczone przez Sędziów i Wójta
Gminy Mała Wieś.
Dziękujemy tancerzom za udział
i dostarczenie nam wielu pozytyw-
nych emocji, które zostaną w naszych
sercach na bardzo długo. 
Szczególne słowa uznania, gratulacje
i podziękowania  kierujemy w stronę
Organizatorów. E.G.
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OSP Mała Wieś w KSRG 

Wpiątkowe popołudnie - 30
września 2016 r. odbyła się
niecodzienna uroczystość:

„włączenia Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Małej Wsi  do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego”.
KSRG funkcjonuje od 1995 roku.
Celem systemu jest ochrona życia,
zdrowia, mienia lub środowiska po-
przez: walkę z pożarami i innymi klęs-
kami żywiołowymi, ratownictwo
techniczne, chemiczne i - od 1997
roku - również poprzez ratownictwo
ekologiczne i medyczne.
Aby znaleźć się w tym elitarnym gro-
nie, jednostka musi spełniać wymogi
przewidziane w przepisach prawa, 
tj. posiadać co najmniej jeden średni
lub ciężki samochód ratowniczo-gaś-
niczy, minimum 12 wyszkolonych 
ratowników, skuteczny system powia-
damiania i alarmowania. 
Ponadto jednostki OSP, które aspirują
do KSRG, muszą mieć na swoim wy-
posażeniu zestaw do kwalifikowanej
pierwszej pomocy, co najmniej 4 kom-
plety aparatów ochrony dróg oddecho-
wych, a także zestaw hydrauliczny
ratownictwa drogowego. Drużynie
strażaków-ochotników z Małej Wsi,
udało się spełnić te warunki.
Piątkowa uroczystość rozpoczęła się
uroczystą Mszą Świętą w Kościele Pa-
rafialnym w Małej Wsi, po której
wszyscy wspólnie przy akompania-

mencie Orkiestry Dętej z OSP Rę-
bowo przemaszerowali pod remizę
OSP Mała Wieś, gdzie odbyło  się uro-
czyste odczytanie i wręczenie  Decyzji
Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej  o włączeniu jednostki
OSP Mała Wieś do KSRG. Treść de-
cyzji odczytał Prezes Zarządu Gmin-
nego OSP Marek Kozicki.
Wśród gości, których  przywitał pre-
zes OSP Marek Kozicki, obecni byli
między innymi: Adam Struzik – Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego,
członek Zarządu Głównego ZOSP RP;
Hilary Januszczyk – Wiceprezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Płocku; Zygmunt
Wojnarowski - Wójt Gminy Mała
Wieś; Włodzimierz Jeznach- Prze-
wodniczący Rady Gminy Mała Wieś;

Apolinary Gruszczyński – Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu; Jadwiga
Milewska – Radna Powiatu;Druh
Krzysztof Olejnicki– zastępca Dyrek-
tora Wydziału Rozwoju i Ochrony
Środowiska w Starostwie Powiato-
wym w Płocku; Radni Gminy Mała
Wieś  oraz druhowie strażacy.
Podczas uroczystości Jednostce OSP
Mała Wieś, został wręczony zestaw ra-
townictwa medycznego PSP – R1,
ufundowany przez Starostę Płockiego
Mariusza Bieńka, oraz figurka Św.
Floriana- Patrona Strażaków- którą
ufundował mieszkaniec gminy Pan
Zygmunt Wojnarowski.
Mieszkańcy gminy mogą czuć się
teraz bezpieczniej wiedząc, że w razie
potrzeby strażacy udzielą im profesjo-
nalnej pomocy.

E.G.
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XVIII Dni Gminy Mała Wieś

9, 10 i 11 września, po raz XVIII
świętowaliśmy Dni Naszej
Gminy. Tegoroczne „Dni Gminy

Mała Wieś”  były bez wątpienia rekor-
dowe pod względem odwiedzających
nas gości.
Jak każdego roku, tegoroczna edycja
Dni Gminy Mała Wieś, rozpoczęła się
piątkowym popołudniem w Gminnym
Centrum Kultury MultiOsada. Spotka-
nie to, rozpoczęła prelekcja o Kampa-
nii Wrześniowej, Pana Zdzisława
Leszczyńskiego oraz pokaz grup re-
konstrukcyjnych z Kutna i Płocka. Po
bardzo emocjonującym pokazie, gdzie
odgłos strzałów rozlegał  się po całej
Małej Wsi, Harcerze i Zuchy zaprosili
wszystkich obecnych do wspólnego
śpiewania przy ognisku.
Drugi dzień Dni Gminy Mała Wieś,
rozpoczął się na sportowo.
Nie straszny był nikomu upał, który
doskwierał od porannych godzin,
uczestników biegów było zaskakująco
dużo. Wszystkie dzieci, które ze-
chciały odwiedzić to wydarzenie
miały okazję, brać udział w zawodach
oraz konkursach przygotowanych
przez GCK MultiOsada w Małej Wsi.
Dla starszych mieszkańców przygry-
wała Płocka Kapela Podwórkowa.    
Tradycyjnie już, w sobotę na naszym
boisku pojawiły się motocykle i samo-
chody zabytkowe, było ich tak dużo,
że nie w sposób było wszystkich zli-
czyć. BURAK RALLY jest nieza-
wodne!!!        
O godzinie 18.00 odbył się koncert,
zespołu DEFIS. Przy dźwiękach mu-
zyki disco polo, nasze boisko stało się
jednym wielki parkietem do tańca,
trudno było o wolne miejsce. „Taniec
to jest, lek na życie…”, dlatego też za-
bawa taneczna trwała do bardzo póź-
nych godzin nocnych.
Punktem kulminacyjnym trzydnio-
wego wydarzenia było jednak nie-
dzielne Święto Plonów. Rozpoczęło
się ono Mszą Świętą Polową na boisku
szkolnym w Małej Wsi, po której na-
stąpiły oficjalne uroczystości  w tym:
obrzęd dożynkowy w wykonaniu Har-
cerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka”, koncert Orkiestry

Dętej ze Starej Białej,  prezentacja
wieńców dożynkowych oraz dzielenie
chlebem przez Starostów tegorocz-
nych Dożynek, Panią Annę Stanowską
i Pana Jarosława Dombrowskiego.
Podczas uroczystości wręczono Wy-
różnienia Wójta Gminy, które otrzy-
mali: Pan Zdzisław Wiśniewski- za
wieloletnie pełnienie funkcji Prezesa
Gminnego OSP RP w Małej Wsi oraz
Pani Agnieszka Socińska, Pan Walde-
mar Rypiński i Pan Tadeusz Maćkie-
wicz, za prowadzenie szerokiej
działalności na rzecz naszej „Małej
Małowieskiej Ojczyzny”. Wręczono
również wyróżnienie  „Dobry Gospo-
darz”. Wyróżnienie przyznaje się oso-
bom i podmiotom szczególnie
zasłużonym dla Powiatu Płockiego 
w dziedzinach związanych z zada-
niami Powiatu, na podstawie oceny
całokształtu działalności lub osiągnięć
o istotnym znaczeniu. Przyznanie wy-
różnienia należy do wyłącznej właści-
wości Starosty Płockiego. Na wniosek
Wójta Gminy Mała Wieś Starosta
Płocki przyznał wyróżnienie Panom:
Wojciechowi Arkadiuszowi Szpaler-
skiemu, Markowi Stanowskiemu, 
Andrzejowi Pielatowi, Krzysztofowi
Ksaweremu Malczewskiemu, Rolan-
dowi Żeromskiemu, Zbigniewowi Po-
piołek, Piotrowi Nowatkiewiczowi,
Zygmuntowi Maćkiewiczowi, Sławo-
mirowi Pawlakowi, Kazimierzowi 
Sobolewskiemu. Wręczono także Me-
dale ,,Zasłużony dla Powiatu Płoc-
kiego” za wybitne zasługi w obszarze

działalności samorządowej Panom:
Maciejowi Piotrowskiemu i Alfredowi
Szymczakowi oraz za wybitne zasługi
w obszarze działalności gospodarczej
Panom: Jackowi Klimczewskiemu, 
Jerzemu Ostrowskiemu, Andrzejowi
Pielatowi. Wyróżnienia i medale wrę-
czał Starosta Płocki Mariusz Bieniek,
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt
Wojnarowski oraz radni Rady Powiatu
Jadwiga Milewska i Apolinary Grusz-
czyński. Starosta Płocki Mariusz 
Bieniek wraz z radnymi przekazał po-
nadto czeki o wartości 400 zł dla OSP
SUR Mała Wieś za zajęcie I miejsca 
w Gminnych Zawodach Pożarniczych,
300 zł dla OSP Orszymowo za zajęcie
II miejsca oraz 300 zł dla OSP Mała
Wieś za zajęcie III miejsca.
Po oficjalnej części Dożynek, odbył
się Finał „Gminnego Przeglądu Pio-
senki” oraz „Rodzinny Konkurs Wie-
dzy o Gminie”, gdzie na uczestników
czekały bardzo atrakcyjne nagrody.
Kolejnym punktem programu, był
koncert „Do Grającej Szafy Grosik
Wrzuć”  w wykonaniu artystów scen
polskich, którzy oczarowali publicz-
ność swoim profesjonalizmem.
Koncerty i konkursy nie były oczywi-
ście jedynymi atrakcjami. Na odwie-
dzających nas gości, czekały stoły
regionalne, stoły lokalnego rękodzieła,
stoiska jarmarkowe, wesołe mias-
teczko, stoiska promocyjne i wiele in-
nych atrakcji. XVIII Dni Gminy Mała
Wieś zakończył występ zespołu
ANDRE.                                     E.G.
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Zrealizowane inwestycje w 2016r. 
1. Rozbudowa sieci wodociągowo –
kanalizacyjne w Małej Wsi wzdłuż
ul. Władysława Jagiełły
Przedmiot zamówienia został zrealizo-
wany w ramach zadania inwestycyj-
nego pn. „Rozbudowa sieci
wodociągowo – kanalizacyjnej 
w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego,
Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jad-
wigi”.
Wydatki poniesione w 2016r.:
42.966,38 zł
Rozbudowana sieć służy do zasilania
w wodę oraz odbiór ścieków sanitar-
nych z nieruchomości położonych 
w sąsiedztwie pasa drogowego działki
nr ewid. 322/31.

2.Wykonanie podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych do budynku
Urzędu Gminy Mała Wieś
Przedmiot zamówienia zrealizowany
został w ramach zadania inwestycyj-
nego pn. „Dostosowanie budynku
Urzędu Gminy do osób niepełnos-
prawnych”.
Wydatki poniesione w 2016r.:
9.000,00 zł
Podjazd został wykonany z konstruk-
cji stalowej z podestem z systemo-
wych krat i obustronnymi poręczami.

