Pięknych Świąt Wielkanocnych,
obﬁtujących w rodzinne spotkania,
pozytywne emocje i wiosenną radość.
Aby cud zmartwychwstania Jezusa
był Waszym osobistym cudem.
Niech miłość, radość i dobro
zawsze będą obecne w Waszym życiu
tego życzą z okazji Świąt Wielkanocnych
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Jubileusz Złotych Godów

ięć par z terenu Gminy Mała
Wieś świętowało w sobotę 28
stycznia 2017 roku, pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Małżonkowie z imponującym stażem
spotkali się w budynku Dziennego
Domu Senior-WIGOR w Małej Wsi,
gdzie Wójt Zygmunt Wojnarowski
wręczył im Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
jako dowód uznania za to, że przez pół
wieku pozostali wierni przysiędze
małżeńskiej. Jubileusz pożycia małżeńskiego budzi szacunek i uznanie.
Obchodzony jest rzadko i tylko przez
nielicznych.
Medale otrzymali Państwo:
Marzenna i Władysław Białasiewicz
Teresa i Adam Dutkiewicz
Marianna i Antoni Kłosińscy
Kazimiera i Edward Kowalczyk
Bogumiła i Eugeniusz Świętliccy
Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski
pogratulował Jubilatom, życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym
poszanowaniu.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Marciniak wręczyła Małżonkom kwiaty oraz złożyła gratulacje
z okazji tak pięknego jubileuszu,
życzyła wszystkiego dobrego i dal-

B

występu Przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi,
którzy przygotowali oprócz występu
drobne upominki w postaci bukiecików z cukierków.
Niezwykłym wydarzeniem w każdej
gminie jest więc świętowanie 50 rocznicy ślubu. Taki staż małżeński to
ogromna radość dla całej społeczności
gminnej – warto więc się nią dzielić…
Pary, które szczęśliwie przeżyły w
związku małżeńskim co najmniej 50
lat, a nie zostały jeszcze uhonorowane
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
prosimy o zgłaszenie się do Urzędu
Stanu Cywilnego w Małej Wsi (pokój
Nr 4, tel. 24 269 79 68).
E.M.

Jakość wody w sieci wodociągowej

adania wody potwierdzają,
że woda dostarczana przez
wodociągi gminne do domów
mieszkańców Gminy Mała Wieś jest
dobrej jakości, jest czysta i nadaje się do
spożycia prosto z kranu.
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia, przeprowadzona
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku potwierdziła
przydatność wody z wodociągów gminnych w Węgrzynowie i Główczynie do
spożycia przez ludzi. Woda spełnia wymagania dotyczące jej jakości określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie
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szych, długich lat razem w zdrowiu
i w szczęściu.
Po uhonorowaniu jubilatów i złożeniu
życzeń oraz odśpiewaniu tradycyjnego
„Sto lat" przyszedł czas na wzniesienie toastu lampką szampana i przepiękny jubileuszowy tort.
Oprawa muzyczna przygotowana
przez harcerzy z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek”
z Małej Wsi w ciekawy i oryginalny
sposób podkreśliła podniosłość tej wyjątkowej rocznicy. Piosenki „Złoty
krążek” i „Przeżyłam z Toba tyle lat”
w ich wykonaniu, doprowadziły
wszystkich obecnych na uroczystości
do wzruszenia.
Nagrodzeni Jubilaci mieli też chwilę
na wspomnienia podczas pięknego

jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
W ramach monitoringu przeglądowego
i kontrolnego, zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2017 rok będzie prowadzana systematyczna i cykliczna
ocena jakości wody.
Informacje o jakości wody są dostępne
również na stronie Bip Urzędu Gminy
w Małej Wsi:
http://malawies.bip.org.pl/index.php?tr
ee=434,Ochrona%20%C5%9Brodowiska

S.K.
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w Gminie Mała Wieś w 2016 roku

mina Mała Wieś otrzymała
w 2016 roku dotację celową
z budżetu państwa na zakup
nowości wydawniczych (tj. książek
nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
6 października 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków, form
i trybu realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych.
Głównymi celami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w zakresie Priorytetu 3 było wzmocnienie
zainteresowań czytelniczych uczniów
poprzez: promocję czytelnictwa, uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek
szkolnych poprzez zwiększenie
udziału nowości wydawniczych
w zborach bibliotek o pozycje pozostające w sferze zainteresowania
uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, wzrost dostępności
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książek, wzmocnienie potencjału bibliotek szkolnych, rozwój współpracy
pomiędzy szkołami a bibliotekami
publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.
Na realizację programu Gmina Mała
Wieś łącznie przeznaczyła w 2016
roku kwotę 38 100,00 zł (30 480,00
zł z dotacji celowej i 7620,00 zł środki
własne).
Ostatecznie po przeprowadzeniu
dwóch zapytań ofertowych zakupiono
książki na ogólną kwotę 28 254,84 zł
(z czego 22 603,86 zł pochodziło z dotacji a 5650,98 zł ze środków włas-

nych). Doposażenie szkół trwało do
końca grudnia 2016 roku.
Biblioteki szkolne wzbogaciły się ogółem o prawie 1,5 tys. pozycji książkowych- (biblioteka szkolna w Szkole
Podstawowej w Dzierżanowie o 136
pozycji, biblioteka szkolna w Szkole
Podstawowej w Podgórzu o 225 pozycji, biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej im. W.H.Gawareckiego
w Małej Wsi o 578 pozycji i biblioteka
szkolna w Gimnazjum z Oddziałem
Integracyjnym im. A. Nakwaskiej
w Małej Wsi o 553 pozycje książkowe).
J.N.

Cudze chwalicie...swego nie znacie

zęsto się zdarza, że ważne informacje docierają do nas po czasie. Tak, też właśnie było
w przypadku jednej z mieszkanek naszej
gminy, która w dniu 20 października
2016 roku zajęła pierwsze miejsce
w konkursie poetyckim pt.: „Wiersz
o chlebie”. Skromność, która Jej towarzyszy, nie pozwoliła na to, żeby nam się
tym pochwalić, dlatego informacja dotarla do nas z dużym opóźnieniem.
Ale może zacznijmy od początku.
20 października 2016 r. z okazji „Dnia
Chleba” w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie odbyła się
uroczystość upamiętniająca ten dzień.
W uroczystości udział wziął m.in. Starosta Płocki Mariusz Bieniek, który

objął honorowym patronatem konkurs
poetycki pt: „Wiersz o chlebie” organizatorem którego była Szkoła im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Dokładnie w tym konkursie, mieszkanka naszej
gminy Pani Halina Nowacka z Borzenia,
zajęła zaszczytne I miejsce.
Pani Halina ma ukryty w sobie nie jeden
talent, wykonane przez Nią koronki podziwiane są i znane w całym powiecie
płockim. Chętnie podejmuje współpracę
z GCK MultiOsada, prowadząc warsztaty dla dzieci, podczas których dzieli
się wiedzą na tematy koronkarskie.
Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych literackich sukcesów.
E.G.
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11 marca- Dzień Sołtysa

a co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności.
Starają
się
rozwiązywać problemy mieszkańców
swoich wsi. Są głównymi reprezentantami mieszkańców na szczeblu samorządowym. Wspierają ich Rady
Sołeckie oraz Radni. Współpraca ich
wszystkich jest gwarantem osiągania
sukcesów w pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Brak współpracy zazwyczaj prowadzi do destabilizacji. Funkcja sołtysa, ma wielowiekową
tradycję, stąd też ma swój dzień. Właśnie 11 marca jest Dniem Sołtysa.
Święto to ma na celu okazanie
wdzięczności i szacunku sołtysom za
ich codzienną pracę i zaangażowanie
oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa
na rolę sołtysa w polskiej wsi. Sołtysi
zajmują się niemal wszystkim, co
dzieje się na ich terenie. Praca ta pochłania ogromną ilość czasu. Sołtys to
łącznik między mieszkańcami i władzami gminy. Zwołuje zebrania wiejskie, reprezentuje mieszkańców przed
radą gminy i wójtem oraz zbiera podatki i opłaty lokalne. Wpływa też na
aktywność mieszkańców. Wszystko
po to, by żyło im się jak najlepiej.
Sołtysi uczestniczą również w posiedzeniach rady gminy, gdzie wspólnie
z radnymi biorą udział w rozpatrywaniu spraw całej gminy i poszczegól-
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nych miejscowości. Nie biorą udziału
w głosowaniach, to prawo ustawodawca przypisał tylko radnym, zaś
bardzo duże znaczenie ma ich głos doradczy. Warto przypomnieć, że co
roku święto sołtysów staje się bardziej
popularne. Właśnie z tej okazji w
dniu 21 marca 2017 roku w Urzędzie
Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Mała Wieś. Gospodarzem
spotkania był Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski, który podziękował wszystkim sołtysom za trud
i poświęcenie włożone w wypełnianie
tak zaszczytnej roli oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości
życia całej społeczności naszej Gminy.
W Gminie Mała Wieś mamy 24 sołtysów. Niektórzy z nich, swoją funkcją
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pełnią już od kilkunastu lat. W Polsce
jest około 40 tysięcy sołtysów. Jeszcze
kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli
praktycznie wyłącznie mężczyźni,
dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie, przy czym w naszej
gminie stanowia większość.
Jeszcze raz w stronę wszystkich naszych sołtysów kierujemy najszczersze słowa podziękowania za ich
ustawiczną i codzienną pracę na rzecz
lokalnych społeczności. Dziękujmy
bardzo za współpracę z władzami samorządowymi i za zaangażowanie.
Życzymy dobrego zdrowia, oraz
wszelkiej pomyślności w tak ważnej
społecznej pracy, którą wykonujecie
dla nas każdego dnia oraz w życiu
osobistym.
E.G.
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Wymiana kotłów

mina Mała Wieś planuje złożenie dokumentów o pozyskanie doﬁnansowania na
zakup kotłów dla mieszkańców i tym
samym zaprasza osoby zainteresowane do składania deklaracji.
W przypadku ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru w ramach Programu „Poprawa
jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni”, Gmina Mała
Wieś złoży wniosek o doﬁnansowanie.
Wniosek o dotację obejmie maksymalnie 50 mieszkańców Gminy Mała
Wieś. W przypadku zebrania większej
liczby deklaracji, powstanie lista
rezerwowa. O zakwaliﬁkowaniu do
zadania decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia, w całości wypełniona deklaracja wraz z wymaganymi
załącznikami.
W związku z powyższym zapraszamy
mieszkańców Gminy, zainteresowanych wymianą starych kotłów c.o. do
złożenia deklaracji.
Rodzaje przedsięwzięć. Doﬁnansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia
polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianę
kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą
(kotły na biomasę nie mogą posiadać
dodatkowego rusztu żeliwnego, umoż-

liwiającego tradycyjne palenie jak w
kotle zasypowym), zastąpienie kotłów
gazowych, olejowych lub opalanych
biomasą źródłem ciepła o wyższej niż
dotychczas sprawności wytwarzania
ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).
UWAGA: Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach
wykorzystywanych
sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na
montażu kominków.
Intensywność wsparcia. Doﬁnansowanie do 75% kosztów kwaliﬁkowanych,
jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla
ostatecznego odbiorcy korzyści, tj.
bezpośrednio korzystającego z udzielonego doﬁnansowania (mieszkańca
Gminy).
Koszty kwaliﬁkowane. Koszty realizacji zadania, niezbędne do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego:
a) Do kosztu kwaliﬁkowanego zadania zaliczamy koszt kotła (z elementami dodatkowymi, tj. zasobnikiem
c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika
tlenku węgla (czadu),
b) Podatek VAT uznawany jest za
koszt kwaliﬁkowany w sytuacji, gdy
stanowi on koszt ponoszony na realizacje zadania, a beneﬁcjent nie ma
możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.
Koszty niekwaliﬁkowane. Koszty,
których poniesienie związane jest
z realizacja zadania i których ﬁnanso-

omisarz Wyborczy w Płocku
postanowieniem Nr 4/2017
z dnia 16 stycznia 2017 roku
stwierdził wygaśnięcie mandatu
radnego Rady Gminy Mała Wieś
w okręgu wyborczym Nr 12 (Lasocin,
Wilkanowo) z powodu zrzeczenia się
mandatu radnego.
Wojewoda Mazowiecki zarządzeniem
nr 28 z dnia 2 lutego 2017 roku zarządził wybory uzupełniające do Rady
Gminy Mała Wieś w jednomandatowym okręgu wyborczym.