3. Budowa parkingu dla potrzeb
Przedszkola Samorządowego z Od-
działem Integracyjnym w Małej Wi
Wykonano żwirową ścieżką pieszą,
parking dla samochodów osobowych
i autobusów na działce o nr ewid.
176/4 położonej w  Małej Wsi. 
Wydatki poniesione w 2016r.:
51.926,93 zł

4.  Przebudowa studzienek kanali-
zacyjnych na ul. Marii Dąbrowskie
Dokonano wymiany 4 studni kanaliza-
cyjnych na istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej w ulicy M. Dąbrowskiej 
w Małej Wsi. Istniejące studnie kana-
lizacyjne PCV Ø 425 zastąpiono stud-
niami rewizyjnymi wykonanymi 
z kręgów żelbetonowych Ø 1200 
z kręgiem dennym.
Wydatki w 2016r.:  38.656,50 zł 

5. Zakup dwóch pomp głębinowych
na Stację Uzdatniania Wody 
w Główczynie
Wydatki poniesione 18.573,18 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Świę-
cice - Liwin
W ramach zadania wykonano na-
wierzchnię asfaltową z mieszanki mi-
neralno – bitumicznej asfaltowej na
długości 966m, szerokości 4m, obu-
stronne pobocza i zjazdy z mieszanki
kamiennej. Na realizację zadania
Gmina Mała Wieś otrzymała dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach dotacji ze środków związa-
nych z wyłączeniem z produkcji grun-
tów rolnych w wysokości 70.000,00
zł.
Wydatki poniesione w 2016r.:
191.908,95 zł

7. Wykonanie piłkochwytów na bo-
isku przy  Szkole Podstawowej w
Orszymowie
W ramach realizacji zadania zamonto-
wano jednostronne piłkochwyty wyso-
kości 5m, szerokości 16m.
Wydatki poniesione w 2016r.:
8.000,00 zł

8. Zakup samochodu strażackiego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Brodach Dużych

Wydatki poniesione w 2016r.:
9.919,00 zł

9. Zakup przyczepki dla OSP Mała
Wieś do transportu agregatu prądo-
twórczego i motopompy
Wydatki poniesione w 2016r.:
3.871,50 zł
Wydatek poniesiono w ramach środ-
ków funduszu sołeckiego na 2016r. –
Sołectwo Mała Wieś)

10. Doposażenie OSP Podgórze po-
przez zakup sprzętu bojowego po-
prawiającego bezpieczeństwo
mieszkańców wsi
Wydatki poniesione w 2016r.:
2.160,64 zł
Wydatek poniesiono w ramach środ-
ków funduszu sołeckiego na 2016r. –
Sołectwo Podgórze.

11. Zakup wyposażenia bojowego 
i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą
działalność OSP w Małej Wsi
Wydatki poniesione w 2016r.:
23.996,75 zł
W ramach realizacji zadania zaku-
piono wyposażenie bojowe m.in. ubra-
nia ochronne, buty specjalne,
rękawice, hełmy. Wydatek poniesiono
w ramach środków funduszu sołec-
kiego na 2016r. – Sołectwo Mała
Wieś.
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12. Wykonanie platformy dla osób
niepełnosprawnych do budynku
Szkoły Podstawowej w Podgórzu
Przedmiot zamówienia został zrealizo-
wany w ramach zadania inwestycyj-
nego „Wykonanie windy dla osób
niepełnosprawnych do budynku
Szkoły Podstawowej w Podgórzu”.
Zadanie polegało na zakupie, dostawie
i montażu platformy dla osób niepeł-
nosprawnych o udźwigu min. 300kg,
sterowanej elektronicznie, do budynku
Szkoły Podstawowej w Podgórzu.
Wydatki poniesione w 2016r.:
42.164,40 zł

13. Zakup kotła grzewczego na po-
trzeby Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Starych Święcicach
W ramach realizacji zadania zaku-
piono i zamontowano kocioł grzewczy
o  mocy grzewczej - 100kW, korpus
wykonany z blachy 8mm, wyjście do
k o m i n a 
o średnicy 203/220, sterownik Optima
3050, drzwiczki wodne zasilane
pompą c.c., dwa podajniki firmy Eko-
Pal.
Wydatki poniesione w 2016r.:
23.300,00 zł

14. Zakup kosiarki samojezdnej na
potrzeby gospodarki komunalnej
W ramach realizacji zadania zaku-
piono używaną kosiarkę  z silnikiem
LOMBARDHINI 3 cylindrowym die-
sel.  Łączna szerokość koszenia 1,5m 
z regulacja wysokości koszenia.
Wydatki poniesione w 2016r.:
7.000,00 zł

15. Wykonanie ogrzewania central-
nego – elektrycznego w świetlicy
wiejskiej w Węgrzynowie
Przedmiot zamówienia zrealizowano
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie ogrzewania centralnego -
elektrycznego w świetlicy w Węgrzy-
nowie”. Wydatek poniesiono w ra-
mach środków funduszu sołeckiego na
2016r. – Sołectwo Węgrzynowo.
Wydatki poniesione w 2016r.:
11.900,00 zł

16. Zakup samochodu dla SPZOZ 
w Małej Wsi
Gmina Mała Wieś przekazała dotację
celową na zakup samochodu (karetki)
dla potrzeb Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu opieki Zdrowotnej 
w Małej Wsi.
Wydatki poniesione w 2016r.:
40.000,00 zł

17. Przebudowa gminnego boiska
sportowego im. Rafała Kozickiego 
w Małej Wsi
Gmina Mała Wieś zawarła umowę 
z wykonawcą zadania w dn.
30.09.2016r. Planowany termin zakoń-
czenia zadania: 15.05.2017r. Zadanie
obejmuje: wykonanie i wyposażenie
boiska do piłki nożnej, wykonanie
i wyposażenie boiska do siatkówki
plażowej, wykonanie i wyposażenie
boiska treningowego, ogrodzenie bo-
iska, wykonanie chodnika i utwardzo-
nej nawierzchni pod parking.
Gmina Mała Wieś na realizację zada-
nia otrzymała dofinansowanie ze środ-
ków funduszu rozwoju kultury
fizycznej w ramach programu moder-

nizacji infrastruktury sportowej – edy-
cja 2016 (Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w Warszawie). 
Całkowita wartość projektu:
739.390,74 zł
Wysokość otrzymanego dofinansowa-
nie: 267.900,00 zł
Wydatki poniesione w 2016r.:
3.475,00 zł 

18. Budowa przepustu przy drodze
gminnej nr 290809W na działce nr
ewid. 63 w m. Kiełtyki 
Wydatek poniesiono w ramach środ-
ków funduszu sołeckiego na 2016r. –
Sołectwo Kiełtyki.
Wydatki poniesione w 2016r.:
7.011,00 zł

19. Przebudowa ogrodzenia przy
strażnicy Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Małej Wsi
Wydatki poniesione w 2016r.:
6.885,58 zł

20. Budowa chodnika przy Szkole
Podstawowej w Podgórzu łączącego
plac zabaw ze szkołą
Wydatek poniesiono w ramach środ-
ków funduszu sołeckiego na 2016r -
Sołectwa Zakrzewo Kościelne i Pod-
górze Parcele
Wydatki poniesione w 2016r.:
5.387,72 zł

21. Przebudowa i zabezpieczenie
chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 2960W Mała Wieś – Niździn –
Cieśle
Zadanie realizowane było wspólnie 
z Powiatem Płockim. Wkład własny
Gminy wyniósł: 74.534,31 zł.
Koszt całkowitu 149068,52 zł.

22. Modernizacja drogi powiatowej
nr 2960W Mała Wieś – Niździn –
Cieśle 
Zadanie realizowane było wspólnie 
z Powiatem Płockim.
Długość drogi: 1,729km
Koszt całkowity: 612.252,43 zł brutto
(roboty budowlane),w tym:
- Gmina Mała Wieś – 125.000,00 zł
- Powiat Płocki – 287.252,43 zł
- Dotacja ze środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji z gruntów
rolnych – 200.000,00 zł

E.K.
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Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów 

Informujemy, że od dnia 05.10
2016 r. w Małej Wsi w budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy spo-

łecznej przy ul. Płońskiej 4,  funkcjo-
nuje Policyjny Punkt Przyjęć
Interesantów (PPPI).
Oficjalnego otwarcia punktu dokonali
Komendant Miejski Policji w Płocku
insp. Jarosław Hoffman i Wójt Gminy
Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski 
w obecności Naczelnika Wydziału
Prewencji podinsp. Roberta Kopra
oraz Kierownika Komisariatu Policji
w Wyszogrodzie  asp. Łukasza Cel-
mera. Otwarcie Punktu przyjęć 
w Małej Wsi ma na celu zapewnienie
lepszego bieżącego kontaktu lokalnej
społeczności z policjantem – dzielni-
cowym, wyznaczonym do realizacji
swoich zadań służbowych w rejonie
Gminy Mała Wieś.                    E.G. 

Wostatnich latach znacznie
wzrosła ilość wszelkiego
rodzaju tworzyw sztucz-

nych w strumieniu wytwarzanych od-
padów komunalnych (określanych
powszechnie, jako śmieci). 
Spalanie nawet niewielkich ilości od-
padów komunalnych szkodzi Two-
jemu zdrowiu i zdrowiu Twoich
najbliższych, zanieczyszcza środowi-
sko w którym mieszkasz.
Paląc śmieci uwalniasz do środowiska
szkodliwe substancje, które rozprzest-
rzeniają się w sposób niekontrolo-
wany i są wdychane przez Ciebie
i Twoje dzieci. Zanieczyszczenia 
w powietrzu wpływają na nasz cały
organizm. Gromadzące się toksyny
mają znaczący wpływ na nasze zdro-
wie. Szczególnie dzieci są narażone
na choroby związane z układem odde-
chowym i obniżoną odpornością, . 
Apelujemy do wszystkich mieszkań-
ców o definitywne zaprzestanie stoso-
wania dotychczasowych praktyk
spalania odpadów i przypominamy 
o obowiązującym ustawowo zakazie
spalania odpadów w piecach domo-
wych. M.M.

Nie pal śmieci-Paląc śmieci trujesz dzieci!!!

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy

Dniem przyjęć interesantów 
w Policyjnym Punkcie Przyjęć 

Interesantów w Małej Wsi 
jest każda środa w godz. 13.00-15.00



Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Drogi na terenie gminy dla po-
trzeb usprawnienia zimowego
utrzymania podzieliliśmy na

cztery  tzw. strefy odśnieżania:
Strefa I: Chylin, Kupise, Podgórze
Wieś, Podgórze Parcele, Zakrzewo
Kościelne.
Strefa II: Brody Duże, Brody Małe,
Węgrzynowo, Przykory, Stare Gałki,
Nowe Gałki, Niździn.
Strefa III: Mała Wieś, Stare Arci-
szewo, Nowe Arciszewo, Borzeń, 
Orszymowo, Lasocin, Murkowo.
Strefa IV: Perki, Kiełtyki, Ściborowo,
Wilkanowo, Nowe Święcice, Stare
Święcice, Nakwasin, Liwin, Rąkcice,
Dzierżanowo, Główczyn.
O tym kto będzie odśnieżał dany
rejon, strefę zadecydowano w drodze
rozpoznania cenowego. I tak kolejno
I  strefa będzie odśnieżana przez firmę

,,Las i Ogród” z Chylina, II strefę bę-
dzie odśnieżał Pan Marek Stanowski,
III strefę  odśnieżała będzie Spółdziel-
nia Usług Rolniczych w Małej Wsi,
natomiast strefa IV odśnieżana będzie
przez Pana Krzysztofa Nowatkiewi-
cza.
Urząd Gminy apeluje przede wszyst-
kim do sołtysów a także mieszkańców
o ewentualne uwagi dotyczące jakości
odśnieżania, czy też kolejności odśnie-
żania dróg. Sami również będziemy
wnikliwie kontrolować jakość wyko-
nywanych  dla nas prac. Dlatego li-
czymy na wyrozumiałość i szczerą
współpracę z sołtysami, którzy rów-
nież będą potwierdzać jakość i czas
odśnieżania.
Niebezpieczne zakręty, podjazdy,
zjazdy, skrzyżowania, przystanki au-
tobusowe w razie potrzeby posypy-

wane będą mieszanką piaskowo-solną
przez Spółdzielnie Usług Rolniczych
w Małej Wsi.
Ewentualne uwagi dotyczące odśnie-
żania prosimy kierować pod nr tel.
(024) 269-79-79 P.N . 

Informacja o wysokości stawek podatków na terenie gminy
Mała Wieś w 2017 roku

Na Sesji Rady Gminy Mała
Wieś, w dniu 29 listopada
2016 r, Radni Gminy podjęli

uchwały w sprawie ustalenia wysoko-
ści stawek podatków na terenie Gminy
Mała Wieś na 2017 r. 
Wysokość ustalonych stawek podat-
ków nie ulega podwyższeniu i pozos-
taje na poziomie stawek obowią-
zujących na 2015 i 2016 r, przedstawia
się następująco:
Podatek rolny:
- z gospodarstw  powyżej 1 ha fizycz-
nego wynosi 125 zł z 1 ha przelicze-
niowego,
- z gospodarstw  do 1 ha fizycznego
wynosi 250 zł. z 1 ha fizycznego. 

Podatek leśny z 1 ha fizycznego wy-
nosi 42,02 zł.
Podatek od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – 0,84 zł od 1m2
powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 0,30 zł
od 1 m2 powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (w §2 podjętej
uchwały o podatku od nieruchomości
Rada Gminy Mała Wieś zwolniła bu-
dynki mieszkalne z podatku),
b) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 18,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
– 8,76 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,
d) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej (przyjęto
górną granicę wyznaczoną przez usta-
wodawcę),
e) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 6,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Zgodnie z Ustawą  „Ordynacja podat-
kowa” (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 613
z późn. zm.) obowiązuje zasada:
1. W przypadku, gdy kwota podatku
nie przekracza 100,00 zł podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatno-
ści pierwszej raty (tj. 15 marca).
2. Jeżeli wysokość zobowiązania po-
datkowego na dany rok podatkowy nie
przekracza, określonych na dzień 
1 stycznia roku podatkowego, najniż-
szych kosztów doręczenia w obrocie
krajowym przesyłki poleconej za po-
twierdzeniem odbioru przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo po-
cztowe – nie wszczyna się postępowa-
nia, a postępowanie wszczęte umarza
się.
W 2017 roku nie pobierane będą zo-
bowiązania pieniężne do wysokości
6,00 zł. (nie będą wydawane decyzje
wymiarowe oraz zmieniające). A.Z.
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Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji rejestracji 
i dokonania spisu zwierząt gospodarskich do 31.12.2016r.

Rozprzestrzenianie się groźnej
choroby zakaźnej – afrykań-
skiego pomoru świń ASF 

i brak skutecznego leku spowodowało
konieczność zmiany obowiązujących
przepisów i wprowadzenie zmian
ustawą z dnia 23 września 2016r.- 
o zmianie niektórych ustaw w celu

ułatwienia zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt ( Dz. U z 2016r., poz.
1605).  Z dniem wejścia w życie
ustawy t.j. od 18.10.2016r. rolnicy po-
siadający zwierzęta gospodarskie
muszą dostosować się do nowych
zasad, zwłaszcza posiadacze trzody
chlewnej. Jedną z najważniejszych
zmian, które czekają już rolników jest
obowiązek dokonania spisu zwierząt
przebywających w siedzibie stada 
i przekazanie spisu do Powiatowego
Biura ARiMR w Płocku, przy ul. Biel-
skiej 47A, ustawowo do 31.12.2016r.,
jednakże z uwagi, iż jest to ostatni
dzień roku i Agencja pracuje krócej,
wskazane jest przekazanie do
30.12.2016r. lub wcześniej, a w na-
stępnych latach raz na 12 miesięcy,
jednak nie później niż do 31 grudnia.
Zgodnie z przekazanymi informacjami
spisu należy dokonać na drukach udo-

stępnionych w Biurze Powiatowym
Agencji oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Mała Wieś, na której
zamieszczony jest również przykła-
dowy spis stada bydła z objaśnieniem
jak wypełniać. Wprawdzie druk spisu
nie zawiera wyszczególnionego ,,stada
bydła’’, to zgodnie z wytycznymi
słowo ,,bydło” należy wpisać w wier-
szu tuż za datą sporządzenia spisu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na
wpisaną datę sporządzenia spisu, 
ponieważ od tej daty w ciągu najpóź-
niej 7 dni sporządzony spis należy
przekazać do Powiatowego Biura AR
i MR w Płocku. Należy również zwró-
cić uwagę na ponumerowanie stron
spisu oraz na złożenie czytelnego pod-
pisu osoby uprawnionej do złożenia
spisu. Z innych wprowadzonych
zmian związanych afrykańskim pomo-
rem świń jest obowiązek posiadacza
trzody chlewnej zgłoszenia Kierowni-
kowi Biura Powiatowego ARiMR
zmiany liczebności stada świń w ter-
minie 7 dni od dnia uboju oraz  zwięk-
szenia lub zmniejszenia liczebności
stada, z wyjątkiem urodzenia, przy-
wozu z państw trzecich lub członkow-
skich. W przypadku zagrożenia

wystąpienia lub gdy dojdzie do wystą-
pienia choroby zakaźnej zwierząt,
podlegającej obowiązkowi zwalczania
i zostanie określony obszar podlega-
jący ograniczeniom, posiadacz świń
zobowiązany jest zgłosić Kierowni-
kowi Biura Powiatowego AR i MR
zmianę stanu stada świń w terminie 24
godzin od dnia zwiększenia lub
zmniejszenia liczebności stada i uboju
zwierzęcia gospodarskiego. Pozostałe
zmiany zamieszczone są w artykule
z dnia 08.11.2016r. pt.,,Od 18 paź-

dziernika 2016 r. zmieniają się 
przepisy dotyczące identyfikacji 
i rejestracji zwierząt ”, zamieszczo-
nym na stronie internetowej urzędu:
www.malawies.pl . Załącznikiem do
tego artykułu jest druk spisu zwierząt
gospodarskich wraz z przykładowym
drukiem z objaśnieniami jak wypeł-
niać. 

D.Sz.
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Nowa opłata za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych

Wdniu 24.10.2016 r. Rada
Gminy Mała Wieś podjęła
Uchwałę Nr 149/XXI/2016

w sprawie wysokości opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z terenu gminy Mała Wieś.
W związku ze zmianami począwszy
od 01.01.2017 r. mieszkańcy gminy
Mała Wieś będą dokonywać opłaty za
odpady zbierane w sposób selektywny
w wysokości 8,00 zł miesięcznie za
jednego mieszkańca. Natomiast
stawka za zbieranie odpadów w spo-
sób nieselektywny miesięcznie na jed-
nego mieszkańca będzie wynosić
13,00 zł. M.M
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Hotel dla bezdomnych psów w Małej Wsi

Zokazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, mieszkań-
com naszej gminy, wolontariu-

szom naszego hotelu,  naszej
wspaniałej młodzieży, która bardzo ak-
tywnie wspiera nas w opiece nad na-
szymi podopiecznymi pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie naj-
bliższych napełni Wasze serca spoko-
jem i radością.  Niech Mikołaj obdarzy
Was wyjątkowo hojnie a nadchodzący
Nowy Rok będzie pełen szczęścia
i miłości.

WOLONTARIUSZE HOTELU 
DLA BEZDOMNYCH PSÓW 

W MAŁEJ WSI.
M.B.

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2017 roku

Informujemy, że od 1.01.2017 roku
nastapi zmiana  dotycząca dni 
w których będzie czynny pnkt nie-

odpłatnej pomocy prawnej,  dostępny
dla mieszkańców Naszej Gminy i Po-
wiatu Płockiego w ramach porozumie-
nia Powiatu Płockiego,  Okręgowej
Rady Adwokackiej w Płocku i Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w War-
szawie.
Od Nowego Roku nioedpłatna 
pomoc prawna udzielana będzie 
w każdą środę i  piątek, oprócz dni
ustawowo wolnych od pracy,  w go-
dzinach 9.00– 13.00.
Pozostałe zasady udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej pozostaja bez
zmian. 
Przypominamy, że nieodpłatna pomoc
prawna kierowana jest do osoby 
fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzie-
lenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z po-
mocy społecznej i wobec której w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia , 
2) która posiada ważną Kartę Dużej

Rodziny, 
3) która uzyskała zaświadczenie 
o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji wo-
jennych 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 sy-
tuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Więcej szczegółowych informacji
dotyczących zasad udzielania nieod-
płatnej pomocy prawnej, znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej Urzędu
pod adresem www.malawies.pl.

E.G.

środa 9.00-13.00
piątek 9.00- 13.00



Ustawa o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej

Pomoc dziecku i rodzinie jest za-
daniem własnym obowiązko-
wym samorządu gminnego

wynikającym z Ustawy z dnia 
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. 
Ustawa nałożyła na gminę obowiązek
wspierania rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, obejmuje
również planowe działania mające na
celu przywrócenie rodzinie zdolności
do wypełniania tych funkcji. 