Datę wyborów wyznaczono na dzień
7 maja 2017 r. Dni, w których upływają terminy wykonywania czynności
wyborczych określa kalendarz wyborczy. Rejestracji komitetu wyborczego
wyborców dokonał jeden komitet wyborczy, który zgłosi kandydata na radnego do dnia 28 marca 2017 r.
K.N.
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wanie nie jest możliwe ze środków
funduszu i które nie są wymienione
jako koszty kwaliﬁkowane: koszty
przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji
inwestycji; demontaż starej instalacji
źródła ciepła; zakup i montaż nowej
instalacji technologicznej kotłowni
wraz z niezbędną aparaturą kontrolno
– pomiarową, instalacją elektryczną
w obrębie kotłowni oraz zbiornikami
na paliwo; wkład kominowy; roboty
instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.; koszt
przyłącza do sieci; rozruch technologiczny instalacji i urządzeń; koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.
Ostateczny termin składania deklaracji: 30 czerwiec 2017 r.
Deklaracje dostępne są jako załącznik
na stronie internetowej www.malawies.pl oraz w Urzędzie Gminy Mała
Wieś (pokój nr 3).
Osoby chętne do udziału w przedsięwzięciu prosimy o jak najszybsze składanie deklaracji.
W.G.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mała Wieś

7 MAJA 2017
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Plany inwestycyjne Gminy Mała Wieś w 2017r.

rząd Gminy przygotowuje do
realizacji następujące inwestycje:
1. Przebudowa drogi gminnej
Nr 290811W Mała Wieś – Ściborowo – Święcice Stare
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. Wniosek został złożony
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Rozwoju”.
Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi: 314.317,13 zł, doﬁnansowanie 63,63% tj. 200.000,00 zł.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę
Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Razem dla Rozwoju” i został wybrany do doﬁnansowania. Wniosek oczekuje jeszcze na ocenę, przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.

2. Przebudowa drogi gminnej w m.
Dzierżanowo
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek
o dotację ze środków związanych
z wyłączeniem gruntów z produkcji
rolnych do Urzędu Marszałkowskiego.
Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 378.684,31 zł, doﬁnansowanie 50% tj. 189.342,16 zł. W chwili
obecnej czekamy na ocenę złożonego
wniosku o doﬁnansowanie.
3. Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana
Kolbego, ul. Adama Mickiewicza,
ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka
Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej,
ul. Marii Konopnickiej, ul. Zoﬁi Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej.
W II kwartale 2017r. zostanie zlecone
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opracowanie projektów budowlanych
dla ul. Jana Kochanowskiego, ul. św.
Maksymiliana Kolbego i ul. Jana III
Sobieskiego.

4. Przebudowa pomieszczenia kotłowni budynku Środowiskowego
domu Samopomocy w Starych Święcicach .

5. Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.
Zadanie zostanie rozpoczęte ze środków własnych w II kwartale br. Wykonanie całości przedsięwzięcia będzie
jednak uwarunkowane od uzyskania
przez Gminę Mała Wieś doﬁnansowania ze źródeł zewnętrznych. W przypadku ogłoszenia naboru, zostanie
złożony stosowny wniosek o doﬁnansowanie.

6. Adaptacja budynku po byłej
zlewni mleka w Dzierżanowie
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia
gospodarczego
Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała
Wieś doﬁnansowania ze źródeł zewnętrznych. W przypadku ogłoszenia
naboru, zostanie złożony wniosek
o doﬁnansowanie.

7. Przebudowa gminnego boiska
sportowego im. Rafała Kozickiego w
Małej Wsi.
Gmina Mała Wieś rozpoczęła realizację zadania w 2016r. Planowany termin zakończenia: II kwartał 2017r.
Gmina Mała Wieś otrzymała doﬁnansowanie w wysokości 267.900,00 zł z
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Koszt całkowity
wynosi 752.411,73 zł.

8. Wymiana pokrycia dachowego na
budynku strażnicy OSP w Podgórzu
Zadanie obejmujące wymianę więźby
dachowej i pokrycia dachowego zostanie zrealizowane w I półroczu 2017r.

9. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mała
Wieś.
W budżecie Gminy Mała Wieś zabezpieczono środki ﬁnansowe w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja zadania
uwarunkowana będzie od otrzymania
doﬁnansowania w/w zakupu z innych
źródeł.

Ponadto w 2017r. planowane są również następujące działania, pod warunkiem otrzymania wnioskowanego
doﬁnansowania:
1. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2017r.
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek
o doﬁnansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Warszawie. Planowany koszt całkowity wynosi 57.564,00 zł, doﬁnansowanie 48.929,00 zł.

2. Prace pielęgnacyjne na terenie
parku zabytkowego w Małej Wsi.
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek
o doﬁnansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Warszawie. Planowany koszt całkowity wynosi 101.574,00 zł, doﬁnansowanie 91 416,00, wkład sponsora
500,00 zł.

3. Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego
Centrum Kultury w Małej Wsi.
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek
o doﬁnansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji Ministra Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
w ramach działania - Infrastruktura
domów kultury 2017. Planowany
koszt całkowity realizacji zadania
376.666,31
zł.
doﬁnansowanie
301.333,00 zł.
E.K.

I

Funduszu sołecki na 2017r

nformacja na temat planowanych
wydatków ze środków funduszu
sołeckiego na 2017r w Gminie
Mała Wieś:
1. Sołectwo Nakwasin
Nazwa zadania „Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej mieszczącej się
w budynku komunalnym w Nakwasicie” – 13.421,83 zł
2. Sołectwo Brody Duże
Nazwa zadania: Remont strażnicy
OSP Brody Duże - 11.354,69 zł
3. Sołectwo Chylin
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej na dz. nr. ew. 202 i 267 w obrębie
wsi Chylin – 16.013,03 zł
4. Sołectwo Dzierżanowo
Nazwa zadania: Remont drogi
gminnej na dz. nr ew. 63 w obrebie
geodezyjnym wsi Dzierzanowo –
15.226,94 zł
5. Sołectwo Kiełtyki
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 63 w obrebie geodezyjnym wsi Kiełtyki – 10.000,0 zł,
Zakup lustra drogowego na drogę
gminną w m. Kiełtyki – 859,75 zł.
6. Sołectwo Lasocin
Nazwa zadania: Budowa altany przy
świetlicy wiejskiej – 10.917,98 zł
7. Sołectwo Liwin
Nazwa zadania: Utwardzenie pobocza
wzdłuż drogi gminnej nr 290802
Święcice Stare – Liwin od strony
Liwina 8.967,30 zł
8. Sołectwo Mała Wieś
Nazwa zadania: Remont remizy OSP
Mała Wieś w Małej Wsi – 10.000,00
zł, Zakup sprzętu – urządzenia na
potrzeby gminnego boiska sportowego
– 1.000,00 zł, Zakup sprzętu bojowego
ratowniczo gaśniczego dla OSP
przy SUR Mała Wieś – 2.000,00 zł
Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi –
16.114,60 zł
9. Sołectwo Niździn
Nazwa zadania: Zakup pomocy
dydaktyczno-naukowych dla Gimnazjum w Małej Wsi – 4.000,00 zł, Zakup
pomocy dydaktyczno naukowych dla
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi –
4.000,00 zł, Remont remizy OSP Mała
Wieś w Małej Wsi – 4.548,39 zł

10. Sołectwo Nowe Arciszewo
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce
o nr ewid. 10 – 7.540,68 zł
11. Sołectwo Nowe Gałki
Nazwa zadania: Utwardzenie drogi
gminnej G15 pospółką – 11.529,38 zł
12. Sołectwo Orszymowo
Nazwa zadania: Remont studni głębinowej we wsi Orszymowo –
15.110,48 zł
13. Sołectwo Perki
Nazwa zadania: Utwardzenie odcinka
poboczy przy drodze gminnej we wsi
Perki nr GIO 290810W – 10.277,45 zł.
14. Sołectwo Podgórze
Nazwa zadania: Remont strażnicy
OSP Podgórze – 10.947,09 zł
15. Sołectwo Podgórze Parcele
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202/2 w obrębie
geodezyjnym nr 0020 sołectwo Podgórze Parcele – 7.000,00 zł, Remont
chodnika przy Szkole Podstawowej
w Podgórzu – 4.878,09 zł.
16. Sołectwo Stare Arciszewo
Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew.
82,99,19,69 – 8.210,32 zł
17. Sołectwo Stare Gałki
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr ew. 61 w m. Stare Gałki –
8947,09 zł, Zakup wyposażenia dla
druhów OSP Stare Gałki. – 2.000,00
zł
18. Sołectwo Stare Święcice i Nowe
Święcice
Nazwa zadania: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach
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Nowe Święcice - 7.724,28 zł. Stare
Święcice – 8.325,58 zł.
Nazwa zadania: Budowa nawierzchni
utwardzonej przy świetlicy wiejskiej
w
Starych
Święcicach
Nowe Święcice 2.000,00 zł, Stare
Święcice – 3.000,00 zł
19. Sołectwo Węgrzynowo
Nazwa zadania: Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy
w Węgrzynowie II etap – 9.000,00zł,
Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Węgrzynowie – 5.000,00 zł,
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie – 4.021,94 zł

20. Sołectwo Wilkanowo
Nazwa zadania: Nawiezienie drugiej
warstwy tłuczniem drogi gminnej nr
ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo – 12.606,62 zł
21. Sołectwo Zakrzewo Kościelne
Nazwa zadania: Zakup sprzętu bojowego ratowniczo gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne- 15.547,20 zł
22. Sołectwo Borzeń
Nazwa zadania :Remont drogi gminnej nr 290821W relacji WilkanowoBorzeń-Stare Arciszewo na odcinku
ok. 1km – Borzeń –Arciszewo Stare –
10.219,22 zł
23. Sołectwo Główczyn
Nazwa zadania: Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej w Główczynie
– 4.000,00 zł, Remont drogi gminnej
na dz. nr ew. 97 w obrębie geodezyjnym Główczyn – 7.995,22 zł.
W.D.
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Na jakie wsparcie może liczyć rolnik w I półroczu
2017r.

A

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła
nabory wniosków na następujące poddziałania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 :

Premia na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.
ARiMR będzie przyjmowała wnioski
o przyznanie 100 tys. zł premii na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora
oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.
O premię na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej będą mogli ubiegać się
rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu
społecznemu
rolników
w pełnym zakresie z mocy ustawy,
nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc
może być również przyznana beneﬁcjentowi poddziałania "Płatności na
rzecz rolników kwaliﬁkujących się do
systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego
PROW 2014 - 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub
domownik rolnika, jak i beneﬁcjent
poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwaliﬁkujących się do systemu
dla małych gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej
przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu,
może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych,rzemiosłem,rękodzielnictwe,
turystyką wiejską, usługami opieki
nad dziećmi, osobami starszymi, nie-
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pełnosprawnymi, a także działalnością
informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości,
księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
Pomoc nie przysługuje osobie, która
była lub jest beneﬁcjentem następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej" objętego PROW 20072013, "Premie dla młodych rolników",
"Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

Restrukturyzacja małych
gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała
wnioski o pomoc na restrukturyzację
małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Pomoc przyznawana jest
w formie premii w wysokości 60 tys.
zł. O wsparcie może ubiegać się osoba
ﬁzyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o wielkości ekonomicznej mniejszej
niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka
musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie jako rolnik lub
małżonek rolnika nieprzerwanie przez
co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie
nie może prowadzić innej działalności
gospodarczej. W tym naborze
o wsparcie będzie mógł ubiegać się
ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi
w nim zmiany, dzięki którym stanie
się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. Rolnik na restrukturyzację
swojego gospodarstwa będzie miał 3
lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz
o co najmniej 20 proc. w stosunku do
wielkości z roku, w którym złożono
wniosek o przyznanie pomocy.