W przypadku gdy ośrodek pomocy
społecznej poweźmie informację 
o rodzinie przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, pracownik socjalny
przeprowadza w tej rodzinie wywiad
środowiskowy, na zasadach określo-
nych w ustawie o pomocy społecznej.
Po przeprowadzeniu wywiadu, 
pracownik socjalny dokonuje analizy
sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wy-
nika konieczność przydzielenia rodzi-
nie asystenta rodziny, pracownik
socjalny występuje do kierownika
ośrodka pomocy społecznej z wnio-
skiem o jego przydzielenie. Po otrzy-
maniu wniosku, kierownik ośrodka
pomocy społecznej przydziela rodzi-
nie asystenta rodziny. Asystent 
rodziny prowadzi pracę z rodziną 
w miejscu jej zamieszkania lub 
w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Rolą asystenta rodziny jest wspieranie

rodzin, które z różnych powodów nie
są w stanie samodzielnie pełnić pra-
widłowo funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych wobec własnych dzieci.
Celem pracy asystenta jest osiągnięcie
przez rodzinę podstawowego poziomu
stabilności życiowej, która umożliwi
jej wychowywanie dzieci. Jego głów-
nym zadaniem jest nie dopuścić do od-
dzielenia dziecka od rodziny 
lub umożliwić jak najszybszy powrót
dziecka umieszczonego w pieczy za-
stępczej do rodziców.
Powołanie asystenta rodziny jest zada-
niem własnym gminy. W latach 2012-
2014 było zadaniem fakultatywnym, 
a od 2015 roku stało się zadaniem ob-
ligatoryjnym. Gminy mogą także 
zlecić to zadanie np. organizacjom po-
zarządowym.
W gminie Mała Wieś asystenta 
rodziny zatrudnia kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Małej Wsi.
Asystent rodziny zgodnie z ustawą

może prowadzić pracę z nie więcej niż
15 rodzinami w jednym czasie. 
W 2013 roku pomocą w formie usług
asystenta rodziny objętych zostało 
12 rodzin, w 2014 roku również 12 ro-
dzin, w 2015 roku 22 rodziny, 
a w 2016 roku do dnia 31 pażdzernika 
16 rodzin.
Wydatki związane z zatrudnieniem
asystenta rodziny finansowane są ze
środków własnych gminy oraz z dota-
cji celowej w ramach realizacji Pro-
gramu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej, który
wspiera samorządy terytorialne

w zatrudnianiu asystenta rodziny. 
Środki finansowe pozyskane na dofi-
nansowanie zatrudnienia asystenta ro-
dziny w ramach realizacji Programu
wyniosły: w 2013 roku 14.402 zł, 
w 2014 roku 20.279 zł z czego wyko-
rzystano 18.055,44 zł, w 2015 roku
21.000 zł i obecnie w 2016 roku
21.956 zł.

W.R
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Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym Nowym Roku

oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzą

pracownicy GOPS w Małej Wsi



Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Uczestnicy ŚDS w Starych
Święcicach odwiedzają wiele
ciekawych miejsc i spotykają

dużo interesujących ludzi. Zawierają
nowe znajomości, a nawet przyjaźnie.
Jest to grupa ludzi niezmiernie cie-
kawa świata, a świat zaczyna być cie-
kawy dla Nich. Czynnie uczestniczą
w spotkaniach  na które zostają zapra-
szani.
Na zaproszenie kolegów i koleżanek 
z ŚDS Łubiec wzięli udział  w „XII
Rajdzie Pieszym i Rowerowym Szla-
kami Puszczy Kampinoskiej”, mimo
dużej ilości kilometrów które przemie-
rzyli, nie czuli zmęczenia. Pojawili się
również na Święcie Plonów i VI
Dniach Bulkowa, prezentując swoje
piękne rękodzieło, którego ciągle
przybywa. Na długo w ich pamięci po-
zostanie też  „Dzień Humoru i Satyry”
w Zakrzewie, do dzisiejszego dnia
wspominają ten dzień, który przyniósł
im tak dużo radości i zabawy. 
Nie zabrakło ich również na naszych
„XVIII Dniach Gminy Mała Wieś”,
podczas których zaprezentowali swoje
prace artystyczne i własnoręcznie
przygotowane potrawy regionalne,
które cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem mieszkańców Gminy. 
ŚDS w Starych Święcicach nie tylko
bierze udział w spotkaniach na które

są zapraszani, sami również chętnie
angażują się w organizację imprez dla
innych. Wspólnie z GCK MultiOsada
przygotowali I Senioriadę w Gminie
Mała Wieś, która odbyła się 2 sierpnia
br. w Leśniczówce w Gałkach. Spot-
kanie przebiegało w rytmach tanecz-
nych melodii, ciekawych wystąpień
i wesołych zawodów. Wszyscy wra-

cali w dobrych humorach i z miłymi
wspomnieniami.
Na początku października wyjątko-
wym wydarzeniem był dla nich  wy-
jazd do  Teatru Dramatycznego w
Płocku na spektakl „Arszenik i stare
koronki”.  Był to wyjazd wyjątkowy,
chociażby dlatego, że większość w
teatrze była pierwszy raz w życiu, a na
pewno wszyscy z nich pierwszy raz
odwiedzili kulisy teatru, które dzięki

gościnności pracowników Teatru
mogli zwiedzić.
Z okazji dnia Św. Andrzeja, ŚDS zor-
ganizował dla swoich podopiecznych
zabawę Andrzejkową. Uczestnicy
zajęć wraz z terapeutami przygotowali
wróżby podpowiadające, co będzie
czekać ich w przyszłości, dobrą mu-
zykę do tańca oraz pyszny poczęstu-
nek. Spotkanie było doskonałą okazją
do zabawy i zacieśnienia więzi pomię-
dzy uczestnikami placówki.
Obecnie w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Starych Święcicach,
panuje  prawdziwie świąteczna atmos-
ferę. Dom zdobią piękne świąteczne
dekoracje, a w powietrzu rozlega się
zapach pieczonych ciasteczek.

E.G.

zdj. z archiwum własnego ŚDS
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Dzienny Dom Senior Wigor w Małej Wsi

Wdniu 29 wrzesnia br. uczest-
nicy Dziennego Domu Se-
nior-WIGOR z Małej Wsi

brali udział w  PIKNIKU SENIORA  
organizowanym przez Ministerstwo Ro-
dziny Pracy i Polityki Społecznej. 
Na spotkaniu obecna była również Pani
Minister Elżbieta Rafalska oraz wicemi-
nister Elżbieta Bojanowska. Obie Panie
złożyły serdeczne życzenia z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Star-
szych wszystkim seniorom i ich opieku-
nom. Celem  zoorganizowanego Pikniku
była wymiana doświadczeń między ist-
niejącymi Domami Senior-WIGOR  
a także  nawiązanie nowych znajomości.

M.J. zdj. z archiwum własnego Senior Wigor



Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA
Zdrowo – grillowo 

Stowarzyszenie Kobiet Wiej-
skich Malwa w okresie od
czerwca do października na te-

renie gminy Mała Wieś realizowało
projekt  Zdrowo -  grillowo dofinanso-
wany ze środków Programu „Działaj
Lokalnie IX”    Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Fundację Funduszu Lo-
kalnego Ziemi Płockiej „Młodzi
Razem” i powiatu płockiego. Projekt
polegał na zorganizowaniu dla miesz-
kańców gminy Mała Wieś cyklu spot-
kań promujących zdrowe grillowanie.
Każdemu spotkaniu towarzyszyła im-
preza środowiskowa, co dla spotkań
"Zdrowo - grillowo" gwarantowało
dotarcie do bardzo szerokiej grupy od-
biorców.    
Odbyły się 3 warsztaty kulinarne: w
Zakrzewie pod hasłem "Powitanie
lata. Wianki 2016", w Dzierżanowie,
towarzysząc Gminnemu Turniejowi

Piłki Plażowej oraz w Małej Wsi pod-
czas Dni Gminy. 
W ramach realizacji zadania zaku-
piony został duży grill gazowy, przy
którym pod plenerowym namiotem
SKW Malwa odbywały się pokazy
przygotowywania dań grillowych, me-
tody grillowania, ale także zbierane
były przepisy kulinarne na zdrowe
dania grillowe. Zostały one zamiesz-
czone w wydanym w ramach podsu-

mowania projektu biuletynie.
Głównym celem projektu było zakty-
wizowanie społeczne mieszkańców
gminy Mała Wieś, pobudzenie ich do
aktywnego współtworzenia kultury na
wsi. Mamy także nadzieję, że nasze
propozycje kulinarne będą inspiracją
dla uczestników warsztatów, którzy
wykorzystają je, organizując plene-
rowe spotkania przy grillu w rodzin-
nym gronie. I.J.
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zdj. z kroniki SKW  MALWY

Być Malwą to brzmi dumnie!

SKW Malwa w dniu 10 września
2016 roku  uczestniczyła w gali
Konkursu Poradnika Gospo-

dyni pn,, Kobiety na start” podczas VI
Ogólnopolskiego Zjazdu kół gospo-
dyń wiejskich i innych organizacji ko-
biecych z terenów wiejskich. 
Corocznie tego typu zjazdy kół gospo-
dyń odbywają się w Licheniu. W tym
roku wspólnie świętowałyśmy 150-
lecie powstania kół gospodyń wiej-
skich na ziemiach polskich. Spośród
240 stowarzyszeń kobiet wiejskich
biorących udział w konkursie jury
przyznało nam nagrodę za najlepsze
stowarzyszenie Województwa Mazo-
wieckiego.
Podczas zjazdu wystawiłyśmy swoje
stoisko ze smakołykami z Mazowsza.
Nasz Małowieski Tort Ziemniaczany
podbił serca smakoszy i wywalczył
dla nas II miejsce z 83 potraw biorą-
cych udział w konkursie. Nasze słod-
kości Tort Bezowy i Biały Blok
Czekoladowy otrzymały dwa wyróż-
nienia. J.N.

Dni Chleba w Wyszogrodzie

SKW Malwa wzięła udział 20
października 2016 roku w or-
ganizowanych przez  Zespół

Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wy-
szogrodzie ,,Dniu Chleba”. Przygoto-
wałyśmy stoisko na którym główną

rolę grał chleb upieczonym na natu-
ralnym zakwasie i innymi smakowi-
tymi potrawami do degustacji dla
uczestników. W konkursie na naj-
smaczniejszy chleb wypiekany na na-
turalnym zakwasie w kategorii szkoły
i instytucje otrzymałyśmy III miejsce.

J.N

zdj. z kroniki SKW  MALWY
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Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w
Małej Wsi

Po przerwie wakacyjnej dzieci
wróciły do przedszkola wypo-
częte, radosne i pełne zapału do

podejmowania nowych wyzwań. Już
w pierwszych dniach pobytu przypo-
mniały sobie o swoich prawach tak
ważnych w życiu każdego człowieka,
a także o obowiązkach czyli kodeksie
dobrego zachowania się.  

Rok szkolny rozpoczęliśmy od oma-
wiania zasad bezpiecznego przebywa-
nia w placówce, w ogrodzie, 
na spacerze, na ulicy oraz przepisów
ruchu drogowego. Gościliśmy funk-
cjonariuszy z Komendy Policji w Wy-
szogrodzie, którzy przybliżyli nam
swoją pracę      w zapewnieniu  bez-
pieczeństwa, a także zdradzili jak zos-
tać policjantem.
Tradycją naszego przedszkola jest
udział dzieci w Dniach Gminy Mała
Wieś. Czworo dzieci z grup 5 i 6- lat-
ków wzięło udział  w konkursie 
piosenki.

Od wielu już lat staramy się kształ-
tować u dzieci postawy proekolo-
giczne. Jesień to dobry czas 
na wprowadzanie takich treści – nie
tylko podczas zajęć w sali, ale przede
wszystkim  bezpośrednio  działając 
w terenie. We wrześniu wzięliśmy
udział w akcji „Sprzątanie świata”, 
z entuzjazmem i zapałem sprzątaliśmy
najbliższą okolicę. Przy tej okazji 
w grupach przedszkolnych rozma-
wiano o segregacji odpadów i sposo-
bach powtórnego ich wykorzystania.

Korzystając z pięknej jesiennej po-
gody dzieci spędzały dużo czasu 
w ogrodzie przedszkolnym oraz na
spacerach, gdzie podziwiały piękno
przyrody oraz zbierały ,,skarby je-
sieni”, które wzbogacają kąciki przy-
rody, a także wykorzystane były do
międzygrupowego konkursu plastycz-
nego "Jesienne ludziki". 

Promując zdrowy styl życia i żywie-
nia zachęcamy dzieci do systematycz-
nego spożywania warzyw i owoców.
W grupie dzieci 6-letnich  p. Elżbieta
Budek zorganizowała warsztaty dla
rodziców pod hasłem "Owocowy za-
wrót głowy", podczas których zachę-
ciła ich do wspólnej zabawy. Zajęcia

te miały na celu nauczyć dzieci czer-
pania radości ze wspólnego przygoto-
wywania potraw oraz zachęcić
przedszkolaki do zdrowego odżywia-
nia pokazując, że to, co jest zdrowe
może też ładnie wyglądać i wyśmieni-
cie smakować.

W naszym przedszkolu bawimy się
wspólnie z rodzicami. W październiku
zaprosiliśmy ich  na popołudniowe 
zabawy integracyjne, które poprowa-
dziła p. Elżbieta Budek. W przyjaznej
atmosferze zabawy, rodzice mieli
okazję poczuć się małymi dziećmi.
Wszyscy świetnie się bawili, było
dużo śmiechu połączonego z wysił-
kiem fizycznym.
Wszystkim Rodzicom, którzy brali
udział w zajęciach dziękujemy i gra-
tulujemy!

Wiek przedszkolny to najodpowied-
niejszy czas, w którym powinniśmy
rozwijać zainteresowania czytelnicze
najmłodszych. W tym roku szkolnym
rodzice aktywnie włączyli się do rea-
lizacji programu "Dlaczego warto czy-
tać dzieciom" opracowanego przez 
p. Irenę Winosławską. Wprowadzając
dzieci w świat teatru,  przedszkolaki
obejrzały przedstawienie "Wielkie
hece w bibliotece”, "Lekcja dobroci
Jasia i Małgosi" wykonane przez pro-
fesjonalnych aktorów.  Bajki nie tylko
bawią, ale przede wszystkim uczą
młode pokolenie. Dzieci razem z nimi
śpiewają, tańczą, śmieją się i przeży-
wają opowiadane historie.

Dbając o kształcenie wartości pat-

riotycznych wśród naszych przedszko-
laków, w listopadzie mieliśmy wiele
okazji do podejmowania tego tematu.
Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę wszystkie
dzieci oglądały film edukacyjny
"Polak Mały". Grupa 6-latków gościła
starszych kolegów z klasy IV szkoły
podstawowej pod opieką p. Lidii Ko-
pera. Przedstawili oni krótką lekcję
historii i patriotyzmu, oddając szacu-
nek symbolom walki o wolność Pola-
ków oraz symbolom narodowym.
W grupie dzieci 5-letnich p. Alicja Wi-
nosławska zaprosiła rodziców na zaję-
cia otwarte, których tematem była
"Polska nasza ojczyzna", a także
wspólnie wykonane zostały kotyliony
na Dzień Niepodległości. Z tej okazji
dzieci zaprezentowały piękny program
na Biesiadzie Patriotycznej w Węgrzy-
nowie. Radosne świętowanie Dnia
Niepodległości pomogło dzieciom do-
świadczyć jak być Polakiem – pat-
riotą.

W całokształcie naszej pracy na
pierwszym miejscu stawiamy dziecko
i jego dobro. Staramy się tak organi-
zować warunki, by każde dziecko roz-
wijało swoje zainteresowania 
i osiągało sukces na miarę swoich
możliwości, by dobrze przygotowało
się do podjęcia nauki w szkole.

Na tym jeszcze nie koniec, ponie-
waż przed nami ważne wydarzenia,
ale o nich w następnym wydaniu 
gazetki. A.B

zdj. z archiwum własnego Przedszkola
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Kampania ekologiczna ”Sprzą-
tanie świata – Polska 2016”

w Szkole Podstawowej im. 
W. H. Gawareckiego w Małej Wsi.
W ramach tegorocznej kampanii podjęto
wiele działań mających na celu podnie-
sienie świadomości ekologicznej spo-
łeczności szkolnej i lokalnej 
w zakresie zagrożeń dla środowiska 
i człowieka wynikających ze spalania
odpadów w nieprzystosowanych do tego
paleniskach domowych, na powierzchni
ziemi, wypalaniu traw, ściernisk.
Pierwszym etapem ww. akcji był apel
szkolny na którym dzieciom zostały
przekazane informacje dotyczące ekolo-

gii, jak również zostali zaprezentowani
szkolni zwycięzcy i uczestnicy XVIII
Ulicznego Biegu Zdrowia 
„Żyj zdrowo, bez uzależnień”.
W związku z Kampanią ekologiczną
uczniowie szkoły zaangażowali się
także w zbieranie makulatury, która zos-
tała przekazana do recyklingu.
We współpracy z Regionalnym Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku odbyły
się też „Jeżowe warsztaty”, w których
wzięły udział: klasa I a, II a, II b. „Nie
dla niskiej emisji” to kolejne warsztaty
ekologiczne dla klas trzecich i VI b. Te-
matyka zajęć dotyczyła „palącego” pro-
blemu, jakim jest spalanie od-

padów w piecach domowych. Ucznio-
wie poznawali przyczyny i skutk zanie-
czyszczenia atmosfery. Działania ekolo-
giczne koordynowała Wanda Milczarek
– Mossakowska.           W.M.M

Minione wakacje były w naszej
i sąsiednich Gminach czasem
zwiększonej aktywności ro-

werzystów, a to za sprawą  pierwszego
etapu projektu "Matura z roweru"
w ramach programu „Działaj Lokalnie
IX”. W poniedziałek 19 września 
w Szkole Podstawowej im. W.H. Gawa-
reckiego w Małej Wsi odbyło się podsu-
mowanie tej akcji. Działający przy
szkole Klub Hi - Ro od czerwca bieżą-
cego roku realizuje  cykl działań popu-
laryzujących turystykę i rekreację
rowerową w połączeniu z promocją his-
torii regionalnej i atrakcji okolic. Zapla-
nowano m.in. zajęcia i warsztaty dla
uczniów podstawówek i gimnazjalistów,
kobiet, osób niepełnosprawnych, 
instruktorów turystyki kwalifikowanej,
wizytę w muzeum, sklepie rowerowym
i wyjazd na tor kolarski. Jednym z mo-
dułów projektu, jak się okazało bardzo
udanym, była Wakacyjna Liga Rowe-
rowa - propozycja turystycznej rywali-
zacji skierowana do mieszkańców gmin
Mała Wieś, Wyszogród, Bodzanów 
i Bulkowo oraz wszystkich, którzy spę-
dzali na rowerze wakacje w tych okoli-
cach. Klub Hi-Ro skierował swój
pomysł nie tyle do wyczynowców, co do
zwykłych miłośników dwóch kółek.
Efekty zakończonej już rywalizacji
przeszły najśmielsze oczekiwania.
W wakacyjnej rowerowej zabawie
wzięło udział 6 drużyn o dźwięcznych
nazwach (Patrioci, Gamijama, Serce
Złodziejówki, Dzierżanowiacy,Malwy 
i Dywizjon 303 - 5 z gminy Mała Wieś,
jedna z Bodzanowa) o rozpiętości wieku
od sześciolatków do emerytów. Łącznie

było to 40 osób (rodziny, koledzy, sąsie-
dzi itp.). Drużyny przejechały latem
różne dystanse: od kilku do blisko 1200
km, a więc odległość jak z Warszawy do
Chorwacji. Imponujący jest też łączny
wynik wszystkich startujących grup - to
2359 kilometrów!
Łącznie w ramach Wakacyjnej Ligi Ro-
werowej odbyło się 85 rajdów, najdłuż-
szy z nich liczył 83 kilometry. 
Rowerzyści dotarli miedzy innymi 
do Czerwińska, Wyszogrodu, Bro-
chowa, Płońska i Płocka. Od końca
czerwca, gdy ruszyły pierwsze drużyny,
do 25 sierpnia – daty kończącej akcję,
było tylko 10 dni, gdy nikt nie wyruszył
na trasę. Przez resztę wakacji codziennie
odbywał się przynajmniej jeden, czasem
dwa lub trzy rajdy. Dwie z drużyn: Ga-
mijama i Dzierżanowiacy opracowały
również i rozmieściły w terenie 17 tablic
informacyjnych będących propozycją
szlaków dla turystów rowerowych.
Bardzo wzruszającym momentem był 
1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. Z inicjatywy pani Elż-
biety Śmigielskiej o 17.00 – godzinie
„W” - wspólnie wyruszyły na rajd trzy

rywalizujące ze sobą drużyny oraz ich
niezrzeszeni sympatycy. Zwycięzcami
całej rywalizacji okazali się Dzierżano-
wiacy przed rodzinną grupą Gamijama
i Sercem Złodziejówki. W podsumowa-
niu rajdów połączonym z wręczeniem
nagród wzięła udział prezes Fundacji
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Mło-
dzi Razem”-  pani Iwona Marczak, 
o swoich kolarskich pasjach opowie-
dział dziekan dekanatu wyszogrodz-
kiego ksiądz prałat Janusz Mackiewicz,
a walory turystyczne naszego regionu
przedstawił pan Dariusz Umięcki -
wiceprezes oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego w Czerwińsku
nad Wisłą. Cała akcja była możliwa
dzięki dofinansowaniu ze środków Pro-
gramu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka
„Działaj Lokalnie” Fundacji Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi
Razem" i powiatu płockiego.