Premie dla młodych rolników

Prawdopodobnie od kwietnia 2017 r.
można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" , do rozdysponowania
jest 718 mln euro. Najważniejsza
zmiana polega na tym, że wsparcie
będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc
m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się
o premię dla młodych rolników
w roku 2015.Wysokość premii 100
tys. zł. Utrzymano wymaganą dotychczas wielkość ekonomiczną gospodarstwa (SO), która nie może być
mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro. Kolejny
wymóg dotyczy powierzchni użytków
rolnych w gospodarstwie rolnym.
Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o
średniej niższej niż krajowa – średniej
wojewódzkiej i nie większa niż 300
hektarów i wiek rolnika do 40 lat.
Przy czym, przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi stanowić
przedmiot własności beneﬁcjenta,
użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).Pomoc nie
może zostać przeznaczona na: chów
drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin
wieloletnich na cele energetyczne,
prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. Beneﬁcjent
zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w
gospodarstwie, a w wyniku realizacji
biznesplanu wartość ekonomiczna
gospodarstwa wzrośnie co najmniej
o 10%.
D.Sz.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

marca 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Starych Święcicach odbyły się
działania w ramach środków towarzyszących do Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Działanie realizowane
było poprzez warsztaty dietetyczne
dotyczące zdrowego żywienia, w tym
wspólne przygotowanie potrawy.
Podmiotem realizującym działanie
była Organizacja Partnerska Regionalna (OPR) Bank Żywności w Płocku
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małej
Wsi, pełniącym w naszej gminie rolę
Organizacji Partnerskiej Lokalnej
(OPL). W zajęciach uczestniczyli
beneﬁcjenci pomocy żywnościowej
z terenu gminy Mała Wieś oraz uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach,
a także uczestnicy Dziennego Domu
Senior-WIGOR w Małej Wsi.
W spotkaniu udział wzięli: Prezes
Banku Żywności w Płocku Pan Marek
Kuczyński, Wiceprezes Banku Żywności w Płocku Pani Aldona Cybulska,
Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt
Wojnarowski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małej Wsi Pani Wanda Rębiewska.
Zgodnie z Wytycznymi Instytucji
Zarządzającej (Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej) dla Instytucji Pośredniczącej i beneﬁcjentów
dotyczącymi działań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współﬁnansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 celem

zdj. z archiwum własnego ŚDS

ogólnym operacji w ramach Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień
2016r. – czerwiec 2017r. Cel ogólny
realizowany jest poprzez cele szczegółowe, między innymi przekazanie artykułów
spożywczych
osobom
zakwaliﬁkowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ i prowadzenie działań
w ramach środków towarzyszących
wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwaliﬁkowanych do objęcia
pomocą żywnościową.
Wydawanie artykułów spożywczych
osobom zakwaliﬁkowanym do otrzymania pomocy żywnościowej realizowane jest co miesiąc przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej
Wsi. Obecnie w ramach Podprogramu
2016 pomocą żywnościową objęte jest

800 osób z terenu gminy.
Natomiast działania w ramach środków towarzyszących mające na celu
wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego prowadzone
są w formie: warsztatów kulinarnych,
warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, programów
edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu
żywności, warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji
i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia
gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich ﬁnansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym
darów żywnościowych). Działania
te odbywają się przynajmniej raz
w trakcie trwania Podprogramu.
W.R.
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Pierwsza rocznica ŚDS w Starych Święcicach

lutego 2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy
w Starych Święcicach obchodził Jubileusz powstania. Z tej
okazji o godzinie 11.00 w budynku
ŚDS w Starych Święcicach rozpoczęły
się uroczyste obchody rocznicy. Dzień
ten chcieliśmy spędzić w gronie naszych przyjaciół, rodzin i tych którzy
wspierają nasze działania. Jak na urodziny przystało byli goście, życzenia,
prezenty, tort i znakomita zabawa.
Uroczystość rozpoczęliśmy od powitania przybyłych gości. W spotkaniu
udział wzięli: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego – Krzysztof
Ławniczak, wójt Gminy Mała Wieś –
Zygmunt Wojnarowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Apolinary
Gruszczyński, przewodniczący Rady
Gminy - Włodzimierz Jeznach, którzy
w swoich przemówieniach przekazali
pracownikom i uczestnikom zajęć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu.
Nasze zaproszenie przyjęli również:
proboszcz paraﬁi Orszymowo - ks.
Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz
paraﬁi Mała Wieś – ks. Edward
Kuzak, wicedyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Płocku – Dariusz
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zdj. z archiwum własnego ŚDS

Boszko, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – Iwona Paradowska – Olkowska oraz kierownicy
zaprzyjaźnionych z naszym Domem
jednostek. Na uroczystości nie mogło
zabraknąć rodzin uczestników i przyjaciół Domu.
Od wielu gości nie brakowało pochwał za wzorowa pracę. Wójt Gminy
Mała Wieś wręczył na ręce pani kierownik list gratulacyjny, w którym
przekazał pracownikom wyrazy uznania i podziękowania za trud włożony
w pracę na rzecz drugiego człowieka.
Po części oﬁcjalnej zaproszono
wszystkich na tort oraz poczęstunek

zdj. z archiwum własnego ŚDS

przygotowany przez uczestników ŚDS
w Starych Święcicach.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, za pracę i zaangażowanie
w przygotowania. Chcielibyśmy również podziękować szanownym gościom za życzenia i prezenty. Sobie
życzymy odważnych i innowacyjnych
pomysłów na dalszy rozwój oraz
wielu sukcesów. Oby w każdym roku
naszej pracy nieprzerwanie przyświecały nam słowa Alberta Einsteina
„Tylko życie poświęcone innym warte
jest przeżycia”.
B. R.

W

Dzień Żołnierzy Wyklętych

dniu 11 marca 2017 roku
pod hasłem HARCERZE
NIEZŁOMNYM odbyły
się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej
Wsi i Starych Gałkach, zorganizowane
przez Pana Marcela Szkopka i Pana
Wojciecha Boratyńskiego w ramach
ogólnopolskich obchodów ku czci
„Żołnierzy Wyklętych”, objętych Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
w Kościele Paraﬁalnym w Małej Wsi
z udziałem Orkiestry Dętej OSP w Rębowie. Po zakończeniu mszy wszyscy
uczestnicy przejechali pod pomnik
upamiętniający miejsce ostatniej walki
Oddziału Żołnierzy Wyklętych pod
dowództwem Wiktora Stryjewskiego
ps. „Cacko” do miejscowości Stare
Gałki, gdzie przed tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych został odśpiewany Hymn Państwowy oraz
złożono kwiaty i zapalono znicze. Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie strażackiej w Starych Gałkach,
którą uświetnił występ harcerzy z 64
Artystycznej Drużyny Harcerskiej
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„Zośka i Alek” z Małej Wsi wraz z
Gromadą Zuchów „Jędrusie”. Ich
śpiew i gra na ukulele przypomniała
minione wydarzenia.
Pamięć o żołnierzach uczcili członkowie rodzin pomordowanych żołnierzy,
harcerze, uczniowie szkół, strażacy,
przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Gminy Mała Wieś. W uroczystości tej udział wzięli m.in: Radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Szymańska, Radny Powiatu Płockiego Henryk Kamiński,
Kierownik Delegatury Wojewody Mazowieckiego Marlena Mazurska, Wójt
Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy

Mała Wieś Włodzimierz Jeznach wraz
z Radnymi Gminy, Rada Powiatu
NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Płocku, Proboszcz Paraﬁi
w Małej Wsi Ks. Edward Kuzak, Pluton Reprezentacyjny Klas Policyjnych
Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi
w Czerwińsku, Harcerze z Hufców
ZHP Płońsk- Drużyny Czerwińsk
i Wyszogród, Dyrektorzy Szkół i Jednostek Podległych z terenu Gminy
Mała Wieś, Uczniowie Szkół z terenu
Gminy Mała Wieś, Bulkowo i Blichowo oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Mała Wieś.
E.G.

Spotkanie Lokalnych Liderów

dniu 21 marca 2017 roku
na Hali Sportowej przy
Szkole Podstawowej im.
Wincentego Hipolita Gawareckiego
w Małej Wsi na zaproszenie Starosty
Płockiego Mariusza Bieńka odbyło sie
spotkanie z lokalnymi liderami z terenu Gminy Mała Wieś. W spotkaniu
wzięli udział: Mariusz Bieniek Starosta Płocki , Zygmunt Wojnarowski
Wójt Gminy Mała Wieś, radni powiatowi i gminni, sołtysi i przedstawiciele
rad
sołeckich,
lokalni
przedsiębiorcy, rolnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających
na terenie gminy.
Podsumowano działalność samorządu
powiatowego i samorządu gminnego
za okres 2015-2016 oraz omówiono
plany inwestycyjne na 2017 rok i lata
kolejne. Dyskutowano nad możliwo-

zdj. z archiwum Starostwa Powiatowego w Płockud

ściami ﬁnansowymi powiatu i gminy
w kontekście podziału środków z UE
i środków krajowych.
Starosta Płocki Mariusz Bieniek
i Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski
podpisali porozumienia w sprawie
zasad i warunków współpracy miedzy
Powiatem a Gminą w zakresie realizacji w 2017 roku zadania pn. Przebu-

dowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś-NiździnCieśle (koszt robót budowlanych200
000,00 zł) oraz zadania pn. Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej
nr 2952W Wilczkowo-BodzanówSłupno(szacunkowa wartość zadania
1500 000,00zł).
J.N.
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Podsumowanie WOŚP Mała Wieś 2017

ztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy
Gminnym Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi, składa serdeczne podziękowania mieszkańcom
naszej gminy za czynne włączenie się
do działań w ramach XXV Finału
W.O.Ś.P. w dniu 15 stycznia 2017r.
Nasz niedzielny ﬁnał WOŚP w Małej
Wsi to wyraz Państwa hojności,
otwartości serc, wzajemnej życzliwość
oraz wulkan pomysłów wielu wspaniałych ludzi.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, ich opiekunom i rodzicom, którzy poświęcili swój czas tworząc
„orkiestrową” atmosferę.
Podczas niedzielnego Finału kwestowało 50 wolontariuszy. Najwyższą
kwotę do puszki zebrała Weronika Rososińska– 2049,63zł.
Bardzo
serdecznie
dziękujemy
wszystkim wykonawcom, którzy wystąpili podczas naszego niedzielnego
koncertu na hali sportowej w Małej
Wsi, a byli to: Chór z Gimnazjum
w Małej Wsi, Przedszkole Samorządowe z Małej Wsi, Zespół „Raz Dwa”
ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu,
Harcerski Zespół wokalno-instrumentalny UKUDEMIA, pokaz akrobatyczny w wykonaniu uczennicy
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi,
Polski Czerwony Krzyż , OSP Mała
Wieś, Klub sportowy „Rajewski
Team”,
Roztańczone
Dzieciaki
z klubu tanecznego PASJONAT.
Podczas koncertu dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje,
co pokazuje kwota uzyskana
z wylicytowanych przedmiotów – 4
970,00 zł. Najwyższą cenę uzyskaliśmy z licytacji dnia urzędowania
w fotelu Wójta Gminy Mała Wieś, wylicytowanego za kwotę 600 zł przez
Pana Karena Ter-khachateryan, mieszkańca Małej Wsi. Dziękujemy Wójtowi Gminy Mała Wieś Panu
Zygmuntowi Wojnarowskiemu, za
otwartość i gest, który znacząco zasilił
budżet
naszego
koncertu.
Równie wielkie emocje wzbudziła licytacja piłek z autografami piłkarzy
Wisły Płock, które zlicytowane zostały
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za łączną kwotę 710 zł oraz licytacja Instytucje: Urząd Gminy Mała Wieś,
hełmów strażackich, przekazanych Starostwo Powiatowe w Płocku, Pańprzez OSP Mała Wieś- 150 zł i OSP stwowa Straż Pożarna w Płocku, KoStare Gałki- 250 zł.
menda Miejska Policji w Płocku,
Podarunków od instytucji i ludzi Ochotnicza Straż Pożarna Mała Wieś,
dobrej woli na tegoroczną licytację Ochotnicza Straż Pożarna Stare Gałki,
było bardzo dużo. Serdecznie dzięku- Gimnazjum z Oddziałem Integracyjjemy wszystkim którzy chętnie nym im. Anny Nakwaskiej w Małej
wsparli szczytny cel WOŚP, a byli to: Wsi, Szkoła Podstawowa w DzierżaWójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt nowie, Szkoła Podstawowa im. HipoWojnarowski, Przewodniczący Rady lita Gawareckiego w Małej Wsi, Dom
Gminy Mała Wieś Pan Włodzimierz Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
Jeznach, Radna Powiatu Płockiego Dzienny Dom Senior Wigor Mała
pani Jadwiga Milewska, Pani Halina Wieś, Środowiskowy Dom SamopoNowacka z Borzenia, Pan Maciej mocy w Starych Święcicach oraz SaGruszczyński z Wilkanowa, Pani Ka- modzielny Publiczny Zakład Opieki
tarzyna Boszko z Małej Wsi, Pan An- Zdrowotnej w Małej Wsi.
drzej Pielat z Bród Dużych, Pan Paweł Dziękujemy również wszystkim anoMosakowski z Nowych Gałek, Pan nimowym darczyńcom.
Zdzisław Wiśniewski z Małej Wsi, Duże podziękowania kierujemy dla
Pani Elżbieta Śmigielska z Małej Wsi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej
Nauczyciele z Gimnazjum w Małej Wsi za nadzór nad bezpiecznym przeWsi. Firmy: Młyn Wilkanowo, repre- biegiem i pomoc podczas koncertu
zentowany przez Pana Krzysztofa XXV Finału Wielkiej Orkiestry ŚwiąGruszczyńskiego, Salon kosmetyczny tecznej Pomocy w Małej Wsi.
„Babski Raj” Mała Wieś, Spółdzielnia Dziękujemy kadrze nauczycielskiej
Usług Rolniczych w Małej Wsi, Firma i uczniom Gimnazjum i Szkoły PodHandlowo-Usługowa Mariusz Ksie- stawowej w Małej Wsi, za przygotoniewicz z Małej Wsi, MW Auto Ser- wanie hali, za piękną dekorację i za
wis Mateusz Iwański Mała Wieś, Bank wszelką pomoc jaką nam udzielili.
Spółdzielczy w Małej Wsi, Usługi Gorące podziękowania ślemy również
Leśne Sebastian Jarzębowski Węgrzy- członkom zespołu ANDRE, którzy
nowo, Prywatny Gabinet Masażu Pat- nieodpłatnie zapewnili nagłośnienie
ryk Sobótko, Usługi Spawalnicze i obsługę muzyczną podczas trwania
koncertu.
Mirosław Macion Niździn.