Klub Hi-Ro

zdj. z archiwum własnego Szkoły Podstawowej w Małej Wsi 

zdj. z archiwum własnego SP w Małej Wsi 
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Podróże Kształcą

To wiadomo od dawna i dlatego
gimnazjaliści z Małej Wsi chętnie

odbywają krótsze i dłuższe wycieczki. 
W połowie października grupa 18
osób poleciała samolotem na 2 dni do
Wrocławia, a pod koniec miesiąca 54
uczniów uczestniczyło w zajęciach
edukacyjnych w Muzeum Narodo-
wym oraz lekcji muzealnej w Zamku
Królewskim.
W dniach 20 – 21  października 2016
r. odbyła się wycieczka do Wrocławia.
Już od samego początku zapowiadała
się ciekawie, bo uczestnicy odlatywali
z lotniska na Okęciu. Dla większości
był to pierwszy w życiu lot. Pobyt we
Wrocławiu rozpoczęli od zwiedzenia
miasta. Duże wrażenie na uczniach
zrobił Ogród Japoński oraz najbardziej
znany ogród zoologiczny w Polsce
i znajdujące się tam  Afrykarium.  Po-
wrót także obfitował w moc wrażeń,
bo uczestnicy wracali do Warszawy
szybkim Pendolino.
Wycieczka do Warszawy 28 paździer-
nika rozpoczęła się od zwiedzania
Zamku Królewskiego. Przewodnik
oprowadził grupę po królewskich

komnatach, a przy okazji analizowania
dzieł malarskich przedstawiających
sceny z historii Polski przeprowadził
test z historii. Najaktywniejsi dostali
upominki. Dwugodzinna podróż 
w czasie, po komnatach zamku zakoń-
czyła się projekcją filmów o historii
Warszawy i dziejach Zamku Królew-
skiego.
Następnym punktem wycieczki był
spacer Traktem Królewskim. Rozpo-
znawaniu ważnych miejsc towarzy-
szył quiz – czyj to pomnik? Bez trudu
uczniowie rozpoznali Mickiewicza,
Prusa i Kopernika dumnie spoglądają-
cych z cokołów. Spacer zakończył się
wejściem do Muzeum Narodowego,

gdzie uczniowie wzięli udział w zaję-
ciach edukacyjnych. Otrzymali 
obszerne karty pracy,  które wypełniali
w czasie zajęć. Uczniowie analizowali
m.in. Tryptyk Jerozolimski z końca
XV wieku, obraz pędzla Bernarda Bel-
lotto zw. Canalettem „Widok War-
szawy z tarasu Zamku Królewskiego”,
a także Jana Matejki „Bitwę pod
Grunwaldem” oraz obraz Józefa Me-
hoffera „Dziwny ogród”.   Niewątpli-
wie bezpośrednie obcowanie 
z dziełami sztuki dostarczyło uczest-
nikom nie tylko wielu wrażeń, ale
przede wszystkim wiedzy, która zdo-
bywana była w niezwykle sprzyjają-
cych okolicznościach. I.J.

Podsumowanie wakacji 
w Małej Wsi

Kolejny już raz na terenie naszej
gminy zostały zorganizowane

półkolonie letnie dla dzieci w wieku
do 16 roku życia, których rodzice lub
prawni opiekunowie są ubezpieczeni 
w KRUS.  Tegoroczne półkolonie
spotkały się z niebywałym zaintereso-
waniem. W lipcu i sierpniu w dwóch
zorganizowanych turnusach  wzięło
udział 116 uczestników. Trzeba było
ludzi dobrej woli, by tak duże przed-
sięwzięcie zostało zrealizowane. Tacy
właśnie  znaleźli się w naszej gminie:
prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
p. Wiktor Szmulewicz, Wójt Gminy
Mała Wieś p.  Zygmunt Wojnarowski
oraz  p. Jadwiga Milewska – dyrektor
Gimnazjum z Oddziałem Integracyj-
nym im. Anny Nakwaskiej w Małej
Wsi.
Półkolonie letnie dofinansowane były

przez Krajową Radę Izb Rolniczych 
i Urząd Gminy Mała Wieś a zorgani-
zowane w Gimnazjum z Oddziałem
Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej
w Małej Wsi. Ideą akcji jest promowa-
nie aktywnego sposobu spędzania
wolnego czasu. Poprzez pogadanki 
i zabawy wśród młodych ludzi popu-
laryzowany był zdrowy styl życia, 
z dala od używek.
Uczestnicy półkolonii podzieleni byli
na 2 turnusy. Na każdym z nich odbyło
się 10 wycieczek, w których dzieci 
i młodzież oprócz opieki i ciekawej
rozrywki, zapewniony mieli suchy
prowiant na drogę i  obiad.
W płockich kinach oglądali  filmy, 
relaksowali się, pływając  na płockiej
Podolance i bawiąc się w Aquaparku
w Kutnie, brali także udział w zaję-
ciach rekreacyjnych w kręgielni,  
w Happy Parku w Stróżewku, w zaję-
ciach rekreacyjnych w parku linowym
Kraina wrażeń w Borowiczkach,  

w Warszawie  w kinie 5 D Cinema
Park na Bemowie oraz grali w lasero-
wego paintballa. 
Mamy nadzieję, że za rok nie zabrak-
nie ludzi dobrej woli, by móc konty-
nuować półkolonie letnie dla dzieci 
i młodzieży z gminy Mała Wieś, dla
których 10 zorganizowanych wycie-
czek to często jedyna wakacyjna  roz-
rywka. I.J.

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum 

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum w Małej Wsi
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SPORTOWO – REKREACYJNY
Piknik Rodzinny z Okazji Dnia

Dziecka, Matki i Ojca to impreza śro-
dowiskowa organizowana już od
wielu lat przez UKS "BOROWIK"
oraz Szkołę Podstawową w Podgórzu
wraz z Komitetem Rodzicielskim. 
Cieszy się  ogromnym zainteresowa-
niem dzieci i ich najbliższych nie tylko
z naszej szkoły, ale również z całej
Gminy Mała Wieś. W tym roku wiele
rodzin świętowało razem z nami w so-
botę 4 czerwca. Nad planowaniem, 
organizacją i przebiegiem imprezy

czuwały jej koordynatorki - Monika
Górka i Lidia Figurska.
Tradycyjnie imprezę otworzyła dyrek-
tor szkoły – Pani Iwona Sobótko, która
serdecznie powitała wszystkich obec-
nych życząc udanej zabawy. Na po-
czątek dzieci  zaprezentowały część
artystyczną dedykowaną rodzicom. 
Na wszystkich uczestników imprezy
czekało wiele atrakcji, spośród któ-
rych każdy na pewno znalazł coś od-
powiedniego dla siebie. Były to
m.in. poszukiwanie „Skarbów Boro-
wika”, konkurencje rodzinne, gry 

i zabawy na stanowisku Komendy
Miejskiej Policji, konkursy na "Naj-
pyszniejsze ciasto" oraz na "Najsym-
patyczniejszego czworonoga", występ
zespołu UKUDEMIA z Małej Wsi,
wspólne grillowanie. Przez  cały czas
trwania imprezy można było oglądać
fotoreportaże i kroniki szkolne doku-
mentujące działania szkoły. Nad bez-
pieczeństwem uczestników czuwali
strażacy z Ochotniczych Straży Poża-
rnych z Małej Wsi, Zakrzewa i Podgó-
rza, wśród których znajdowali się
absolwenci Szkoły Podstawowej 
w Podgórzu.
Piknik Rodzinny w Podgórzu to za-
wsze  doskonała okazja do wspólnej
zabawy, integracji, spotkań ze znajo-
mymi i przyjaciółmi. Impreza ta była
współfinansowana ze środków Gminy
Mała Wieś, Starostwa Powiatowego w
płocku oraz  licznych sponsorów, któ-
rym organizatorzy składają serdecznie
podziękowania. Organizatorzy
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9listopada 2016r. już po raz dwu-
dziesty drugi na terenie Szkoły
Podstawowej w Podgórzu od-

były się Jesienne Biegi Przełajowe 
z okazji Dnia Niepodległości.
Nadrzędnym celem przyświecającym
organizatorom tej imprezy sportowej
oprócz popularyzacji biegów przełajo-
wych było radosne świętowanie tak
ważnej dla każdego Polaka rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści.  Pomimo niesprzyjających warun-
ków pogodowych do rywalizacji
przystąpiło 1046 zawodników ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z powiatów płoc-
kiego, gostynińskiego, sierpeckiego
płońskiego i miasta Płock.
Szkoły podstawowe reprezentowało
478 uczniów z 25 placówek, szkoły
gimnazjalne 463 uczniów z 21 placó-
wek, a ze szkół ponadgimnazjalnych
było 99 zawodników z 6 placówek. 
Zawody sportowe zorganizowane
przez Szkołę Podstawową w Podgórzu
i Uczniowski Klub Sportowy „Boro-
wik” zaliczane są do współzawod-
nictwa sportowego szkół w ziemskim
powiecie płockim. 
Uroczystość swoją obecnością uświet-

nili: Zygmunt Wojnarowski Wójt
Gminy Mała Wieś, J. Nowatkiewicz
Sekretarz Gminy, W. Lewandowski
wiceprezes PSZS J. Milewska Radna
Powiatu Płockiego, J. Koper, D. Cho-
chół i S. Pielat - Radni Gminy Mała
Wieś.
Na 6 zwycięskich zawodników w każ-
dej z 14 kategorii czekały pamiątkowe
koszulki i dyplomy promujące pod-
górską imprezę, naszą gminę i staro-
stwo płockie, a miejsca na podium
nagradzane były  medalami. Najlepsze
drużyny odjeżdżały z pucharami
(miejsca I-III) i dyplomami (miejsca I-
VI). Jak co roku wszyscy uczestnicy
mogli rozgrzać się kubkiem gorącej
herbaty i zregenerować siły posilając
się słodką bułką oraz jabłkami.
Dyrektor szkoły składa  podziękowa-

nia wszystkim zaangażowanym 
w przygotowania i przebieg uroczys-
tości: nauczycielom i pracownikom
szkoły, rodzicom uczniów szkoły,
Wójtowi Gminy Mała Wieś, straża-
kom z OSP z Podgórza, opiece me
dycznej z Ośrodka Zdrowia w Małej
Wsi, pracownikom i uczestnikom
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
DPS w Zakrzewie, sędziom oraz przy-
jaciołom szkoły.
Zawody zostały sfinansowane z fun-
duszy Gminy Mała Wieś na realizację
zadania publicznego oraz z funduszy
Starostwa Powiatowego w Płocku.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom 
i opiekunom za obecność i wspólne ra-
dosne przeżywanie Narodowego
Święta Niepodległości. I . S .