Dziękujemy Szkole Podstawowej w
Dzierżanowie, Szkole Podstawowej w
Podgórzu, Szkole Podstawowej w
Małej Wsi, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie oraz Gimnazjum w Małej Wsi za opiekę nad
nieletnimi wolontariuszami. Dziękujemy również wolontariuszom, którzy
kwestowali podczas koncertu. Dziękujemy Przedstawicielom Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Małej
Wsi- za sprzedaż biletów, Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich Malwa- za
pyszności w kawiarence, uczestnikom
i pracownikom Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi i Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych
Święcicach- za pyszne pierogi, pracownikom Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi- za malowanie
serduszek, Szkole Podstawowej
w Małej Wsi za loterię oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za
pomiar ciśnienia i badanie krwi.
Szczególne podziękowania składamy
Panu Andrzejowi Jeznachowi, za wy-
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śmienite prowadzenie całego koncertu to: 20 515,27 zł.
oraz Pani Jadwidze Milewskiej za pro- Choć udało nam się pobić rekord
fesjonalne przeprowadzenie licytacji. z ubiegłego roku, to wszyscy doskoRównie serdeczne i gorące podzięko- nale wiemy, że nie o bicie rekordów
wania dla ekipy zliczającej pieniądze tu chodzi, a o bycie z sobą i dla siebie
za sprawną i skrupulatną akcję. nawzajem.
E.G
Całkowita kwota pieniędzy zebrana
w ramach XXV Finału WOŚP – Sztab
przy GCK MultiOsada w Małej Wsi

Walne zebrania sprawozdawcze

chotnicze Straże Pożarne
z Gminy Mała Wieś, są już po
walnych zebraniach sprawozdawczych, które odbywały się
w każdą sobotę od 21.01.2017 roku do
4.03.2017 roku.
W zebraniach uczestniczyli członkowie OSP, przedstawiciele Komendy
Miejskiej PSP w Płocku, Wójt Gminy
Mała Wieś, przedstawiciele Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Małej Wsi oraz przedstawiciele
Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Małej Wsi.
Na w/w zebraniach została podsumowana działalność za poprzedni rok,
podsumowano liczbę wyjazdów poszczególnych jednostek. Zostały
przedstawione sprawozdania i podjęto
plany działania na rok 2017.
W trakcie spotkań w stronę strażaków
padło wiele ciepłych słów za ich
poświecenie i zaangażowanie i dbanie
o bezpieczeństwo mieszkańców
gminy.
K.B.

zdj. z archiwum własnego OSP w Małej Wsi
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Gminne Centrum Kultury MultiOsada

oczątek roku 2017 w MultiOsadzie, to czas małych remontów.
Odświeżyliśmy część pomieszczeń nadając im nowy wyrazisty wygląd. To również czas spotkań
organizacyjnych, zmian w budżecie oraz
planowanie zajęć i wydarzeń, także plenerowych.
Nasze tegoroczne działania rozpoczęliśmy od XXV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Małej Wsi.
W tym miejscu kierujemy jeszcze raz
serdeczne podziękowania do wszystkich
zaangażowanych w jego organizację.
Dziękujemy szkołom, kadrze nauczycielskiej, wolontariuszom, darczyńcom
i mieszkańcom Gminy Mała Wieś.
Wspólnie z Wami udało nam się uzbierać rekordową sumę 20515,27 zł. Dziękujemy za otwartości serc i okazaną
życzliwość .
Od 13 stycznia rozpoczęliśmy cykl spotkań dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy - przedszkolaków. W każdy
piątek odwiedzają nas na wspólnym
czytaniu bajek. Zapraszamy na tą okoliczność różnych ciekawych gości. Wiek
przedszkolny to najlepszy czas na rozwijanie zainteresowań czytelniczych
najmłodszych. Częste czytanie bajek
wpływa znacząco na rozwój wyobraźni
i aktywności intelektualnej dzieci oraz
wzbogaca ich wiedzę o świecie.
14 lutego z okazji Walentynek w GCK
MultiOsada odbyło się spotkanie, które
rozpoczął recital muzyczny w wykonaniu Pani Eweliny Cichockiej i Pana
Piotra Jędraszczaka, młodych, utalentowanych muzyków z Płocka. Wykonali
znane polskie i zagraniczne piosenki
o miłości, wprowadzając przybyłych
w prawdziwie walentynkowy nastrój.
Wieczór ten, umilili nam również nasi
lokalni artyści, Pan Waldemar Rypiński
przedstawił swoje wiersze a Pan Zdzisław Wiśniewski przygrywając na akordeonie zachęcił wszystkich do
wspólnego śpiewania. Po części artystycznej był czas na rozmowy przy
kawie i ciastku oraz wspólną zabawę.
Kolejną imprezą było spotkanie z okazji
Dnia Kobiet, które wspólnie z Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Malwa
przygotowaliśmy 6 marca. Spotkanie to,
rozpoczęliśmy od prezentacji jaką przygotowała dla nas Pani Katarzyna Królikowska - amazonka, aktorka teatralna,
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terapeutka, mediatorka i pedagog w jed- sprawdzali swoje umiejętności kulinej osobie. W bardzo ciekawy i intere- narne. Po skonsumowaniu wspólnie
sujący sposób przedstawiła nam tematy przygotowanych smakołyków, przytakie jak: źródła kobiecej mocy, siła ko- szedł czas na wspólne oglądanie bajek
biecości, czy też jak marzyć, żeby ma- i odpoczynek.
rzenia się spełniały. W tym dniu panie We wtorek na dzieci czekały nie mniejmogły skorzystać z bezpłatnych usług sze atrakcje. Zajęcia rozpoczęliśmy od
kosmetycznych, które świadczył spe- warsztatów robótek ręcznych, które specjalnie dla nich Salon Kosmetyczny cjalnie dla dzieci poprowadziła pani Ha„Babski Raj” i przedstawicielki ﬁrmy lina Nowacka. Dzieci z ogromną
ORIFLAME. Do rozmów przy kawie cierpliwością próbowały wykonywać
i ciastku, zapraszały jak zwykle nieza- swoje pierwsze koronki, otrzymując na
wodne panie ze Stowarzyszenia Kobiet koniec pamiątkową robótkę, wykonaną
Wiejskich MALWA.
dla nich przez naszego gościa. KolejWspólnie z SKW MALWA zorganizo- nym tematem wtorkowego spotkania
waliśmy również 5 kwietnia wspólne ro- było przygotowanie prac na konkurs
bienie Palm Wielkanocnych.
czytelniczo-plastyczny „PSIE TROOd stycznia bieżacego roku Multiosada SKI”. W celu przybliżenia tematyki
stała się siedzibą naszych lokalnych konkursu odwiedziła nas w tym dniu
harcerzy. Zbiórki zuchów z Gromady pani Małgorzata Brzeziński, miłośnik
Zuchowej Jędrusie i harcerzy z 64 ADH czworonogów i aktywna wolonta(co to jest?) Zośka i Alek, odbywają się riuszka, która w towarzystwie swojego
w każdą sobotę. Dziękujemy bardzo za pieska przeczytała dzieciom książkę
przemiłą atmosferę i współpracę. „Psie Troski” Toma Justyniarskiego.
Początek roku to także czas ferii zimo- W środę dzieci wraz z pracownikami
wych, które w MultiOsadzie zorganizo- MultiOsady wybrały się do Płocka do
waliśmy w ich drugim tygodniu. kina Przedwiośnie, aby obejrzeć ﬁlm pt.
Uczestnikami była 30 osobowa grupa ,,Biuro detektywistyczne Lassegi i Mai".
dzieci z terenu Gminy Mała Wieś. Po ﬁlmie wszyscy udali się na pyszny
Każdy z pięciu dni został przygotowany ciepły posiłek. W przedostatni dzień
w innej tematyce. Poniedziałek rozpo- ferii, w czwartek, zorganizowane zosczęliśmy od zabaw integracyjnych. tały zajęcia taneczne i plastyczne,
Dzięki temu, dzieci miały okazję na za- po których dzięki sprzyjającej pogodzie,
poznanie się i nawiązanie nowych zna- mogliśmy wyjść na zewnątrz, gdzie czejomości. Po wspólnej zabawie był czas kało przygotowane wcześniej ognisko.
na poznanie podstawowych zasad bez- Tego dnia odwiedził nas Wójt Gminy
pieczeństwa, które w bardzo ciekawy Mała Wieś, pan Zygmunt Wojnarowski,
sposób zaprezentowali dzieciom stra- który zapewnił kiełbaski na ognisko
żacy z OSP Mała Wieś. Po nauce odbyły oraz nasi harcerze wraz z zuchami, któsię warsztaty kulinarne, które przygoto- rzy grając i śpiewając wprowadzili
wały panie z SKW MALWA. Młodzi wszystkich w prawdziwie harcerskie klikucharze, z wielkim zaangażowaniem maty.