zdj. z archiwum własnego  SP w Podgórzu

zdj. z archiwum własnego SP w Podgórzu



Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Wnowym roku szkolnym
2016/2017 w Szkole Pod-
stawowej w Dzierżanowie

naukę rozpoczęło 58 dzieci, w tym 18
w Oddziale Przedszkolnym. Grupa
przedszkolaków jest w tym roku dość
liczna i składa się z dzieci 6-cio letnich
realizujących roczne przygotowanie
do szkoły, 5-cio latków, które zadomo-
wiły się już u nas bardzo dobrze oraz
maluszków; 3- i 4-latków, które sta-
wiają swoje pierwsze kroki w drodze
do regularnej nauki.
W pierwszym dniu nauki wszyscy
uczniowie przybyli  do częściowo od-
świeżonej szkoły. Nie odbyłoby się to
oczywiście bez pomocy rodziców, któ-
rzy w czasie wakacji pomalowali trzy
sale lekcyjne i korytarz. Zatem bez
przeszkód można było rozpocząć
naukę w kolejnych klasach i na kolej-
nych etapach edukacyjnych.
Wrzesień jest dla wszystkich czasem
intensywnej pracy... nie tylko umysło-
wej. Pracujemy także nad tym, aby
uczniowie naszej szkoły rozwijali się
na wszystkich płaszczyznach.
Dbamy o ich rozwój fizyczny i zapew-
niamy udział w zawodach sportowych,
np. uczniowie bardzo licznie wzięli
udział w „Biegu Zdrowia” organizo-
wanym podczas XVIII Dni Gminy
Mała Wieś.
Troszcząc się o dobro wspólne, jakim
jest nasza planeta, organizujemy co
roku Sprzątanie Świata – w tym roku
pod hasłem: „Podaj dalej... drugie

życie odpadów”. W ten sposób uwraż-
liwiamy dzieci na otaczający ich świat
i promujemy poszanowanie zasobów
oraz promujemy aktywną segregację.
W ramach tej akcji sprzątamy także
okoliczne tereny. W tym dniu został
zorganizowany również konkurs 
z okazji szkolnego „Dnia Ziemniaka”
połączony z pieczeniem kiełbasek na
ognisku.
Korzystając z ostatnich słonecznych
dni, zorganizowaliśmy dla naszych
uczniów historyczno– przyrodniczą
wycieczkę do Łowicza, Żelazowej
Woli i Nieborowa. Odbyła się ona 

w dniu 27 września, który obchodzony
jest jako Międzynarodowy Dzień Tu-
rystyki.
Jak co roku w naszej szkole obcho-
dzimy także Dzień Edukacji Narodo-
wej. Uczniowie dbają o uśmiech na
twarzach nauczycieli i obdarowują ich
pięknymi wierszami oraz piosenkami.
Z tej okazji swoje święto obchodzą
także najmłodsi milusińscy - pani 
Dyrektor pasuje dzieci na Uczniów
Klasy I, a maluszki, które przybywają
do Oddziału Przedszkolnego po raz
pierszy, na Przedszkolaka. 
W listopadzie nie zapominamy o kul-
tywowaniu tradycji związanej z ob-
chodami Narodowego Dnia Niepodle-
głości. Każda pamięć jest ważna -
nawet ta bardzo bolesna, więc i my nie
chcemy zapomnieć. Uczymy także
najmłodszych o naszych barwach na-
rodowych i symbolach oraz przypomi-
namy bohaterów, którzy toczyli bój 
o wolną Polskę!
Serdecznie zapraszamy do śledzenia
naszych szkolnych uroczystości i wy-
darzeń na Facebookowym fanpage'u
www.facebook.com/dzierzanowo oraz
na stronie internetowej www.spdzie-
rzanowo.pl

L.W.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im.Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Orszymowie
„NOWY ODDZIAŁ 

PRZESZKOLNY – GRUPA
KRASNOLUDKI”

W roku szkolnym 2016/2017 w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Or-
szymowie, utworzono nowy oddział
przedszkolny dla dzieci trzyletnich
(grupa „KRASNOLUDKI”). Wyma-
gało to wielu zmian organizacyjnych

w szkole, ale również wiązało się 
z przyjęciem nowych pań opiekunek,
pani Marty Rydzewskiej (wychowaw-
czyni grupy) oraz pani Katarzyny
Banaszewskiej. Nowy wystrój sali

maluchów, zachęca dzieci do wspólnej
zabawy i nauki, co potwierdzają
uśmiechy trzylatków podczas codzien-
nych zajęć i spacerów.

D.L
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„POCZYTAJ MI BABCIU”
Czy pamiętacie jak wasze babcie czytały
wam do snu? Kto z was nie lubił tajem-
niczych i owianych grozą historii opo-
wiadanych przez babcie i dziadków?
Seniorzy z okolic naszej szkoły chętnie
włączyli się w akcję czytelniczą pt.:
„Poczytaj mi babciu”. Polegała ona na
cyklicznych spotkaniach seniorów 
z dziećmi, podczas których babcie czy-
tały dzieciom bajki. Dzieci z klas I – III
oraz z grup przedszkolnych chętnie słu-
chały wzorowo czytanych opowieści.
Maluchy mogły same wybierać bajki,

które chciały usłyszeć. Odbyły się już
dwa spotkania z babciami. Pierwsze 
26. 10.2016 r. uświetniła lokalna pisarka
i poetka p. Halina Nowacka, na drugie
02.11.2016r. zaszczyciła nas swoją
obecnością p. Czesława Szlasa. Obie
panie starały się zainteresować słucha-
czy modulacją głosu oraz wprowadze-
niem w klimat utworów. Uczniowie 
z przejęciem i uwagą wysłuchali  bajek
i bardzo szybko pytali o następne spot-
kanie, które odbędzie się niebawem.

D.L

„WYJAZD DO TEATRU”
28 października 2016 r. przedszkolaki
i uczniowie z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Orszymowie uczest-
niczyły w wycieczce do Płocka. 
Głównym celem wyjazdu był Teatr
Dramatyczny  i obejrzenie spektaklu
pt. „Konik Garbusek”. 
Zarówno maluchy, jak i starszaki były
zafascynowane miejscem i spotka-
niem z aktorami. Sztuka bardzo podo-
bała się wszystkim uczestnikom
wycieczki. Niebawem planujemy wy-
jazd do kina.

D.L

„ŚNIADANIE DAJE MOC”
Od sześciu lat, 8 listopada obchodzony
jest Dzień Śniadanie Daje Moc ze
szkołami z całej Polski. W bieżącym
roku nasza szkoła zorganizowała po
raz drugi wspólne zjedzenie zdrowego
śniadania.

D.L.

zdjęcia z archiwum własnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie
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Od listopada 2016 r. dzieci mają
możliwość uczestniczenia 
w zainicjowanych przez Mul-

tiOsadę  zajęciach z  j. angielskiego,
które odbywają się w każdy ponie-
działek w godzinach 15:15 - 16:00.
Zajęcia są skierowane do dzieci 
w wieku do lat 10. Dzięki tym zaję-
ciom dzieci mają możliwość podno-
szenia poziomu w nauce języka.
W Multiosadzie uruchomiony został

także Klub Brzdąca skierowany do
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zajęcia
odbywają się w sobotę w godzinach
9:30-11:30. Jest to dobry czas na za-
bawę z rówieśnikami oraz aktywne
spędzenie czasu wolnego. Zajęcia 
z dziećmi mają charakter pedago-
giczno - aktywizujący.
Po raz pierwszy grupa nieformalna
Sami Swoi wraz z MultiOsadą w ra-
mach projektu ,,Mazowsze Lokalnie”
dnia 2.09.2016 r. zorganizowała Se-
nioriadę.
Impreza odbyła się w leśniczówce 
w Gałkach. Wiele osób zaangażowa-
nych było w przygotowania tegoż
święta min. Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich Malwa, które to pod hasłem
"zdrowo-grillowo" przygotowały dla
wszystkich smaczny poczęstunek.
Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu
"Senior Wigor", mieszkańcy Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Sta-
rych Święcicach i Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Zakrzewie także przy-
gotowali słodki poczęstunek i zapre-

zentowali swoje prace, które wyko-
nują w ramach terapii. Przybyli 
tu także członkowie Koła Emerytów 
i Rencistów ze swoimi pracami ręko-
dzielniczymi. Na spotkaniu nie za-
brakło także występów muzyczno-
artystycznych przygotowanych przez
przybyłych gości. Wieczorem uczest-
nicy Senioriady wspólnie bawili się
przy muzyce Dj Cioska a wieczorem
na leżakach mieli możliwość obejrze-
nia filmu pt.,,Jak dogonić szczęście”.
W dniu 3.10.2016r GCK MultiOsada
gościła w swoich progach pisarkę Mo-
nikę Sawicką, która ma już  za sobą
wydanie kilkunastu książek. Tego dnia
dzieci z samorządowego przedszkola
oraz ze szkoły podstawowej w Małej
Wsi uczestniczyli w spotkaniu i warsz-
tatach przygotowanych przez nią przy-
gotowanych. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem ze strony
uczestników. Wieczorem autorka spot-
kała się z osobami dorosłymi, którym
opowiadała o swoim życiu, przeży-
ciach oraz twórczości. Wprowadziła
ona wspaniałą atmosferę spotkania,
która udzielała się każdemu obecnemu
na spotkaniu.
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi w ramach Dnia Osoby
Starszej zorganizowało spotkanie łą-
czące pokolenia starsze z młodymi
pod hasłem: ,,Młodzi pamiętają o star-
szych”. Na spotkanie zostali zapro-
szeni członkowie koła emerytów 
i rencistów oraz uczestnicy Domu

Dziennego Pobytu Senior Wigor 
w Małej Wsi. Uczniowie ze szkoły
podstawowej w  Małej Wsi przygoto-
wali dla nich wesoły występ arty-
styczny, który nagrodzony został
gromkimi brawami. Po występach se-
niorzy wspólnie bawili się i tańczyli 
z dziećmi. Nie zabrakło także wspól-
nych pogawędek przy kawie i cias-
teczku. Gminne Centrum Kultury
MultiOsada zorganizowało wyjazd do
Teatru ,,Baj” w Warszawie dla dzieci.
Wyjazd ten połączony był z warszta-
tami teatralnymi, w których czynny
udział brali wszyscy uczestnicy. Gim-
nazjaliści zaś mieli możliwość wzięcia
udziału w warsztatach teatralnych zor-
ganizowanych w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury ,,Kul-
tura Dostępna”.
Na bazie porozumienia MultiOsady
z Teatrem Rozmaitości. Łącznie w obu
warsztatach udział wzięło 39 uczniów.