Ostatniego dnia ferii w piątek, odwiedziła nas pani Grażyna Zielińska, polska
aktorka teatralna i ﬁlmowa, która poprowadziła warsztaty teatralne. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych
przedstawieniach, zaskakując naszego
gościa pomysłowością. Ostatnimi zajęciami podczas ferii były warsztaty
wokalno-muzyczne,
przygotowane
przez panią Annę Sadkowską, nauczyciela Gimnazjum w Małej Wsi i Szkoły
Podstawowej w Podgórzu. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Podczas ferii, zainicjowaliśmy dwa
cykle spotkań, to jest nauka gry na gitarze oraz zajęcia sprawnościowe i sztuk
walki dla dzieci, które są kontynuowane
do dnia dzisiejszego. Nauka gry na gitarze odbywa się w każdy wtorek
w budynku MultiOsady, a zajęcia sztuk
walki ze względu na dużą grupę uczestników w każdy czwartek w podziemiach
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.
Nauka gry na gitarze i sztuki walki dla
dzieci to nie wszystko, co oferujemy.
W poniedziałkowe popołudnia w Gminnym Centrum Kultury Multiosada odbywają się zajęcia z języka angielskiego.
Spotkania te, mają formę zabawy, dzięki
czemu nauka staje się prawdziwą przygodą. Prowadzenie zajęć odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, zabawy
ruchowe oraz plastyczne. Dzieci uczą
się prosić, dziękować, wyrażać uczucia
i potrzeby oraz opisywać przedmioty.
W czwartki natomiast odbywają się zajęcia z nauki gry na keyboardzie, prowadzone indywidualnie przez pana
Aleksandra Siwka. Nauka gry na keyboardzie, jak mówią nasi młodzi muzycy
jest stosunkowo łatwa, więc świetnie
nadaje się na rozpoczęcie muzycznej
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edukacji. Wszystkich zainteresowanych
udziałem w powyższych zajęciach serdecznie zapraszamy. Zajęcia te odbywają się w godzinach popołudniowych i
podlegają wcześniejszym zapisom.
W cykl stałych spotkań wpisały, się
także zajęcia w formie warsztatów dla
dzieci w soboty. Za nami już m.in. zajęcia plastyczne, taneczno-ruchowe
i muzyczne. W najbliższym czasie
mamy zaplanowane warsztaty ceramiczne. Zachęcamy dzieci i młodzież do
odwiedzania nas także w soboty.
Aby uczestniczyć w zajęciach, nie
trzeba się wcześniej zapisywać, trzeba
po prostu przyjść. Informacje o zajęciach, zamieszczamy systematycznie na
stronie
internetowej
MultiOsady
www.multiosada.pl, fanpage na portalu
internetowym Facebook oraz na tablicy
ogłoszeń przy GCK MultiOsada i Urzędzie Gminy.
Działalność biblioteki także współtworzy ofertę kulturalną MultiOsady.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną, które tworzą naszą świąteczną
dekorację. W ostatnich 3 miesiącach

zorganizowaliśmy dwa spotkania autorskie dla dzieci. Pierwszym z nich było
w dniu 24 stycznia spotkanie w formie
warsztatów z ilustratorką książek dla
dzieci panią Małgorzatą Flis. W warsztatach uczestniczyły dzieci z 3 klasy
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.
Ilustratorka w bardzo interesujący sposób opowiadała dzieciom jak prawidłowo komponować ilustracje z tekstem
oraz jak zaprojektować okładkę ksiązki.
Swoją opowieść ilustrowała postaciami
z książek. W dniu 14 marca odbyło się
drugie spotkanie. Tym razem było to
spotkanie z panią Agnieszką Frączekautorką wierszy i opowiadań dla dzieci.
W swoim dorobku posiada ponad 80
książek i jak sama przyznała wielką
frajdę sprawia jej zabawa językiem –
zwłaszcza w twórczości dla dzieci.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Małej
Wsi, Dzierżanowie oraz uczniowie
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Orszymowie. Zaplanowaliśmy już kolejne spotkanie tego typu; 30 maja zaprosimy do siebie uczniów klas VI,
na spotkanie z pisarką Panią Joanną
Fabicką.
Już przygotowujemy się do aktywnego
sezonu letniego. Pierwszą z takich
imprez będzie Piknik Ekologiczny,
który odbędzie się 28 kwietnia
we współpracy z Szkołą Podstawową
i Gimnazjum w Malej Wsi oraz Nadleśnictwem Płock - Szkółką Leśną w Gałkach. Podczas Akcji Zielona Gmina,
mieszkańcy będą mogli wymienić odpady na sadzonki drzew. W zamian za
puszki aluminiowe, baterie i makulaturę
można będzie otrzymać sadzonki m.in.
sosen, brzóz, świerków i dębów. Będzie,
też można przynieść nakrętki plastikowe, które przekażemy później
na szczytny cel. Już dziś serdecznie
zapraszamy.
E.G.
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Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA

o już 4 lata działalności Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich
MALWA
Za nami V Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskich MALWA.
Odbyło się 28 stycznia 2017 roku
o godzinie 14.30 w lokalu Gminnego
Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi. Zwyczajne Walne zgromadzenie
członków zwołuje zarząd raz w roku
w terminie do 31 marca jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Tym razem walne
zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zwołane zostało zgodnie ze statutem aby
podsumować pracę stowarzyszenia w
2016 roku i wybrać nowy zarząd i ko-

P

zdj. z kroniki SKW MALWY
misję rewizyjną na nową 4 letnią na 2017 rok.
kadencję.
Skład osobowy zarządu i komisji
Ustępujący zarząd złożył sprawozda- rewizyjnej pozostał bez zmian.
nie merytoryczne i ﬁnansowe. Dysku- Przed nami kolejny pracowity
towano nad programem działalności 2017 rok.
J.N.

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

race społeczne w związku nie
ustają. Członkowie pracują aby
drugim było przyjemnie.
14 Lutego odbył się w MultiOsadzie
koncert muzyczno-wokalny oraz muzyczno-poetycki. Tematem była miłość,
bo przecież 14 luty to dzień zakochanych. Podczas spotkania wystąpili dwaj
członkowie PZERiI. Był to muzyk Zdzisław Wiśniewski i poeta Waldemar Rypiński.
Znaczącym zajściem w związku były 75
urodziny jednej z członkini, Pani Henryki Kowalskiej. Pani Henryka w PZERiI pełni funkcję członkini zarządu,
skarbnika i fotografa. Jest bardzo
dobrym i niezawodnym członkiem koła
Nr. 4 w Małej Wsi.
W ostatnim czasie, braliśmy także udział
w balu integracyjnym, organizatorem
którego był Związek Emerytów z Bodzanowa. Wszyscy byli zadowoleni,
ponieważ szykując się na bal i będąc na
nim zapomina sie o wszystkim, co złe.
28 lutego odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starych
Święcicach, spotkanie poświęcone
pierwszej rocznicy jego powstania.
Po wstępnej wypowiedzi pani kierownik
i powitaniu gości zaproszonych, poproszono pana Waldemara Rypińskiego o
przeczytanie swojej pracy pt. „Podziel
się”. Jest to praca na temat pomocy „ludziom innym” i ludziom którzy jej po-
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trzebują. Pan Waldemar powiedział że
na nic intratne stanowiska, sława, wielkie pieniądze jak nie można się tym
wszystkim podzielić z potrzebującymi.
Ta inwestycja to sukces Wójta i Radnych, tak jak i Dzienny Dom Senior
Vigor w Małej Wsi.
11 marca uczestniczylismy w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi
i Starych Gałkach, zorganizowane
w ramach ogólnopolskich obchodów
ku czci „Żołnierzy Wyklętych”, objętych Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Związkowcy z piekarniczej 3, obecnie
przygotowywują jajeczko świąteczne,
będzie to okazja do spotkania się z władzami gminy, paraﬁi oraz swymi członkami.
A z okazji zbliżających się Świąt Wiel-

kanocnych, składamy wszystkim najszczersze życzenia. Smacznego jajka
i Mokrego Dyngusa .
RyWal

„ Aby polska była polską”

Gdy do nas strzelano
Gdy w granicę wkraczał wróg
Zażarcie broniąc kraju
Bo honor! Ojczyzna! I Bóg
Z tym hasłem
Na naszych ustach
Z orężem w rękach
Nikt w boju nie ustał

Ile istnień w ziemi leży
Ile krwi wsiękło w ziemię
Żeby Polska Polską była
Aby żyło polskie plemię
RyWal
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Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym
w Małej Wsi

Ś

więta Bożego Narodzenia są
świętami rodzinnymi, fakt ten zainspirował nas do kultywowania
tradycji jasełkowej w przedszkolu.
W naszym przedszkolu od trzech lat istnieje tradycja wystawiania jasełek
w których występują rodzice i pracownicy przedszkola. Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wielu gości na czele
z Wójtem Gminy Mała Wieś Zygmuntem Wojnarowskim. Piękna scenograﬁa
wprowadziła zgromadzoną publiczność
w świąteczny nastrój. Wszyscy widzowie zgodnie wyrazili swój zachwyt wywołany wspaniałym, barwnym i wcale
nie tak konwencjonalnym, jakby mogłoby się zdawać w przypadku jasełek,
spektaklem. Chyba nikt do tej pory nie
zdawał sobie sprawy, jak wielki artystyczny potencjał drzemie w dorosłych,
którzy na co dzień nie przywykli występować przed publicznością. Dzieci oglądające przedstawienie, żywo reagowały,
co jest wspaniałym świadectwem tego,
że było to niezwykłe widowisko. Blask
gwiazdy betlejemskiej w przyćmionej
sali, melodie kolęd wywołały wspomnienia z dzieciństwa, skłaniając do reﬂeksji, poczuliśmy klimat nadchodzących Świąt. Rodzicom należą się
ogromne wyrazy uznania. Przygotowanie jasełek kosztowało ich wiele pracy.
Efekt był jednak fantastyczny. Dzieci
były zachwycone. W trakcie imprezy
dzieci odwiedził św. Mikołaj z workiem
prezentów. ,, Życzymy wszystkim zdrowia, miłości oraz wzajemnej życzliwości” to słowa p. dyr. przedszkola Alicji
Białeckiej i p. Wójta Zygmunta Wojnarowskiego, którzy wszystkim obecnym złożyli świąteczne życzenia.
Następnie w imieniu rodziców p. dyrektor zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek, podziękowała również p. dyr.
szkoły podstawowej Kalinie Filińskiej
za udostępnienie lokalu na tę uroczystość, p. Mizio i p. E.Śmigielskiej – reżyserom przedstawienia jasełkowego.
Dzięki uprzejmości księdza proboszcza
E. Kuzaka w dniu 18 grudnia dzieci
z naszego przedszkola wystawiły ‘’Jasełka’’ w tutejszym kościele. Mali aktorzy
w
przepięknych
strojach
przygotowanych przez cudownych rodziców, wcielili się w role postaci biblijnych. To dzięki małym artystom
poczuliśmy atmosferę zbliżających się

zdj. z archiwum własnego Przedszkola
Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci przy- W tym roku każda grupa przedszkolagotowały panie Elżbieta Budek Irena ków przygotowała oddzielny program
Winosławska.
artystyczny. Podczas występów nasi
20 grudnia w MultiOsadzie odbyło się artyści dostarczyli babciom i dziadkom
spotkanie opłatkowe dla osób starszych, wiele uśmiechów, wzruszeń, łez i radosamotnych z terenu gminy.
ści. Publiczność jak co roku dopisała.
W spotkaniu tym miały zaszczyt wystą- Następnie obdarowywały swoich ukopić dzieci z naszego przedszkola. Uroku chanych gości upominkami. Rodzice
inscenizacji dodały kolę-dy, które napeł- przygotowali także słodki poczęstunek
niły wszystkich świąteczną radością . Atmosfera była wspaniała. Dzieci
i sprawiły, że obecni poczuli magię zbli- poczuły się prawdziwymi gospodażających się świąt. Po występie dzieci rzami. Pani dyr. A. Białecka skierowała
otrzymały burzliwe brawa oraz słodkie w stronę naszych dostojnych gości żypodziękowanie. Takie spotkania są nie- czenia zdrowia, siły i wytrwałości oraz
zastąpioną lekcją wychowawczą, kształ- złożyła gorące podziękowanie za to,
tującą u najmłodszego pokolenia że mogli być z nami w tym szczególnym
postawę szacunku i życzliwości dla dru- dla nich dniu. W niezwykle uroczystej
giego człowieka, rozwijającą wrażli- oprawie 5 par małżeńskich zamieszkuwość na problemy ludzi starszych, jących na terenie gminy Mała Wieś
często schorowanych i samotnych.
świętowało jubileusz 50-lecia pożycia
Nasze przedszkolaki tradycyjnie uczest- małżeńskiego. Ten szczególny dzień dla
niczyły w wielkiej akcji 25 ﬁnału dostojnych Jubilatów uświetnił występ
WOŚP. Dzieci zaprezentowały swoje naszych przedszkolaków, którzy śpietalenty. Niewątpliwie prym wiodły wając, tańcząc i recytując wierszyki
dzieci z grupy starszaków , przygoto- sprawili, że na wszystkich twarzach powane przez p. E.Budek, prezentując ta- jawił się szczery uśmiech. Wszyscy Juniec ’’halleluja ‘’, który został entuzja- bilaci zostali obdarowani przez
stycznie odebrany przez zgromadzo- najmłodszych mieszkańców naszej
nych. Starszaki schodziły ze sceny że- gminy bukiecikami z cukierków. Jubignane burzą braw. Jednak tego dnia nie leuszowe spotkanie zakończyło się słodoklaski były najważniejsze a fakt, że po- kim poczęstunkiem. Dla wszystkich
przez artystyczny występ mogły wspie- czekał wyśmienity tort i wiele innych
rać tak szczytną akcję. Dzięki słodkości.
zaangażowaniu rodziców dzieci również Zgodnie z tradycją w okresie karnawału
miały możliwość do kwestowania na w naszym przedszkolu odbył się bal.
rzecz WOŚP.
Rankiem 10 lutego 2017 roku w progu
Miłość, jaką dziadkowie i babcie darzą przedszkola zawitali różni przebierańcy.
nasze
dzieci
jest
niezmienna Masowo napływały piękne księżniczki
i stała. W odróżnieniu od rodziców stale z dalekich krain, rycerze w zbrojach,
zabieganych, dziadkowie i babcie mniej wróżki, motylki,pszczółki, piraci, supersię spieszą. 21 i 22 stycznia, to dwie meni…- do wyboru i koloru.
z najważniejszych dat, które wpisały się Dzieci bawiły się świetnie w rytm karw harmonogram imprez i uroczystości nawałowej muzyki.
naszego przedszkola.
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Kolorowe korowody bajkowych tancerzy długo i radośnie wirowały na parkiecie. Były też przeróżne konkursy.
Wspólna zabawa przyniosła naszym
wychowankom wiele radości. Niestety
– wszystko co dobre szybko się kończy
i tak było tym razem. Zmęczone , ale
szczęśliwe dzieci udały się do swoich
sal, aby chwilkę odpocząć.
Chcąc poszerzyć ofertę edukacyjną
związaną z propagowaniem głośnego
czytania placówka nawiązała współpracę ze środowiskiem lokalnym
w celu uatrakcyjnienia podejmowanych
działań w tym zakresie. Przedszkolaki
w piątkowe przedpołudnia odwiedzają
MultiOsadę, gdzie czekają już na nich z
pięknymi bajkami wyjątkowi goście,
osoby powszechnie znane w środowisku. Ostatnio zaproszenie przyjęła p.
dyr. tutejszego gimnazjum J. Milewska
prezentując bajkę pt. ’’Kopciuszek’’.

Swą obecnością zaszczycił nas również
wójt naszej gminy p. Z. Wojnarowski
czytając bajkę pt. ‘’Calineczka.” Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych
do naszych działań przez cały rok.
Nasi wychowankowie często mają
okazję prezentować swoje zdolności
muzyczne i nie tylko uczestnicząc
w różnych konkursach. W grudniu nasze
przedszkole przyjęło zaproszenie
do udziału w konkursie muzycznym, organizowanym przez przedszkole w Miszewie Murowanym. Reprezentantką z
naszego przedszkola była Ania Pietrzak
z grupy dzieci 6 letnich prezentując kolędę pt’’ Aniołek maleńki, jak wróbelek’’. W lutym dziewczynka z grupy
maluszków Kasia Kozicka zaśpiewała
piosenkę pt.’’ Idzie zima ‘’ biorąc udział
w konkursie muzycznym , zorganizowanym przez przedszkole w Bodzanowie.
Możemy się poszczycić tak utalentowa-

ZIMOWE IMPREZY ŚRODOWISKOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU
mprezy środowiskowe takie jak
„Choinka Noworoczna” oraz „Dzień
Babci i Dziadka” wpisały się na stałe do
kalendarza imprez naszej szkoły. „Choinkę” rokrocznie organizujemy wspólnie
z Komitetem Rodzicielskim. Ta uroczystość powstaje przy współpracy całej
społeczności SP w Podgórzu, a więc
uczniów, rodziców i nauczycieli. Odbyła
się ona w sobotę 21 stycznia 2017 r.
a koordynatorem całego przedsięwzięcia
była Pani Barbara Imbir. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Mała
Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski,
Sekretarz Gminy Pani Jadwiga Nowatkiewicz, Radni Gminy Mała Wieś, sołtysi. Wszystkich zaproszonych gości,
rodziców, nauczycieli i uczniów przywitała Pani dyrektor Iwona Sobótko.
W części artystycznej zaprezentowały
się dzieci z oddziału przedszkolnego
i klas I-III, chór szkolny „Raz, dwa”
oraz członkowie koła czytelniczo - teatralnego. Uczniowie recytowali wiersze
i śpiewali piosenki. Wystawiono też dwa
przedstawienia: „Choinka w przedszkolu” i „Kopciuszek”.
Po części artystycznej przybył Św. Mikołaj, który wszystkim dzieciom przyniósł nieco spóźnione prezenty
choinkowe. Po wizycie Mikołaja obecni
na sali zostali zaproszeni do wspólnej
zabawy prowadzonej przez specjalnie

zdj. z archiwum własnego SP w Podgórzu
zaproszonego na tę okazję wodzireja. Nadszedł czas na prezentację tego,
Wszyscy bawili się znakomicie! co przygotowały wnuczęta. Część artyDzień Babci i Dziadka to szczególna styczną rozpoczęli najmłodsi artyści nauroczystość przebiegająca w wyjątko- szej szkoły – przedszkolaki i uczniowie
wej atmosferze. W tym roku odbyła się z klas I – III wspomagani przez chór
24 stycznia. Po raz pierwszy nie tylko szkolny. Koło czytelniczo – teatralne
najmłodsi, ale wszyscy uczniowie przeniosło wszystkich do przezabawnej
szkoły zaprosili swoje Babcie i Dziad- krainy baśni, zaś uczniowie z koła
ków, aby wierszem i piosenką oraz tanecznego odtańczyli poloneza, do któwspólną zabawą uczcić Ich święto. rego zaprosili Babcie i Dziadków otwieTradycyjnie uroczystość otworzyła Dy- rając zabawę taneczną. Nie obyło się
rektor Szkoły Pani Iwona Sobótko, która bez konkursów i zabaw ruchowych proskierowała do przybyłych gości ciepłe wadzonych przez uczniów oraz przygosłowa wraz z serdecznymi życzeniami. towanych przez nich upominków.
Następnie koordynator imprezy Pani Rodzice zaprosili gości na słodki poLidia Figurska podkreśliła jak ważną częstunek, którego największą atrakcją
rolę w życiu swoich wnucząt pełnią był ogromny tort z fajerwerkami. Jak
Babcie i Dziadkowie. Wyraziła słowa każdego roku Bacie i Dziadkowie
podziękowania wszystkim, którzy zaan- opuszczali naszą szkołę nie kryjąc wzrugażowali się w przygotowanie tej prze- szenia, serdecznie dziękując za miło
pięknej uroczystości – dzieciom, spędzone chwile.
B.I., L.F.
uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz
pracownikom szkoły.

I
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nymi wychowankami.
Zima to piękna pora roku. Można się
wtedy super bawić na śniegu, a my poznaliśmy zasady bezpiecznych zabaw na
śniegu i lodzie. Wiemy, gdzie można się
bezpiecznie bawić zimą, aby czerpać radość z jej uroków Ferie to czas odprężenia i relaksu, czas beztroskich zabaw
na śniegu z rodzicami, starszym lub
młodszym rodzeństwem, z babcią
a może z dziadkiem.
Po powrocie z zasłużonego odpoczynku
z utęsknieniem wypatrujemy cieplejszych promyków słońca i nasłuchujemy
pierwszych odgłosów ptasiego śpiewu
.Z wielkim zapałem przygotowujemy
się do świętowania nadejścia wiosny.
Chcemy tańcem, wierszem i piosenką
pożegnać zimę i powitać wiosnę. Mamy
nadzieję, że po takim powitaniu wiosna
zagości u nas na dobre.
A.B.

Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Z

Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Szkoła Podstawowa w Podgórzu
Szkołą Aktywną w Społeczności
przyjemnością
informujemy,
że od września 2016 r. nasza
szkoła jest uczestnikiem międzynarodowego programu "Szkoły Aktywne
w Społeczności", którego celem jest
upowszechnianie idei i rozwój placówek promujących partnerstwo między
szkołą a społecznością lokalną.
Realizując go będziemy pracować nad
rozwinięciem naszych działań w obszarach opisanych w Międzynarodowych Standardach Szkół Aktywnych
w Społeczności.
W listopadzie 2016 roku zakończyliśmy pierwszy etap –samoocenę,
w której wzięli udział przedstawiciele
uczniów, rodziców, członkowie współpracujących z nami organizacji i instytucji, dyrektor oraz nauczyciele
i inni pracownicy szkoły – razem 16
osób. Warsztaty prowadzone były
przez zewnętrznego facylitatora..
W wyniku samooceny powstał obraz
ogólny szkoły złożony z 10 standarFerie 2017
w Szkole Podstawowej w Podgórzu

W

tym roku niezwykle długo czekaliśmy na ferie, ale było warto.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Podgórzu przygotowali na czas ich
trwania ciekawy program, dlatego też
uczniowie mieli do wyboru różnorodne
zajęcia w zależności od swoich upodobań. Zorganizowano 2 wycieczki: 14 lutego do Płocka (dzieci uczestniczyły w
zajęciach edukacyjnych w Bibliotece dla
dzieci "Chotomek oraz obejrzały
w kinie ﬁlm „LEGO Batman”), a 16 lutego Warszawy (ﬁlm „Sing” w Multiki-
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dów, spośród których Szkolny Zespół
SAS wybrał priorytety na bieżący rok
szkolny.
Od stycznia tego roku udało nam się
zrealizować już część z nich: rozszerzyliśmy między innymi formułę comiesięcznych spotkań z rodzicami
o spotkania partnerskie: rodzicdziecko- nauczyciel, rozbudowaliśmy
naszą stronę internetową o nowe zakładki, przeprowadziliśmy prezentację
dla rodziców przygotowaną przez
dzieci, opracowaliśmy zasady zgłaszania przez rodziców uwag wobec działań szkoły zorganizowaliśmy trzy
imprezy środowiskowe; Choinkę No-

nie, zabawa na lodowisku na PGE Narodowym).
Ferie nie odbyły się bez akcentu sportowego. 15 lutego zorganizowany został
w szkole Turniej Tenisa Stołowego dla
uczniów klas IV – VI, a 17 lutego 2017
uczniowie wyruszyli na halę sportową
do Małej Wsi. Nasz szkolna kadra piłkarzy odbyła tam trening pod kierunkiem nauczyciela w-f.
Kolejną atrakcją był zorganizowany
przez Samorząd Uczniowski bal karnawałowo - walentynkowy. 21 lutego sala
gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę goszczącą Zorro, rycerza,
Luke'a Skywalker'a, Batmana, krakowianki, wróżkę, czarownicę , widziano
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woroczną, Dzień Babci i Dziadka oraz
Bal Karnawałowy. Przed nami jeszcze
Piknik Rodzinny i wielopokoleniowe
spotkania i wyjazdy, warsztaty dla rodziców, wizyta w Urzędzie Gminy
i wspólne działania z innymi instytucjami. Chcemy też wspierać mieszkańców i organizacje pozarządowe
działające w naszej społeczność, stąd
też pomysł, by jeden ze szkolnych zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
przeprowadził badania mające na celu
zapoznanie z lokalnymi potrzebami.
Wszystkich zainteresowanych realizacją programu SAS zapraszamy
do współpracy.
Zespół SAS

też kotki, pieski, kowbojów oraz najprawdziwsze księżniczki! Pierwszym
tańcem, który wspólnie odtańczyli
uczestnicy balu był polonez, potem były
korowody, kółeczka, pociągi, węże
i tańce w parach, układy choreograﬁczne prezentowane przez uczniów naszej szkoły oraz konkursy i zabawy
integracyjne
przygotowane przez
dziewczęta z klasy VI. Jak przystało na
prawdziwy bal karnawałowy dokonano
wyboru króla i królowej. Królewska
para odtańczyła walca w otoczeniu swoich poddanych. Gdy już pląsy na parkiecie wyczerpały siły tancerzy
organizatorzy przystąpili do rozdania
kartek walentynkowych zbieranych
przez cały czas trwania imprezy do
"walentynkowej skrzynki ".
Kolejnego dnia ferii zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, które już od
lat mają swoich stałych bywalców.
Dla nich był to czas spędzony w miłej,
artystycznej atmosferze. Dziecięce
efekty pracy małych plastyków można
obejrzeć na wystawie zorganizowanej
w szkole. Po takich feriach powrót do
szkoły był czystą przyjemnością.