Andrzejki w MultiOsadzie
30.11.2016r Gminne Centrum Kultury
Multiosada zorganizowało Andrzejki
w programie były min. wróżby, po-
częstunek i wspólna zabawa taneczna.

Koncert saksofonistki 
1.12.2016r. gościliśmy światowej
sławy brytyjską saksofonistkę Patsy
Gamble,  kompozytorkę z wieloletnim
stażem scenicznym, występującą 
w wielu krajach świata. Pracuje m in.
dla Roda Stewarda, Eugen „Hidea-
way” Bridgesa, Dolly James na stałe
współpracuje również z legendarnym
Mickiem Jaggerem z the Rolling Sto-
nes! K.B.

zdj. z archiwum własnego 
GCK MultiOsada

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada
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10listopada już po raz XIX
odbyła się w Węgrzyno-
wie Biesiada Patriotyczna

zorganizowana przez GCK Multio-
sada i sołectwo Węgrzynowo. Przyby-
łych gości przywitali: Wójt Gminy
Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski,
Sołtys wsi Węgrzyno Łucja Piekut 
i Dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury  Multiosada Krzysztof  Balawen-
der, którzy podziękowali współ-
pracownikom za wspólne przygotowa-
nie tego wyjątkowego wieczoru. 
W biesiadzie udział wzięły przedszko-
laki z grupy 5 latków z Samorządo-
wego Przedszkola w Małej Wsi 
i przedstawiły program muzyczno-ar-
tystyczny często nagradzany grom-
kimi brawami. Chór z Gimnazjum 
w Małej Wsi wykonał pieśni patrio-
tyczne wprowadzając w ten sposób
klimat historyczny. Goście biesiady
mieli możliwość obejrzenia filmu 
o obronie Płocka 1920 r. oraz wysłu-
chania prelekcji Wiesława Żmudy 
o obronie Płocka poszerzającą histo-
ryczną tematykę filmu i pierwszych lat
niepodległości. Nie zabrakło wspom-
nień i rozmów o patriotyzmie. Temu
służył wywiad Krzysztofa Balawen-
dera z Waldemarem Rypińskim, który
opowiadał  o swoim dzieciństwie 
i wychowaniu w duchu patriotyzmu.
Zdzisław Wiśniewski grając na akor-
deonie zachęcał do wspólnego śpiewa-
nia pieśni patriotycznych.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Małej Wsi wykonały poloneza koń-
czącego historyczną część  biesiady.
Specjalnym punktem tego wieczoru
był poetycko-muzyczny koncert
Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka,
pełnego poetyckich treści i refleksji.

Po zakończeniu oficjalnej części bie-
siady gospodarze zaserwowali  po-
częstunek a Dj Ciosek skutecznie
zachęcał do wspólnej zabawy tanecz-
nej, która trwała do późnych godzin .

K.B.

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego roku

życzy dyrektor GCK MultiOsada Krzysztof Balawender
wraz z pracownikami.



Co w trawie piszczy ...czyli ZERiI w Małej Wsi

Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Małej Wsi, jest
jedną z  najprężniej działających

instytucji pozarządowych na terenie na-
szej Gminy. Są otwarci na podejmowa-
nie współpracy ze Stowarzyszeniami 
z terenu Gminy, jak również bardzo
chętnie spotykają się z uczestnikami 
Dziennego Domu Senior Wigor i Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Sta-
rych Świecicach. Zawsze uczestniczą
we wszystkich imprezach gminnych. 
Na Nich zawsze można liczyć. Nie
ważny jest charakter imprezy, nie
straszne im wyzwania, oni nigdy nie za-
wodzą! 
Jest to grupa ludzi bardzo uzdolnionych,
piszą wiersze, malują obrazy, rzeźbią,
haftują, grają na instrumentach, śpie-
wają…i tak można by wymieniać w nie-
skończoność.  
Swoja obecnością potrafią umilić każdą
imprezę gminną, dopasowując się do jej
rodzaju i charakteru. 
Podczas tegorocznych Dni Gminy, 
w piątkowy wieczór czytali wiersze his-
toryczne, a w niedziele prezentowali
swoje piękne rękodzieło i częstowali
mieszkańców pysznymi smakołykami,
własnoręcznie przygotowanymi przez
Panie z ZERiI. 
Uczestniczyli również w uroczysto-
ściach Święta Chleba w Wyszogrodzie 
i pierwszej ''Senioriadzie”, w Leśni-
czówce w Gałkach, prezentując malar-
stwo, origami, decoupage, koronkarstwo
i poezję. W Dniu Dziecka odwiedzili
przedszkolaków a latem,  kiedy roz-
pieszczała nas piękna pogoda, odwie-
dzali zakątki naszej gminy na rowerach.
Trzeba przyznać, że kondycji może po-
zazdrościć im nie jeden młody człowiek.

W sierpniu br. zorganizowali Bal 
Integracyjny w Małej Wsi. Są bardzo
wdzięczni wszystkim sponsorem, 
bo dzięki ich pomocy mogli zorganizo-
wać bal, którego naprawdę można poza-
zdrościć.
Na zaproszenie bodzanowskiego koła
Emerytów uczestniczyli w wycieczce
rekreacyjnej do Ciechocinka. Byli pod
ogromnym wrażeniem zmian, jakie za-
szły w tym miasteczku w ostatnich la-
tach. Był to dla nich naprawdę wyjazd
pełen wrażeń. Odwiedzili też ostatnimi
czasy, źródła wód geotermalnych w
Mszczonowie. Zadowoleni i odstreso-
wani wrócili do domów.
Ich pracę i zaangażowanie w życie spo-
łeczne wyróżnił, podczas XVIII Dni
Gminy Mała Wieś Wójt Gminy Mała
Wieś  Pan Zygmunt Wojnarowski, skła-
dając podziękowania  na ręce Prezesa
Związku Pana Waldemara Rypińskiego,
a Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek
wraz z Przewodniczącą  Płockiego Pol-
skiego Związku Emerytów i Rencistów
Panią Jadwigą Korneszczuk na Balu In-

tegracyjnym w Wyszogrodzie odzna-
czyli Panią Barbarę Kłosińską, Danielę
Szlaza, Hannę Krystek i Waldemara Ry-
pińskiego złotą odznaką PZERiI. 
Serdecznie Gratulujemy.
Jak to niestety w życiu bywa, nie brako-
wało też smutnych akcentów. Dwie
członkinie po ciężkich chorobach opu-
ściły szeregi ZERiI w Małej Wsi. 
W ostatniej drodze towarzyszyli im ko-
ledzy i koleżanki, biorąc udział w uro-
czystościach pogrzebowych.

E.G.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy ZERiI 
w Małej Wsi
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Świąteczny czas

Wiatr niesie
Kolędy dżwięki
Po polach i lesie

Za Jezusa Boże Ci Dzięki.

Trawy zaszemrały
Zaszumiały drzewa

Dziś zrodzony Jezus mały
Ciesz się ludu i zaśpiewaj.

Jezus odkupi świat
Siostra z siostrą będzie
Z bratem będzie brat

I miłość szczera wszędzie.

To taki czas
Świąteczny czas
Nie dziwi czas
Ten Boży czas

RyWal
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Nowotwory złośliwe stanowią
drugą przyczynę zgonów 
w Polsce. Najczęstszymi no-

wotworami złośliwymi wykrywanymi
u mężczyzn jest nowotwór złośliwy
płuca, gruczołu krokowego, jelita gru-
bego.  U kobiet natomiast wiodącymi
są nowotwory piersi, płuca, trzonu ma-
cicy oraz jelita grubego.
Największy odsetek zgonów nowo-
tworowych stanowiły u mężczyzn
zgony z powodu nowotworów złośli-
wych płuca, jelita grubego i gruczołu
krokowego, natomiast u kobiet - płuca,
piersi, a w dalszej kolejności jelita gru-
bego.
Wzrost  liczby zachorowań i zgonów
na nowotwory złośliwe wynika:
• ze zwiększenia liczby ludności po-
wyżej 65. roku życia, 
• ze zwiększenia ekspozycji na czyn-
niki rakotwórcze,
• rozpowszechnienia zachowań sprzy-
jających rozwojowi raka – nikoty-
nizm.
Do przyczyn wzrostu śmiertelności

można także zaliczyć nieodpowiedni
sposób odżywiania, niską aktywność
fizyczną, brak świadomości zagroże-
nia chorobami nowotworowymi, 
a w konsekwencji niechęć do wykony-
wania badań przesiewowych oraz 
do wczesnego zgłaszania się do leka-

rza w przypadku zauważenia ewen-
tualnych zmian chorobowych. 
Prognozy Krajowego Rejestru Nowo-
tworów pokazują, że liczby zachoro-
wań i zgonów na nowotwory złośliwe
w Polsce będą wzrastać, stając się 
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn
pierwszą przyczyną zgonów przed 65.
rokiem życia. Jednej trzeciej zachoro-
wań na nowotwory można zapobiec
poprzez zmodyfikowanie lub unikanie
kluczowych czynników ryzyka, takich
jak palenie tytoniu w tym również pa-
lenie bierne, nadwaga, niskie spożycie
warzyw i owoców, brak aktywności 
fizycznej oraz spożywanie alkoholu. 
Nowotwory płuc powodowane 
są przez wiele czynników i dlatego
profilaktyka nowotworów powinna
uwzględniać w styl życia, czynniki za-
wodowe, środowiskowe.
Największy wpływ na zapobieganie

nowotworom płuc ma nikotynizm
czyli uzależnienie od nikotyny.
Zaprzestanie palenia papierosów sta-
nowi pierwszy i podstawowy element
profilaktyki chorób układu oddecho-
wego i naczyniowo sercowego  i jest
bezwzględnym warunkiem w trakcie
leczenia rozpoznanej choroby nowo-
tworowej.  Zmian w organizmie 
wywołanych nikotynizmem nie ma
możliwości w 100 % cofnąć. Po rzu-
ceniu palenia w różnym stopniu po-
zostaje niewydolność narządów
i całych układów naszego organizmu,
wiele objawów ma mniejsze nasilenie.
Dlatego tak ważna jest silna wola aby
nie sięgnąć po pierwszego lub kolej-
nego papierosa. Zachęcam wszystkich
palących do podjęcia wysiłku zaprzes-
tania palenia.

B.K.

Zdrowie w pigułce- Nowotwory płuc

Rak płuc

Płuco

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia,
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Małej Wsi
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Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi, 
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Numer trzynasty opracowała: 
Ewa Grzelak

Pracownik Urzędu Gminy w Małej Wsi

Z błyskiem flesza...
XVIII Dni Gminy Mała Wieś