NAUCZYCIELE SP W PODGÓRZU
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Szkoła Podstawowa im.Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
Podsumowaniu projektu „Działaj lokalnie”

1

lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyła się
gala podsumowująca IX edycję
projektu „Działaj lokalnie" realizowanego od czerwca do listopada 2016
roku. Jak piszą pomysłodawcy akcji,
„program prowadzony był z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej”. Podczas spotkania z udziałem starosty płockiego
Mariusza Bieńka i prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi
Razem” Iwony Marczak przedstawiono
wybrane inicjatywy realizowane w ramach programu, propozycje współpracy
na 2017 r. oraz wręczono pamiątkowe
dyplomy. W tegorocznej edycji Szkoła
Podstawowa w Małej Wsi ma się czym
pochwalić, ponieważ aż dwa z dziewiętnastu pomysłów wyróżnionych przez
komisję oceniającą i doﬁnansowanych
przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
„Młodzi Razem” oraz powiat płocki
były realizowane przez naszych
uczniów. Wszystkich projektów zgłoszonych do konkursu grantowego było
aż 50. Wstępną weryﬁkację przeszło 26
pomysłów, a ostatecznie wsparcie ﬁnansowe uzyskało właśnie 19 inicjatyw organizacji, stowarzyszeń i grup
nieformalnych działających w gminach
Bielsk, Radzanowo, Bodzanów, Wyszogród, Stara Biała, Słubice, Łąck, Słupno,
Drobin, Nowy Duninów, Bulkowo
i Mała Wieś.
Z ogólnej puli 55 tysięcy złotych do podziału na projekty z udziałem uczniów
z małowieskiej podstawówki przypadło
10% środków. Grupa Nieformalna
„Rodzice Dzieciom” przy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem
dla Rozwoju” otrzymała 3500 zł na organizację zajęć tanecznych oraz wyjazdów na turnieje dla dzieci, a także
aktywne włączenie rodziców w działania na rzecz grupy, integracji i wspólnego spędzania czasu. W pierwszym
etapie realizacji projektu uczestnicy
uczyli się kroków i układów popularnych tańców towarzyskich. Następnie
doskonalili swój warsztat taneczny.
Swoje umiejętności prezentowali między innymi podczas Dni Gminy Mała
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Wieś oraz Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Sportowego w Małej Wsi. Również na gali podsumowującej projekt
„Działaj lokalnie" nie zabrakło młodych
tancerzy ze szkoły tańca „Pasjonat”.
Występ dwóch par tanecznych zakończył się w pełni zasłużonymi oklaskami.
Być może był to pierwszy przypadek
tańca na sali obrad Rady Powiatu
Płockiego.
Doﬁnansowanie w wysokości 2000 zł
zdobył również Klub Historyczno - Rowerowy realizujący projekt „Matura
z roweru”. Oprócz wakacyjnych i jesiennych rajdów rowerowych dla
uczniów zostały przeprowadzone warsztaty na wózkach inwalidzkich mające
być lekcją zrozumienia problemów ludzi
niepełnosprawnych. Z myślą o kobietach przygotowaliśmy spotkanie poświęcone historii stroju i współczesnej
modzie rowerowej. Oprócz prezentacji
na ten temat zaproszone panie i uczennice mogły też obejrzeć kilka scenek
przedstawiających różne typy ludzkie
związane z rowerami. W październiku
został zorganizowany wyjazd na tor kolarski BGŻ BNP Paribas Arena w Pruszkowie,
gdzie
uczniowie
mieli
możliwość treningu na rowerach typu
"ostre koło".
Dodatkową atrakcją i sympatyczną nie-

spodzianką było spotkanie i wspólne
fotograﬁe z reprezentantami Polski
w kolarstwie torowym, którzy niedawno
z powodzeniem występowali na olimpiadzie i mistrzostwach Europy.
Niedługo po tym uczniowie odwiedzili
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
i spotkali się z jego mieszkańcami.
Oprócz zabaw kształtujących empatię,
integrujących młodzież i osoby niepełnosprawne nie zabrakło akcentu rowerowego – wspólnych zawodów.
W listopadzie uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi
pojechali do szyjącej stroje kolarskie
ﬁrmy Vitesse w Wyszogrodzie na praktyczne warsztaty dotyczące odzieży
i techniki jazdy rowerowej. Gimnazjaliści poznawali branżę rowerową w kontekście preorientacji zawodowej.
29 listopada przedstawiciele uczniów
z Klubu Hi-Ro przedstawili prezentację
podsumowującą projekt na sesji Rady
Gminy Mała Wieś oraz próbowali zainteresować samorządowców pomysłem
budowy w Małej Wsi pump tracka,
czyli specjalnego wyproﬁlowanego toru
dla rowerzystów i miłośników deskorolek.
Szkoła Podstawowa
w Małej Wsi

17

Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym
im.Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

XI Targi Edukacji i Pracy w Gimnazjum w Małej Wsi
marca 2017r. w Gimnazjum
z Oddziałem Integracyjnym im.
Anny Nakwaskiej w Małej Wsi odbyły się XI Targi Edukacji i Pracy pod
honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Starosty
Powiatu Płockiego. Współorganizatorem jak co roku był Urząd Gminy
w Małej Wsi oraz Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Płocku.
Dyrektor Gimnazjum Jadwiga Milewska powitała przybyłych: Starostę
Powiatu Płockiego Mariusza Bieńka,
Dyrektora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku Krzysztofa
Wiśniewskiego, Wójta Gminy Mała
Wieś Zygmunta Wojnarowskiego, Sekretarza Gminy Mała Wieś Jadwigę
Nowatkiewicz, Przewodniczącego
Rady Gminy Mała Wieś Włodzimierza Jeznacha, Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Płocku Małgorzatę
Bombalicką, Radnego Powiatu Płockiego Apolinarego Gruszczyńskiego,
Wójta Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka, Burmistrza Miasta i Gminy
Wyszogród Jana Boszko, Dyrektora
Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie Joannę Misiakowską
oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu gminy Mała Wieś: Kalinę Cybulską-Filińską, Elżbietę
Witkowską oraz Iwonę Sobótko.
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Przywitała uczniów gimnazjum i ich
rodziców, a także podziękowała licznie
przybyłym
nauczycielom
i uczniom z 15 szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego,
którzy zaprezentowali swoją ofertę
edukacyjną.
Targi skierowane są do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej. Na tegorocznych Targach
Pracy i Edukacji już po raz 11. można
było znaleźć informacje o kierunkach
kształcenia, warunkach rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych i możliwościach podjęcia pracy. Jest to także
okazja do zapoznania się z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Pomocą
w tym zakresie służyli doradcy zawodowi z Ochotniczych Hufców Pracy
i Centrum Edukacji i Pracy w Płocku,
a także przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy.
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Targi uświetnił występ laureatki tegorocznej edycji konkursu „Kwiat Powiatu 2017” w kategorii animator
kultury Justyny Stalczewskiej. Można
też było skorzystać z porad profesjonalnej kosmetyczki Oriﬂame i zapoznać się z ofertą ﬁrmy. Vistula Bank
Spółdzielczy z Czerwińska przedstawił swoją ofertę skierowaną do młodzieży. Zaproponował bezpłatne
„Konto dla Młodych”, to niewątpliwie
dobry początek dla rozpoczynających
nowy etap życia. W czasie targów został rozstrzygnięty konkurs i wręczone
nagrody „Rok 2017 Rokiem Wisły”.
Konkurs przeprowadzony został
w 4 kategoriach: dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu gminy
„Rzeka Wisła oczami dziecka”, dla
uczniów klas IV-VI „Logo rzeki
Wisły”, dla gimnazjalistów „Turystyka i rekreacja nadwiślańska”, a dla
szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu płockiego konkurs fotograﬁczny „Rzeka Wisła w obiektywie”.
Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznać się z ofertami edukacyjnymi szkół oraz poznać wymagania
lokalnego rynku pracy i uzyskać informacje o planowanych zawodach. Targi
to przede wszystkim pomoc dla młodzieży stojącej przed koniecznością
dokonania wyborów szkół, ich rodziców, ale to również możliwość weryﬁkacji przez szkoły ponadgimnazjalne
swoich ofert edukacyjnych zgodnie
z zapotrzebowaniem lokalnego rynku
pracy.
I.J.
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Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Nie samą nauką żyje uczeń.
zkoła, to nie tylko zajęcia odbywające się w ramach programów
nauczania zamknięte w klasach
z tablicą i kredą, ale także szereg zajęć
pozalekcyjnych, spotkań integrujących
środowisko lokalne czy zabaw o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym.
Początek roku szkolnego nie był może
zbyt intensywny, ale wiemy, że należy
zadbać nie tylko o umysł, ale także
o ciało, więc postanowiliśmy zorganizować wyjazdy na basen połączone
z nauką pływania. Uczniowie chętnie
przystali na naszą propozycję i z początkiem listopada wyruszyliśmy na pierwsze lekcje. Jak do tej pory większość
naszych uczniów zrobiła ogromne
postępy w pływaniu – grupa „zaawansowana” wykonuje już skoki do wody...
kto wie, może znajdzie się wśród nich
następczyni Otylii Jędrzejczyk lub Michaela Phelpsa?!
Koniec roku 2016 i początek 2017
obﬁtował u nas w uroczystości integrujące naszą społeczność. W grudniu odbyła się, jak co roku Wigilia Szkolna,
podczas której uczniowie prezentowali
swoje talenty aktorskie, a także składali
życzenia i śpiewali kolędy. Wierzymy w
to, że jest to dla wszystkich bardzo miły
czas, kiedy zapomina się choć na chwilę
o obowiązkach i można przygotować
się na pełne przeżywanie Świąt
Bożego Narodzenia.
Tuż po Nowym Roku, obchodziliśmy
Dzień Babci i Dziadka. Jest to dla nas
wszystkich bardzo szczególne święto
i dzień w naszej szkole, ponieważ grono
babć i dziadków odwiedzających nas
jest ogromne, co bardzo nas cieszy, ale
także wzrusza. Bardzo ważne są dla nas
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więzi nawiązywane nie tylko z naszymi
uczniami i ich rodzicami, ale także
dziadkami, bo to oni także bardzo często
opiekują się naszymi uczniami i dają im
mnóstwo ciepła i miłości oraz przekazują cenną wiedzę. Kochamy nasze babcie i dziadków!
Luty natomiast obﬁtował w tym roku w
zabawę... tuż przed feriami bawiliśmy
się na Choince Szkolnej, a zaraz po powrocie, we wtorkowe wczesne popołudnie tańczyliśmy na zabawie ostatkowej.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły bawili
się świetnie. Na zabawie ostatkowej wybieraliśmy Królową i Króla Balu, a później wybieraliśmy najśmieszniejszy
i najlepszy strój karnawałowy. Wybór
był naprawdę trudny, ale jury dało radę!
Szkoda tylko, że to co dobre tak szybko
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się kończy i trzeba wracać do nauki...
jednak nie samą zabawą żyje uczeń!
Na tym jednak nie koniec.
W najbliższym czasie organizujemy
warsztaty twórcze: naukę robienia palm
wielkanocnych. Postanowiliśmy z tej
okazji skorzystać z wiedzy i doświadczenia pań emerytek ze Związku Emerytów i Rencistów w Małej Wsi, Hanny
Kamińskiej i Elżbiety Szymańskiej. Jesteśmy pewni, że w tym roku Niedziela
Palmowa będzie ozdobiona przepięknymi palmami. W kwietniu z okazji
Dnia Ziemi, zgodnie z naszą coroczną
tradycją, gościmy u siebie panią
z Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku, która ma dla nas mnóstwo
cennych informacji i porad ekologicznych. Zawsze mocno angażujemy się
w tego typu akcje, więc i tym razem będzie na pewno ekologicznie, naukowo
i z dozą dobrej zabawy.
Już w maju natomiast szykujemy wyjazd do Płockiego Ogrodu Zoologicznego na zajęcia edukacyjne oraz
zwiedzanie ogrodu. Mamy nadzieję na
niezapomniane widoki i wiedzę, bo
każda nasza wizyta tam przynosi nowe
ciekawostki i doświadczenia.
W tym roku będzie zapewne jeszcze
ciekawiej, ponieważ do zoo przybyli
nowi mieszkańcy i wiemy, że będą dla
nas nie lada atrakcją. Już nie możemy
się doczekać!
L.W.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

Dzień Babci i Dzień
Dziadka

W styczniu w Niepublicznej Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, odbył się Dzień Babci
i Dziadka. Grupy przedszkolne oraz
klasy I-III pięknie zaprezentowali
wiersze, piosenki, co było największym prezentem dla dziadków.
Po przedstawieniu wszyscy goście
mogli poczęstować się pysznym ciastem upieczonym przez mamy naszych
uczniów.
A.J.

Choinka Szkolna
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Dzień Kobiet

Jak co roku Dzień Kobiet, Samorząd
Uczniowski przygotował krótkie
przedstawienie dla wszystkich kobieti tych małych, i tych dużych z naszej
szkoły. Po występie chłopcy wręczyli
drobne upominki i kwiaty, natomiast
dziewczynki odwdzięczyły się cukierkami.
A.J.

28 stycznia 2017 r. odbyła się Choinka
Szkolna. Imprezę rozpoczęło przedstawienie na motywie bajki „Smerfy”,
w którym występowali uczniowie
i rodzice pod kierunkiem pani Darii Lewandowskiej. Warto wspomnieć o ciekawych, przestrzennych dekoracjach. Po
występie zaczęła się zabawa choinkowa
prowadzona przez doświadczonego
DJ’a Przemasa, czyli Przemysława
Grzelaka. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursach i zabawach zaproponowanych przez DJ’a. Pod koniec
zabawy tanecznej dzieci odwiedził św.
Mikołaj wręczając paczki.
A.J.

Karnawałowy Bal Ostatkowy

Wychowawczynie grup przedszkolnych
„Krasnoludki”, „Biedronki” i „Żabki”
ze Szkoły Podstawowej w Orszymowie
zorganizowały dla dzieci Karnawałowy
Bal Ostatkowy, który odbył się
28.02.2017r. W trakcie balu przedszkolaki miały malowane buzie, uczestniczyły we wspólnych zabawach oraz
mogły zjeść smaczne przekąski.
A.J.

str.23

Kwiecień 2017

Hotel dla Bezdomnych Psów

REAGUJ!
NIE POZOSTAWAJ BIERNY!
ZWIERZĘ SAMO SIĘ NIE
OBRONI !

P

o prawie dwóch latach prowadzonej przez nas działalności
wolontariackiej na rzecz zwierząt przebywających w „Hotelu dla
bezdomnych psów”, chcielibyśmy
zwrócić jeszcze uwagę na problem
złego traktowania zwierząt przez
mieszkańców naszej gminy.
Zbyt krótkie łańcuchy, rozwalające się
budy lub ich brak, zbyt mała ilość pożywienia, brak stałego dostępu do

wody, nieleczone choroby, brak szczepień, to codzienny i smutny wizerunek
naszej wsi.
A przecież zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1991
roku nie tylko ten, kto zabija zwierzę
podlega karze pozbawienia wolności
lub grzywny, lecz także osoba, która
świadomie znęca się nad zwierzętami,
dopuszczając do zadawania im bólu
i cierpienia. Dlatego widząc krzywdę
i cierpienie - alarmuj.
Najgorsza jest obojętność, bo wtedy
każdy z nas macza palce w psiej kaźni.
M.B.

Zgłaszający zawsze
pozostają anonimowi.
Jeśli kochasz zwierzęta,
jesteś wrażliwy na ich
krzywdę i chcesz
im pomagać,
dołącz do nas.

ZOSTAŃ

WOLONTARIUSZEM !!!
Jesteśmy na Fb - HOTEL
dla bezdomnych psów Mała Wieś

Inspektor ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals Płock
tel: 697-685-091 lub 511-182-856
e-mail: OTOZ_ANIMALS.PLOCK.@ONET.PL
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Zdrowie w pigułce
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Proﬁlaktyka Raka Szyjki Macicy– Szczepienie PrzeciwkoHPV

PV - Wirus brodawczaka
ludzkiego (human papillomavirus) może być przyczyną
łagodnych zmian w postaci brodawek
na skórze, kłykcin kończystych, jak
również nowotworów złośliwych na
przykład raka prącia, odbytu u mężczyzn. Najważniejszą rolę zakażenie
tym wirusem odgrywa w etiologii raka
szyjki macicy u kobiet.
Zakażenie HPV jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową poprzez kontakt z osobą będącą jego
nosicielem. Większość ludzi przechodzi zakażenie HPV bez objawowo.
Zakażenie ustępuje samoistnie w okresie 6-12 miesięcy od kontaktu z wirusem. Jednak u niektórych osób może
dojść do zakażenia przewlekłego,
które ostatecznie może doprowadzić
do rozwoju raka. Najwięcej zakażeń
HPV wykrywa się w wieku 18-25 lat,
co bezpośrednio związane jest z aktywnością seksualną. Szczyt zapadalności na raka szyjki macicy przypada
w granicach 50 r.ż, ponieważ proces
rozwoju nowotworu jest powolny.
Obecność wirusa HPV u kobiet można
wykryć wykonując badanie cytologiczne.
W zakażeniach wirusem HPV leczenie

farmakologiczne jest mało skuteczne.
Stosuje się metody chirurgiczne
w postaci krioterapii i wycięcia. Najważniejsze jest aby nie dopuścić
do zakażenia. Pierwotnym sposobem
zapobiegania zakażeniu HPV jest
szczepienie. Szczepienie zalecane jest
dziewczętom przed rozpoczęciem
współżycia płciowego, czyli między
9-13 rokiem życia.
W Polsce dostępne są 3 różne szczepionki przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego w postaci zastrzyków
do podawania domięśniowego:
- Cervarix przeciwko 2 rakotwórczym
typom wirusa: HPV16 i HPV18
- Silgard przeciwko 4 typom wirusa,
w tym dwóm rakotwórczym typom
HPV16 i HPV18 i dwóm typom
HPV6 i HPV11 odpowiedzialnym za
brodawki płciowe (kłykciny kończyste)
- Gardasil 9 - przeciwko 7 rakotwórczym typom HPV (HPV16, 18, 31, 33,
45, 52 i 58) oraz dwóm typom HPV6
i HPV11 odpowiedzialnym za brodawki płciowe (kłykciny kończyste).
Wszystkie wymienione szczepionki
wymagają podania 3 dawek.
Podawane są po wcześniejszym badaniu lekarskim kwaliﬁkującym do

szczepienia. Drugą dawkę podaje się
1-2 miesięcy po pierwszej, trzecią
dawkę w odstępie 6 miesięcy od
pierwszej. Szczepienie powinno się
zakończyć w ciągu roku.
Władze samorządowe Gminy Mała
Wieś są w trakcie organizacji proﬁlaktyki przeciwko rakowi szyjki macicy
w postaci szczepień przeciwko HPV,
którym objęte będą dziewczęta w 12
roku życia. Szczegółowe informacje
otrzymacie Państwo po zakończeniu
postępowania przygotowawczego.
B.K.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary,nadziei i miłości.
Radosnego nastroju,
serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz Wesołego Alleluja
życzą

Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
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GKS Spójnia Mała Wieś

o blisko 5 miesięcznej zimowej
przerwie nasza „Spójnia” wraca
na boisko, a wraz z tym wydarzeniem kibiców naszego klubu jak
i piłkarzy czekają wielkie emocje
sportowe, gdyż runda wiosenna jest
okresem rozstrzygnięć tj. spadków
i awansów. Nasz klub dysponuje
trzema grupami, które będą dzielnie
walczyć o jak najlepsze pozycje końcowe. Grupą trampkarzy zajmuje się
Pan Rafał Dutkiewicz nauczyciel
Gimnazjum w Małej Wsi, który realizuje plan treningowy ucząc młodych
piłkarzy krok po kroku zasad piłki
nożnej. W okresie zimowym nasi najmłodsi gracze trenowali na hali sportowej w Małej Wsi oraz uczestniczyli
w dwóch turniejach halowych zajmując dwukrotnie 4 miejsce, lecz warty
uwagi jest fakt że były to pierwsze na
poziomie ligowym turnieje halowe naszych trampkarzy, dlatego cieszą nas
te osiągnięcia i pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój tych zawodników. Drugą grupą prowadzoną
również przez Pana Rafała są juniorzy
starsi U-19, którzy tak jak w przypadku trampkarzy objęci są planem
treningowym a wszystkie ich zajęcia
obecnie odbywają się na hali sportowej w Małej Wsi. Juniorzy starsi przygotowywani są do wejścia w dorosłą,
seniorską piłkę a kilku z graczy po zakończeniu obecnego sezonu zasili szeregi drużyny seniorskiej. Celem
zespołu juniorów starszych jak i trampkarzy jest osiągniecie jak najlepszych
rezultatów.

str. 26
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Drużyna seniorów prowadzona przez
Pana Tomasza Jabłońskiego ma za
sobą cykl przygotowawczy w którym
rozegrano 8 sparingów z czego 6
z nich odbyło się na sztucznej nawierzchni
boiska
sportowego
w Płocku. Seniorzy swoje przygotowania rozpoczęli w połowie stycznia
trenując na hali sportowej w Małej
Wsi. Niestety nasz zespół nie może zaliczyć rundy jesiennej do udanych, ponieważ wszelkie braki kadrowe,
absencja kilku zawodników w kluczowych meczach oraz kontuzje sprawiły,
że nasza drużyna zajmuje ostatnie
miejsce w tabeli ale dopóki piłka
w grze wszystko jest możliwe. Warto

dodać fakt, że w wyniku modernizacji
naszego obiektu mecze wszystkich naszych drużyn od października zeszłego roku rozgrywane są na
stadionie Stegien Wyszogród. Każdy
z zawodników jak i kibiców z niecierpliwością czeka na zakończenie budowy naszego boiska i powrotu
naszych drużyn na „stare śmieci”.
Miejmy nadzieje że wraz z zakończenie budowy obiektu wszystko wróci
do normy i seniorzy powrócą na właściwe tory, że przybędzie kilku chętnych zawodników do grania na
nowym niewątpliwie pięknym stadionie,a jak na razie pozostaje trzymać
kciuki za naszych seniorów i wspierać
ich na każdym meczu. Pierwszy mecz
seniorów w rundzie rewanżowej odbędzie się dnia 2 kwietnia o godz. 13.00
na stadionie w Wyszogrodzie, wszystkich sympatyków naszego klubu serdecznie zapraszamy do kibicowania.
Drodzy kibice jak i czytelnicy z okazji
nadchodzących Świąt Wielkanocnych
cały Zarząd „Spójni” wraz piłkarzami
życzy zdrowych i pogodnych Świąt
Wielkanocnych, obﬁtości na świątecznym stole, smacznego jajka, mokrego
dyngusa oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie.
H.G.

PAMIĘTAJ!!!

PRZEMOCY POWIEDZ „NIE”

Jeżeli alkoholizm lub przemoc
jest problemem w Twojej rodzinie
nie musisz już dłużej borykać się z nim w samotności.
Darmową pomoc otrzymasz w

Punkcie Proﬁlaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy w Małej Wsi
w każdy poniedziałek ,
Godz.: 12:00- 15:00
(budynek GOPS)
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SPOTKANIA GRUPY AA:

Zachęcamy wszystkie osoby
borykające się
z problemem alkoholowym
do spotkań grupy AA „Szansa”
Mitingi otwarte odbywają się w niedzielę o
godzinie 16:00
Więcej informacji uzyskają państwo pod nr.
tel (024) 269-79-79

str.27

Z błyskiem ﬂesza...

Ferie w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada

Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
Numer czternasty opracowała:
Ewa Grzelak

